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Nejčastěji používané zkratky

OZř

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

KZř

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

MajČR

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích

ZHMP

- zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

TrZ

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

tr. zák.

- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

tr. řád

- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

ZZVZ

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ZVZ 2006

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Úvod
Za rok 2017 bylo podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj ČR zadáno celkem
11.310

veřejných

zakázek,

jimiž

bylo

z veřejných

rozpočtových

prostředků

proinvestováno téměř 334 mld. Kč.1 Podle nejrůznějších obecných prognóz2 má být 15
% z toho objemu, tedy více než 50 mld. Kč, vydáno buď nehospodárně, či dokonce
v důsledku korupce. Osobně si nejsem jistý, na kolik dané údaje odrážejí realitu, a zda
není jejich účelem spíše snaha o obhájení si existence jejich předkladatelů. Pokud by však
ve skutečnosti šlo o pouhou desetinu z oné částky 50 mld. Kč, i tak by to svědčilo o
značných rezervách, které jsou v oblasti odhalování a dokazování trestné činnosti
páchané při zadávání veřejných zakázek, resp. v oblasti jejího předcházení, zvláště při
komparaci se statickými daty o stíhaných, obžalovaných a odsouzených osobách (viz
kapitolu č. 1, oddíl 1.7.).
Daný typ kriminality je nicméně z řady důvodů zcela specifický. Vedle toho, že
její odhalování klade vysoké nároky na odbornost orgánů činných v trestním řízení, v ní
absentuje přímá oběť, což umožňuje pachatelům jednodušeji racionalizovat vlastní
jednání (prostředkem racionalizace může být u dodavatelů např. snaha o zachování chodu
obchodní společnosti zdůvodňovaná tím, že jsou na jejím provozu materiálně závislé další
osoby, tj. zaměstnanci a jejich rodiny). Je třeba rovněž vnímat i realitu
postkomunistického státu: zatímco u drogových kartelů či organizovaných zločineckých
skupin zaměřených na páchání násilné trestné činnosti existuje téměř bezvýjimečný
společenský odsudek, u trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami, u
nichž je poškozený primárně stát či územně samosprávní celky, taková shoda ve světle
kdysi proklamovaných hesel typu „kdo neokrádá stát, okrádá vlastní rodinu“ a s tím
související falešné solidarity3 zcela určitě nepanuje.
Dalším specifikem, alespoň pak u organizované (a sériové) trestné činnosti
páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami coby nejzávažnější formy tohoto druhu

1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Statistické údaje o veřejných zakázkách. [online]. Portal-vz.cz, 13. 2.
2017 [cit. 5. 12. 2018]. Dostupné na http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocnizpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-udaje-o-verejnych-zakazkach.
2
Srov. Nadační fond proti korupci. Manuál transparentnosti veřejných zakázek. [online]. NFPK.cz, 13. 2.
2017 [cit. 5. 12. 2018]. Dostupné na http://www.nfpk.cz/aktuality/4833.
3
Ve smyslu úspěšný podnikatel dokázal obelstít stát, srov. Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I., a kol.
Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 282.
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kriminality, je absence hospodářské soutěže, která se nutně projevuje nedostatkem
oznamovatelů, neboť zde figurují v zásadě jen intraneové reprezentovaní jednak
dodavateli ucházejícími se o zakázky, kteří si – vedeni stejným zájmem - po předchozí
domluvě mohou v jednotlivých zadávacích řízeních střídat role vítězného uchazeče a
společností tvořících tzv. křoví, a jednak osobami jednajícími za zadavatele, které ze
zadání veřejných zakázek konkrétnímu dodavateli mohou mít vlastní finanční či jiný
prospěch. Obchodně-dodavatelské vztahy mezi dodavateli a vzájemná forma spolupráce
v cyklickém křížení pozic dodavatele a poddodavatele při plnění jednotlivých veřejných
zakázek rovněž představují výrazný motivační faktor, proč danou trestnou činnost
neoznamovat. Opomíjet nelze ani strach ze msty reprezentovaný strachem o svou vlastní
osobu či o rodinné příslušníky.4
Výsledkem nastíněných specifik je buď nulové povědomí orgánů činných
v trestním řízení o páchané trestného činnosti, či - v o něco lepším případě - značná
důkazní nouze, s níž se musejí v praxi potýkat, a jak bude dále vidno, jejímuž odstranění
příliš nepomáhá ani zákonodárce.
Problematika trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek patří do okruhu
úkolů, kterými se prakticky i teoreticky zabývám z pozice policisty služebně zařazeného
u Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování
Policie České republiky. Jakkoli se jedná o oblast, která velmi často rezonuje veřejným
prostorem od sdělovacích prostředků přes doporučení protikorupčních spolků až po dílčí
publikace v odborných periodikách, nebylo dané téma dosud uceleně zpracováno. Shrnutí
výsledků dosavadního poznání včetně závěrů rozhodovací praxe českých trestních (i
správních) soudů je tak hlavním cílem předkládané práce, jejich kritické hodnocení pak
cílem vedlejším. Dílčí cíle jsou uvedeny v následujícím popisu obsahu jednotlivých
kapitol.
V první kapitole především vyložím, co lze rozumět pod spojením „trestná činnost
páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami“. Věnovat se budu rovněž i vybraným
kriminologickým aspektům a souvisejícím statistikám.

4

Platí zde policejní aforismus, že dojde-li k odhalení organizované skupiny, pak to především znamená, že
byla organizována špatně.
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Ve druhé kapitole popíši historický vývoj úpravy od r. 1918 do současnosti.
Logicky se budu soustředit na vývoj úpravy trestněprávní, v objemu nezbytném pro
recepci historického kontextu však zohledním i úpravu civilněprávní.
Třetí kapitola bude věnována současné právní úpravě zadávání veřejných zakázek.
Základním kritériem při výběru popisovaných institutů zákona o zadávání veřejných
zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) bude jejich relevance ve
vztahu ke skutkovým podstatám trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu, tedy k trestnému činu porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TrZ“), zjednání výhody při zadávání veřejné
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ a pletich při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ. V co možná nejstručnější míře, nikoliv
však na úkor kontextu, vyložím základní pojmy (zadavatel, dodavatel, zásady zadávání
veřejných zakázek, předpokládaná hodnota veřejné zakázky a její režimy, druhy
zadávacích řízení) a blíže se budu zaobírat postupy zadavatele v nadlimitním režimu.
Podrobněji se následně zaměřím na jednací řízení bez uveřejnění coby na nejméně
transparentní druh zadávání veřejných zakázek. Samostatné oddíly budou věnovány
nástrojům a institutům napomáhajícím právě transparentnosti postupů při zadávání
veřejných zakázek (povinnost odeslat oznámení o zahájení zadávacího řízení
k uveřejnění, povinnost zadavatele zveřejnit uzavřenou smlouvu atd.) a (především
s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 TrZ) otázkám
uplatnění odpovědnosti za nezákonný postup související se zadávacím řízením podle
jiného právní předpisu než trestní zákoníku (tedy zákona o zadávání veřejných zakázek).
Čtvrtá a pátá kapitola budou tvořit hmotněprávní těžiště práce. Zatímco v páté
kapitole se budu podrobně věnovat již zmíněným trestným činů páchaným v souvislosti
s veřejnými zakázkami stricto sensu vč. jednotlivých případů z rozhodovací praxe, čtvrtá
kapitola bude obsahovat výklad trestných činů, které je buď nejčastěji doprovázejí jako
souběhové (trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ,
zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ a trestné činy úplatkářské podle § 331
a násl. TrZ), nebo v souvislosti s nimi přicházejí v úvahu. Byť se dané řazení kapitol
nemusí z hlediska systematiky práce jevit jako optimální, ve skutečnosti je takový postup
z hlediska logiky výkladu jediný smysluplný, neboť především průvodní souběhové
trestné činy tvoří s trestnými činy stricto sensu velmi často spojené nádoby: jednání
3

zakládající odpovědnost čistě za trestné činy stricto sensu totiž není příliš časté, a
příslušná judikatura tak zpravidla zahrnuje i některý z trestných činů průvodních, jejichž
znaky se vrcholové soudy při posuzování trestných činů stricto sensu rovněž podrobně
zabývají. Součástí páté kapitoly bude rovněž exkurz do právní úpravy slovenské a
rakouské.
Šestá kapitola pak bude představovat těžiště procesněprávní. Specifika
objasňování a dokazování trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami
jsem již nastínil výše: v této kapitole podrobně a kriticky rozeberu, jaké procesněprávní
instituty (de lege lata) mohou v tomto ohledu napomáhat. Její součástí budou úvahy de
lege ferenda založené mj. i na zohlednění především slovenské úpravy, kterou z vícera
důvodů vnímám jako inspirativní.
Základním požadavkem na odborné absolventské práce, zvláště pak jde-li o práce
disertační, musí být vědecká poctivost a objektivita. Plně jsem se snažil, aby fakt, že se
s problematikou tohoto typu trestné činnosti setkávám jako osoba působící v rámci
orgánů činných v trestním řízení přípravném, pro které je vlastní spíše ofenzivnost jejich
konání, nedeformoval můj pohled na věc. Nedokáži plně posoudit, zda a do jaké míry se
mi to povedlo, ovšem na druhou stranu lze daný fakt dialekticky vnímat i jako pozitivní
externalitu, protože mi to umožnilo zaobírat se i praktickými otázkami, jež by při ryze
teoretickém přístupu zůstaly skryty pod povrchem.
Pokud jde o využité vědecké metody, zvolil jsem především metodu
monografickou (u kapitoly č. 1 a zejména č. 3), analytickou (kapitoly č. 4-6) a
komparativní (kapitola č. 2 a částečně i č. 6).
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Kapitola 1: K tomu, co lze rozumět pod spojením „trestná činnost
páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami“, a k výkladu
vybraných souvisejících pojmů
1.1. Úvodní poznámka
V úvodní kapitole považuji především za důležité vymezit, co budu v této práci
rozumět pod pojmem trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami. Tím
dojde současně i k faktickému vymezení množiny zkoumaných trestněprávně
relevantních problémů.
Daný pojem lze přitom rozložit na tři části: (i) trestná činnost, (ii) veřejné zakázky
(veřejná zakázka) a (iii) souvislost mezi pácháním trestné činnosti a veřejnými
zakázkami.

1.2. K pojmu trestná činnost
Pod pojmem trestná činnost lze rozumět páchání trestných činů. Obsahově s ním
koresponduje pojem kriminalita ve smyslu tzv. legálního (juristického) pojetí, podle
něhož se kriminalitou rozumí souhrn jednání, která trestní právo posuzuje jako trestné
činy.5 Obrat trestná činnost jsem přitom zvolil zcela záměrně, a to proto, že se zabývám
nejen hmotněprávními otázkami ve vztahu ke konkrétním trestným činům, nýbrž i
otázkami procesněprávními a kriminalistickými s ohledem na specifika jejich dokazování
(viz kapitolu č. 6), a v neposlední řadě i vybranými otázkami kriminologickými (srov.
zejména oddíl 1.6. této kapitoly).
1.2.1. Trestný čin (definice a s ní související obecný výklad, specifika v dalších trestních
zákonech)
Trestným činem je podle § 13 odst. 1 TrZ protiprávní čin, který trestní zákon
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.6 Definice

5

Srov. např. Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost, M. a kol. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2015, str. 21.
6
Autoři učebních textů někdy předkládají vlastní definice pojmu trestný čin, jež jsou však v zásadě
rozšířenou verzí definice legální; tak podle V. Kratochvíla je trestným činem „protiprávní čin, který
konkrétně vykazuje trestní zákonem (...) diferencovaně stanovený typový charakter a stupeň jeho
společenské škodlivosti vyjádřený v jeho skutkové podstatě pomocí znaků subjektu, objektivní stránky,
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obsahuje dvě základní podmínky, které musí být bezpodmínečně splněny, aby šlo určitý
čin považovat za čin trestný, a to protiprávnost a znaky uvedené v trestním zákoně.
Protiprávnost coby první obligatorní podmínka je rozpor s právní normou v rámci
právního řádu. Lze rozlišovat protiprávnost formální, tedy rozpor s právní řádem jako
celkem, a protiprávnost materiální, tedy že jednání má být pro společnost natolik
škodlivé, aby na něj reagovala prostředky trestního práva.7 Pokud jde o formální
protiprávnost, platí, že „[p]rotiprávnost činu se dovozuje z právního řádu jako celku a
zpravidla se opírá o některé ustanovení ležící mimo trestní zákon“, přičemž „[ř]ada
skutkových podstat ve zvláštní části trestního zákoníku odkazuje přímo na mimotrestní
normy, resp. podmiňuje trestní odpovědnost tím, že došlo k porušení těchto norem“8, což
se u trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu9 odráží
ve skutkové podstatě trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, jehož se dopustí ten, kdo v rozporu s jiným právním
předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem pravidla zadávacího řízení.
Druhou obligatorní podmínkou, jejíž splnění je pro podřazení protiprávního činu
pod definici uvedenou v ustanovení § 13 odst. 1 TrZ nutné, je, aby vykazoval znaky
uvedené v trestním zákoně.
Trestním zákonem se podle § 110 TrZ rozumí právě trestní zákoník (zákon č.
40/2009 Sb.) a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže [zákon č.
218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), dále též
jen „ZSM“] a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon č.
418/2011 Sb., dále též jen „TOPO“).

objektu a subjektivní stránky, za nějž tento zákon stanoví trest, ochranné opatření nebo opatření“ (in:
Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 176 – 177).
7
Srov. Šámal, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. Bulletin
advokacie č. 10/2009, str. 22 a násl., na str. 32. Materiální protiprávnost úzce souvisí se zásadou
subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 TrZ), k dalším podrobnostem viz kapitolu č. 5
8
Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, str. 127.
9
K dělení trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými zakázky viz oddíl č. 5 této kapitoly. Je nicméně
již na tomto místě vhodné předeslat, že trestnými činy páchanými v souvislosti s veřejnými zakázkami
stricto sensu budu v této práci označovat trestný čin (i) trestný čin porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst.2 alinea 2 TrZ, (ii) trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ a (iii) trestný čin pletich při zadání veřejné
zakázky a veřejné soutěži podle § 257 TrZ.

6

Specifika vyplývající ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže (požadavek
rozumové a mravní vyspělosti coby obligatorní podmínka trestné odpovědnosti, odlišná
koncepce sankcionování mladistvých atd.) nicméně nebudou v dalším textu práce
nikterak zohledňována, a to zejména proto, že si s ohledem na sofistikovaný charakter
trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami a související zákonné
požadavky na osoby působící v rámci zadavatele (úředníky či volené osoby zastávající
funkce ve veřejné správě) a dodavatele (členy statutárních orgánů apod.) nelze dost dobře
představit, že by se jí mohl dopouštět mladistvý, tedy ten, kdo v době spáchání provinění
(§ 6 odst. 1 ZSM) dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku [§ 2 odst.
1 písm. c) ZSM]. 10
Naproti tomu specifika vyplývající ze zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob doléhají na trestnou činnosti páchanou v souvislosti s veřejnými zakázkami velmi
těsně, jak bude ostatně rozebráno v dalších kapitolách. Zmíněný zákon zakládá od 1. 1.
2012 trestní odpovědnost právnických osob za vybrané trestné činy, jejichž katalog je od
1. 12. 2016, kdy nabyl účinnosti novelizující zákon č. 183/20016 Sb., reprezentován
negativním výčtem těch trestných činů, jež se pro účely zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob za trestné činy nepovažují. Ve vztahu k tématu této práce je důležité,
že se se v tomto výčtu nachází již zmíněný trestný čin porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 TrZ.11
Trestní zákoník (znovu) zavádí dělení trestných činů na přečiny a zločiny (tzv.
bipartici trestných činů). Přečiny jsou podle § 14 odst. 2 TrZ všechny nedbalostní trestné
činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby do pěti let, zločiny jsou reprezentovány zbývající množinou
trestných činů (§ 14 odst. 3). Toto dělení má význam i z hlediska trestního řádu.12
Pokud pak jde o znaky (uvedené v trestním zákoně), které musí protiprávní čin
obsahovat, aby jej bylo možno definovat jako trestný čin ve smyslu § 13 odst. 1 TrZ,

10

To obecně platí o většině trestných činů zařazených v VI. Hlavě zvláštní části trestního zákoníku
(„Trestné činy hospodářské“), snad jen s výjimkou některých trestných činů proti průmyslovým právům a
proti autorskému právu (§ 268 a násl. TrZ) a proti měně a platebním prostředkům (§ 233 a násl. TrZ).
K podrobnostem tak lze odkázat na příslušnou odbornou literaturu (např. Šámal, P., Válková, H., Sotolář,
A., Hrušáková, M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011),
ke vzájemnému vztahu trestního zákoníku a zákona o soudnictví ve věcech mládeže viz § 109 TrZ.
11
K podrobnostem viz kapitolu č. 5, pododdíl 5.2.2.
12
Srov. ustanovení § 72a odst. 1 upravující délku vazby, § 88 upravující odposlech a záznam
telekomunikačního provozu či § 158 odst. 7 větu první za středníkem.
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jedná se o formální znaky trestného činu, mezi nimiž lze rozlišit znaky obecné, kterými
jsou věk (§ 25 TrZ) a příčetnost (§ 26 TrZ), a znaky typové, což jsou znaky skutkové
podstaty toho kterého trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku, tedy
určité „šablony“, podle nichž se posuzuje konkrétní skutkový děj s cílem zjistit, zda tu je,
či není vina pachatele trestným činem.13 Jde tedy o znaky charakterizující objekt,
objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku (trestného činu), kterými se ve vztahu
k trestným činům páchaným v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu budu
podrobněji zabývat v kapitole č. 5.
1.2.2. Normativní a deskriptivní znaky skutkové podstaty
Skutkové podstaty trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami
stricto sensu jsou co do použité terminologie provázány s ZZVZ 2016 (resp. ZVZ 2006).
Nabízí se zde otázka, nakolik je nutno při výkladu jednotlivých pojmů užívaných těmito
skutkovými podstatami vycházet z jejich vymezení v tomto jiném předpise. Obecně lze
říci, že provázanost skutkové podstaty trestného činu, resp. v jejím rámci užívaných
pojmů, s jinými právní předpisy může totiž být v zásadě dvojího charakteru: ustanovení
o trestném činu buď může být normou s blanketní (též blanketovou) či odkazovací
skutkovou podstatou, nebo obsahuje tzv. normativní znak (znaky).
V teorii trestního práva hmotného14 tvoří blanketní skutková podstata jednu ze tří
druhů skutkových podstat tříděných podle míry vyjádření znaků skutkové podstaty
v trestním zákoně. V tomto ohledu se tak obecně rozlišují skutkové podstaty popisné,
odkazovací a blanketní.15 Blanketní normy se obecně dovolávají normy jiné, což je

13

Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 195. Ke
vzniku a vývoji skutkové podstaty viz např. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Systém československého
trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac,
2003, str. 65 a násl.
14
Pojem norma s blanketní skutkovou podstatou nelze promiscue zaměňovat s pojmem blanketní
(blanketová) norma užívaným v obecné teorii práva, kde „[t]akováto norma neobsahuje vlastní pravidlo
chování, nýbrž ve své dispozici zmocňuje příslušný státní orgán nebo nestátní orgán veřejné moci k vydání
prováděcího předpisu, kde teprve bude stanovena vlastní normativní úprava. (...) Na základě blanketových
norem probíhá extenze exekutivy do legislativy, kdy výkonná moc může vykonávat legislativní činnosti
(vydávat prováděcí předpisy). Zákonodárce tak přenáší část své pravomoci na výkonnou moc a ta poté
může přijímat normy v rámci zákona.“, in: Gerloch, A., Teorie práva. 7. aktualizované vydání, Plzeň: Aleš
Čeněk, 2017, str. 57 (zvýraznění textu provedeno v citované publikaci).
15
Srov. Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 201
a násl.; Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017,
str. 162; apod. V. Solnař rozlišuje pouze skutkové podstaty popisné a blanketní, k čemuž uvádí, že jejich
rozlišování je podmíněno okolností, zda znaky skutkové podstaty jsou uvedeny přímo v trestním zákoně,
což je pravidlem a žádoucí, též proto, že trestní právo je právo zákonné, či zda je třeba zákonné znaky
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typicky případ skutkové podstaty trestného činu trestného činu porušení předpisů o
pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, který se dovolává jiného
právního předpisu o veřejných zakázkách, tj. ZZVZ 2016 (do 30. 9. 2016 šlo o tehdy
účinný ZVZ 2006).
Normativním znakem skutkové podstaty „se rozumí znak skutkové podstaty
trestného činu vyjádřený právním pojmem, vztahem či institutem převzatým z jiného
právního odvětví, aniž by se příslušné ustanovení trestního zákona mimotrestní normy
tento znak obsahující odkazem či blanketem dovolávalo“.16 Otázce míry normativnosti
znaků se budu v dalším textu věnovat podrobněji,17 neboť skutkové podstaty trestných
činů podle § 256 a 257 TrZ používají pojmy, které sice jsou obsahově vymezeny v ZZVZ
2016, resp. ZVZ 2006, ovšem rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky je
vykládá značně odlišně.18 S takovým výkladem jednoho z těchto pojmů (veřejná zakázka)
se ostatně setkáme už v následujícím oddílu této kapitoly.
1.2.3. K výkladovému ustanovení § 111 TrZ (příprava, pokus, organizátorství, návod a
pomoc)
Podle výkladového ustanovení § 111 TrZ platí, že trestným činem se rozumí jen
čin soudně trestný19, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco
jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a
pomoc.
Příprava a pokus představují stádia nedokonaného trestného činu. Z hlediska
objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu, která sestává z jednání, následku a
příčinné souvislosti mezi nimi, absentuje u pokusu následek a u přípravy i samo jednání.
Přípravou trestného činu se přitom podle § 20 odst. 1 TrZ rozumí jednání, které
záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu, zejména

doplnit z jiného zákona nebo na základě zákonného zmocnění obsahem normy nižšího stupně (in: Solnař,
V., Fenyk, J., Císařová, D. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti.
Podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, str. 83).
16
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 6 Tdo 151/2015.
17
Viz kapitolu č. 5, pododdíl 5.3.3.
18
U skutkové podstaty trestného činu zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě podle § 256 TrZ se jedná o znaky: „veřejná zakázka“, „zadání veřejné zakázky“ a „hodnotící
komise“, u skutkové podstaty trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle
§ 257 TrZ pak - vedle znaků „veřejná zakázka“, resp. „zadání veřejné zakázky“ – o znak „zadávací řízení“
(k výkladu znaků v ZZVZ viz následující kapitolu).
19
Tj. čin, o kterém rozhoduje soud a nikoli správní orgán (srov. čl. 40 odst. 1 LPS).
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v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho
spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu; to všem jen
tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud
nedošlo k pokusu ani dokonání20 zvlášť závažného zločinu. Z trestných činů páchaných
v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu splňuje kritérium zvlášť závažného
zločinu21 trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražby podle § 256 odst. 4 TrZ, kterého se dopustí ten, kdo za okolností uvedených
v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový
čin jako úřední osoba, a trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
podle § 257 TrZ, pokud jsou naplněny znaky kvalifikované skutkové podstaty podle odst.
3, tedy pokud pachatel spáchá čin uvedený v odstavci 1 (a) v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému prospěch velkého rozsahu, nebo (b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch. Zmíněné skutkové podstaty ovšem neobsahují explicitní
ustanovení, že příprava je trestná.22 Lze tedy uzavřít, že není možné spáchat trestněprávně
postižitelnou přípravu k trestným činům páchaným v souvislosti s veřejnými zakázkami
stricto sensu.
Jinak je tomu o pokusu trestného činu, jímž se podle § 21 odst. 1 TrZ rozumí
jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel
dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo. Pokus
je totiž trestný v zásadě u všech úmyslných trestných činů (srov. § 15 TrZ) s určitými
logickými výjimkami, jež tvoří zejména tzv. předčasně dokonané trestné činy, které jsou
z hlediska naplnění znaků objektivní stránky skutkové podstaty dokonány již ve stádiu
pokusu: ve vztahu k rozebírané problematice je vhodné zmínit především úplatkářské
trestné činy podle § 331 a násl. TrZ, které pachatel dokoná již tím, že úplatek slíbí (trestný
čin podplacení podle § 332 TrZ) nebo že si jej toliko slíbit nechá (trestný čin přijetí
úplatku podle § 331 TrZ a trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 333 TrZ).

20

Od dokonání trestného činu, které reprezentuje naplnění všech znaků objektivní stránky skutkové
podstaty trestného činu, je třeba odlišovat jeho dokončení ve smyslu dokončení pachatele předsevzatého
jednání, které se přitom nemusí s dokonáním trestného činu vždy časově překrývat. S pojmem dokončení
(jednání) pak operuje zejména ustanovení § 2 TrZ, které upravuje posuzování trestnosti činu z hlediska
doby jeho spáchání. Obdobně pak srov. i posuzování běhu promlčecí doby podle § 34 odst. 2 TrZ, kde TrZ
nekoncepčně používá pojem ukončení.
21
Kterým se podle § 13 odst. 2 za středníkem TrZ rozumí ten úmyslný trestný čin, na nějž trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.
22
TrZ ve znění zákona č. 204/2017 Sb., účinného od 3. 1. 2018, obsahuje toto ustanovení u 77 trestných
činů.
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Ustanovení § 111 TrZ pod pojem trestný čin zahrnuje rovněž jeho organizátorství
a návod a pomoc k němu. O těchto formách trestné součinnosti se hovoří jako o
účastenství v užším smyslu.23 Je upraveno v ustanovení § 24 TrZ, v jehož odstavci 1 jsou
tyto formy seřazeny sestupně podle závažnosti. Nejzávažnějším formou účasti na
trestném činu tzv. hlavního pachatele je organizátorství. Organizátorem je ten, kdo
úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil [písm. a)]. Jako návodce je
označován ten, kdo úmyslně vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin [písm. b)] a
konečně jako pomocník pak ten, kdo úmyslně umožnil nebo usnadnil jinému spáchání
trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním
poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo
slibem přispět po trestném činu [písm. c)]. Závažnější forma účasti přitom konzumuje
méně závažnou [např. odpovědnost osoby, která zároveň řídí spáchání trestného činu a
současně pachateli slíbí přispět po trestném činu, se posoudí pouze jako organizátorství
ve smyslu § 24 odst. 1 písm. a) TrZ]. Účastenství ve smyslu § 24 TrZ je možné jen tehdy,
pokud hlavní pachatel trestný čin dokonal či se o něj alespoň pokusil (k trestní
odpovědnosti organizátora, návodce či pomocníka za přípravu trestného činu srov. § 20
odst. 1 TrZ). Účastníkem na trestném činu může být i právnická osoba.24
Účastenství je v systému tuzemského trestního práva hmotného „vybudováno na
zásadě akcesority účastenství, což je v obecné rovině závislost trestní odpovědnosti

23

Pod pojem účastenství v širším smyslu je pak vedle zmíněného organizátorství, návodu a pomoci
zahrnováno i spolupachatelství podle § 23 TrZ, podle něhož byl-li trestný čin spáchán úmyslným
společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama. Oba
dva pojmy, tj. účastenství v užším i širším smyslu, jsou pak souhrnně nazývány pojmem trestná součinnost,
do kteréžto množiny dále patří především organizovaná zločinecká skupiny podle § 129 TrZ, ze které se
s účinností od 1. 2. 2017 /na základě novely zákonem č. 455/2016 Sb./ vydělila teroristická skupina /§
129a TrZ/, resp. spolčení a srocení coby součinnostní formy přípravy (viz výše; ke spolčení coby znaku
skutkové podstaty trestného činy dále srov. § 214 odst. 2 alinea 2 TrZ či § 216 odst. 1 alinea 2 TrZ).
Součinností povahu mají i vybrané trestné činy, v nichž zákonodárce povýšil organizátorství, návod a
pomoc na explicitní znaky jejich skutkových podstat (srov. § 339, 340, 341, 352 či 364 TrZ), a dále trestné
činy, které souvisejí s tzv. hlavním trestným činem, jejichž společensky nejškodlivější formu tvoří podle
mého názoru trestný čin podílnictví podle § 214 a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 TrZ (dále
jde o schvalování trestného činu /§ 365 TrZ/, nadržování /§ 366 TrZ/ či o nepřekažení /367 TrZ/ a
neoznámení /§ 368 TrZ/ trestného činu).
24
Podle § 1 odst. 2 TOPO platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník, v řízení proti
právnické osobě trestní řád a v řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních přiměřeně
zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, není-li to z povahy věci vyloučeno. Protože
TOPO neobsahuje vlastní úpravu účastenství (jakkoli by název ustanovení § 9 TOPO mohl svádět
k opačnému závěru), uplatní se bezezbytku úprava v TrZ.
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účastníka na trestní odpovědnosti hlavního pachatele“.25 To fakticky znamená, že
účastenství podle § 24 odst. 1 TrZ na trestných činech různých pachatelů nelze posoudit
jako jeden pokračující trestný čin účastenství, byť by jinak byly splněny podmínky pro
takové posouzení všech útoků uvedené v § 116 TrZ, tj. že jednotlivé dílčí útoky jsou (i)
vedené jednotným záměrem, (ii) naplňují (byť v souhrnu) skutkovou podstatu stejného
trestného činu, (iii) jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, (iv)
blízkou souvislostí časovou a (v) souvislostí v předmětu útoku.26
Byť se některými dalšími podrobnostmi účastenství ve vztahu k trestným činům
páchaným v souvislosti s veřejnými zakázkami budu zabývat v dalších kapitolách této
práce (č. 4 a 5), je v rámci tohoto úvodního teoretického výkladu vhodné podotknout, že
stávající pojetí akcesority účastenství v českém trestním právu hmotném je kvůli výše
uvedené nemožnosti posoudit účastenství jednoho pachatele na trestných činech různých
pachatelů jako pokračující trestný čin27 v odborné literatuře předmětem (z mého pohledu
oprávněné) kritiky, a to primárně ve vztahu k organizátorství coby nejzávažnější formě
účastenství.28

1.3. K pojmu veřejná zakázka
Z hlediska tématu této práce je ve vztahu k pojmu veřejná zakázka třeba rozlišovat
mezi dvěma způsoby jejího vymezení, a to jednak legální definicí ve smyslu § 2 odst. 2
ZZVZ a jednak judikaturním výkladem pojmu, který vyplývá z rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu České republiky, při posuzování, zda určité jednání naplňuje objektivní
stránku skutkového podstaty trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ a trestného činu pletich při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ.

25

Šámal, P., a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 343.
Opakem je tzv. zásada osamostatnění účastenství, kterou lze vypozorovat v ustanovení § 4 odst. 4 TrZ, jež
upravuje podmínky posuzování trestnosti činu podle trestního zákona České republiky.
26
Srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 3. 1994, sp. zn. 5 To 25/94, publikovaný pod č.
61/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
27
Což u těch trestných činů, jejichž následek je reprezentován způsobením majetkové škody či získáním
majetkového prospěchu ve smyslu § 138 odst. 1 TrZ, zabraňuje sčítání škod, a tedy i případnému
posuzování trestného činu podle přísnější kvalifikované skutkové podstaty. Velice výstižné příklady
dokladující značnou absurdnost této situace lze najít v pramenech zmíněných v následující poznámce pod
čarou.
28
Srov. zejm. Togner, M. Pokračování v účastenství. Trestněprávní revue č. 8/2008, str. 248 a násl., či Říha,
J. Kapitola XIII. Účastenství, in: Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání.
Praha: Leges, 2017, str. 299 a násl., na str. 315 a násl.
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1.3.1. Legální definice pojmu veřejná zakázka
Zákon o zadávání veřejných zakázek vykládá pojem veřejná zakázka
prostřednictvím taxativního výčtu druhů veřejných zakázek: podle § 2 odst. 2 ZZVZ je
tedy veřejnou zakázkou veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1, veřejná zakázka
na služby podle § 14 odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3, koncese
na služby podle § 174 odst. 3 nebo koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2. 29
Veřejnou zakázkou na dodávky podle § 14 odst. 1 věty první ZZVZ je veřejná
zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil30,
pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce. Pořízením se podle § 14 odst.
1 věty druhé ZZVZ rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht, jde ovšem o
demonstrativní výčet, a proto je pořízení třeba chápat šířeji ve smyslu získání výhod
z příslušného plnění, přičemž není podstatné, aby došlo k převodu vlastnického práva
(půjde tedy i o různé druhy leasingu).31
Veřejnou zakázkou na služby podle § 14 odst. 2 ZZVZ je veřejná zakázka, jejímž
předmětem je poskytování jiných činností než těch, které jsou předmětem veřejné
zakázky na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 ZZVZ. Jde o nejrozmanitější činnosti
od úklidových prací přes služby v oblasti IT a zpracování projektových dokumentací až
po právní poradenství, obhospodařování cenných papírů či zpracování kriminologických
analýz.
Veřejnou zakázkou na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ je veřejná zakázka,
jejímž předmětem je a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku
jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo
použitelného předpisu Evropského unie32, b) zhotovení stavby, nebo c) poskytnutí

29

Na rozdíl od předchozího právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek (zákona č.
137/2006 Sb. účinného do 30. 9. 2016, dále též jen „ZVZ 2006“), který ve svém § 7 odst. 1 definoval
veřejnou zakázku jako zakázku realizovanou na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více
dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních
prací. Ke změně definice došlo především v souvislosti se zahrnutím zadávání veřejných zakázek a koncesí,
původně upravených v zákoně č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní
zákon), do jednoho právního předpisu, tedy zákona č. 134/2016 Sb.
30
K obsahu pojmů věc, zvíře a ovladatelná přírodní síla viz IV. hlavu Části první („Věci a jejich rozdělení“)
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ObčZ“), konkrétně
ustanovení § 489, § 494, resp. § 497.
31
Důvodová zpráva k § 14 ZZVZ.
32
Jedná se o Nařízení Evropské parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. 11. 2002 o společném
slovníku pro veřejné zakázky. Smyslem slovníku (nazývaného též "CPV", Common Procurement
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souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními
pracemi podle písmene a) nebo b). Stavbou se pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek33 rozumí výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek,
který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce; bez ohledu
na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na
stavební práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným
zadavatelem, přičemž za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje
stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.
Jak vyplývá z výše uvedené obecné legální definice veřejné zakázky ve smyslu §
2 odst. 2 ZZVZ, veřejnou zakázkou se tedy od účinnosti zákona o zadávání veřejných
zakázek k 1. 10. 2016 rozumí i koncese na služby podle § 174 odst. 3 nebo koncese na
stavební práce podle § 174 odst. 2 ZZVZ. Toto obsahové rozšíření pojmu veřejná zakázka
se jeví jako významné i ve vztahu ke skutkovým podstatám trestných činů páchaných
v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu (tj. § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257
TrZ), které tak zjevně mohou být naplněny i v souvislosti s koncesemi.
Za zadání koncese na stavební práce se podle § 174 odst. 2 ZZVZ považuje
uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel a) zadá poskytnutí činnosti podle § 14 odst.
3 písm. a), b) nebo c)34 dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků
vyplývajících z provozování stavby, která je výsledkem poskytnutí stavebních prací, nebo
v tomto právu společně s platbou a současně b) na dodavatele přenáší provozní riziko
spojené s braním užitků vyplývajících z provozování stavby.

Vocabulary) je stanovení jednotných norem pro údaje užívané zadavateli k popisu předmětu smluv, což
má příspět otevřenosti a transparentnosti veřejných zakázek v Evropě. Konkrétním předmětům
jednotlivých veřejných zakázek (ať již se jedná o název výrobku, služby či stavební práce) je přidělen kód
CPV (viz např. pomůcku na http://www.cpvkody.cz/), jenž je povinnou součástí formulářů sloužících pro
uveřejňování informací, zejména oznámení o zahájení zadávacího řízení, v rámci Věstníku veřejných
zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) a Úředního věstníku Evropské unie
(http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do). K dalším podrobnostem viz § 212 ZZVZ a vyhlášku
Ministerstva pro místní rozvoj č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.
33
Podle stavebního zákona [zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)]
se přitom stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez
zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel
využití a dobu trvání (§ 2 odst. 3 citovaného zákona). Podle stavebního zákona je tedy dílo stavbou již
v průběhu procesu jeho vzniku (arg. „vznikají“), podle zákona o zadávání veřejných zakázek je pojem vázán
na užitný výsledek díla (arg. „jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo
technické funkce“).
34
Viz výše definici pojmu veřejná zakázka na stavební práce.

14

Právní úprava zadání koncese na služby podle § 174 odst. 3 ZZVZ je pak
koncipována shodně s tím rozdílem, že ze strany zadavatele jde o poskytnutí jiných
činností než podle § 14 odst. 3 písm. a), b) nebo c).
Jak vyplývá z podávaných definic, základní rozdíl mezi veřejnou zakázkou a
koncesí spočívá ve zvýšeném přenosu rizik ze zadavatele na dodavatele (původně
označovaného jako koncesionáře).35 Pojem koncese zde úzce souvisí s alternativním
způsobem realizace veřejných investic, pro který se vžilo označení public private
partnership36 (PPP), tj. partnerství veřejného a soukromého sektoru.37
Ve vztahu k legální definici veřejné zakázky nelze opomenout, že může být do
jisté míry dovykládána rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže38 (a na
ni případně navazujícími rozhodnutím správních soudů včetně Nejvyššího správního
soudu39). Aby totiž byla ve smyslu § 248 ZZVZ dána jeho věcná příslušnost, zkoumá
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) při řešení konkrétních sporů,
zda lze zadavatelem požadované plnění podřadit pod pojem veřejné zakázka na dodávky,
na služby či na stavební práce. Z nedávné doby lze zmínit především kasační rozhodnutí
předsedy ÚOHS ze dne 4. 1. 2018, č. j. ÚOHS-R0194/2017/VZ-00305/2008/323/EBr,

35

Srov. ustanovení § 16 odst. 2 koncesního zákona č. 139/2006 Sb., účinného do 30. 9. 2016, ve kterém
bylo jako definiční znak koncesní smlouvy přímo zakotveno, že podstatnou část rizik spojených s braním
užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář (rozdělení
rizik pak muselo být obligatorní součástí koncesní smlouvy).
36
Pojem vychází ze Zelené knihy Komise Evropských společenství o partnerství veřejného a soukromého
sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích ze dne 30. 4.2004, kde se jím obecně
označují formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění
financování, výstavby, obnovy, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby (k
podrobnostem
viz
https://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Public-privatepartnership).
37
Oba pojmy však nelze automaticky ztotožňovat, neboť jsou pod něj v mezinárodní praxi podřazovány i
smluvní vztahy, kde protiplnění poskytované soukromému subjektu je realizováno přímými platbami od
veřejného zadavatele, případně kde soukromý dodavatel nenese podstatnou část rizika dostupnosti a
poptávky; srov. Kruták, T., Dvořák, D., Vacek, L. Koncesní zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2012, str. 1 a násl.
38
Podle § 1 odst. 1 zák. č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění
pozdějších předpisů, je Úřad (se sídlem v Brně) ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu
hospodářské soutěže proti jejímu omezování. Podle § 2 citovaného zákona vytváří podmínky pro podporu
a ochranu hospodářské soutěže [srov. § 20 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „ZOHS“)], vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek (viz dále), a vykonává další působnosti
stanovené zvláštními zákony [dohled nad dodržováním zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při
prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisu, viz § 5
citovaného zákona; výkon působnosti vyplývající ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, viz § 135 odst. 1 písm. b) citovaného zákona].
39
Viz zejm. kompetenční ustanovení § 4 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, a dále § 12 cit. zák., jímž se upravuje působnost Nejvyššího správního soudu.
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které se zabývá tím, zda lze zadavatelem činěné akviziční transakce (nákup akcií,
obchodního podílu či pohledávek) podřadit pod veřejné zakázky na dodávky.40
1.3.2. Judikaturní definice a její myšlenková východiska
Na základě recentní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky lze
rozlišovat rovněž judikaturní definici pojmu veřejná zakázka, a to ve vztahu k trestnému
činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
podle § 256 TrZ,41 jehož se dopustí ten, kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky,
s veřejnou soutěží nebo veřejné dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit
sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku
dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů
(odst. 1).
Veřejnou zakázkou ve smyslu tohoto trestného činu se podle Nejvyššího soudu
ČR, „rozumí jakýkoli nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby veřejným
subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace
jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými
veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů
veřejného bohatství.“42
Důvodem, proč Nejvyšší soud ČR nevychází z legální definice pojmu, jak byla
vyložena výše, spočívá v tom, že znak veřejná zakázka ve smyslu trestného činu podle §
256 TrZ nevnímá jako normativní, tedy jako pojem vyžadující právní hodnocení, nýbrž
toliko jako znak popisný (deskriptivní): „skutková podstata zjednání výhody při zadání
veřejné zakázky, při veřejné soutěží a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku
nemá tzv. blanketní nebo odkazovací dispozici a dopadá na jakoukoli veřejnou zakázku
(tedy i na veřejnou zakázku malého rozsahu), resp. na souvislost s jejím zadáním“.43

40

Toto rozhodnutí, které je dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirkyrozhodnuti/detail-15188.html, přitom vzbudilo u odborné veřejnosti značný kritický rozruch, viz např.
Kindl, J. Akviziční transakce jako veřejné zakázky? Aneb „bad facts make bad law...“. [online]. Jinepravo.cz,
19. 1. 2018, [cit. 6. 5. 2018]. Dostupné na http://jinepravo.blogspot.cz/2018/01/akvizicni-transakce-jakoverejne.html.
41
Tento závěr Nejvyššího soudu ČR se patrně uplatní i ve vztahu k trestnému činu pletich při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ.
42
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1364/2016, bod č. 59 usnesení.
43
Ibidem.
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Je tedy zřejmé, že Nejvyšší soud ČR ve své definici myšlenkově nevychází
z předmětu plnění, předpokládané hodnoty zakázky a s ní souvisejícího režimu zadávání
(k výkladu pojmů viz kapitolu č. 3), ale jednoduše z faktu, že jde o specifický smluvní
vztah, při kterém jsou vynakládány veřejné finanční prostředky, při čemž je nutno
postupovat maximálně hospodárně, efektivně a účelně. To ostatně koresponduje
s článkem P. Šámala (jinak předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo v době, kdy
bylo shora uvedené rozhodnutí přijato), ve kterém kritizoval v té době platný a účinný
ZVZ 2006, jenž podle jeho názoru „klade důraz na formální (procesní) stránku zadávání
veřejných zakázek“, což dokladuje na příkladu ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ 2006, „který
uvádí, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, ač by měl spíše klást důraz
na vynakládání veřejných finančních zdrojů hospodárně, efektivně a účelně“.44 Souhlasí
s těmi, kteří uvádějí, že současná dikce zákona o veřejných zakázkách (v časové kontextu
tedy ZVZ 2006) zadavatele nijak neomezuje v realizování projektu, který je ve své
podstatě neúčelný, neefektivní, a tím pádem i nehospodárný. Ani při případných dalších
jednáních před ÚOHS, eventuálně při soudním přezkumu, podle něj není přezkoumáván
zadavatelův postup z tohoto hlediska, nýbrž je kladen akcent na formální stránku
zadávání veřejných zakázek, nikoli na stránku obsahovou.45
S přijetím ZZVZ 2016 se P. Šámalem kritizovaná situace podstatněji nezměnila
(srov. § 6 ZZVZ 2016) a požadavky na to, aby zadavatel postupoval v rámci zadávání
veřejných zakázek podle principů 3E, je i nadále nutno hledat především v zákoně č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, popř. v jednotlivých
zákonech, které upravují povinnosti osob jednajících za zadavatele při správě a údržbě
obhospodařovaného majetku.46 Byť se i odborná oborová literatura shoduje, že hlavním
účelem původní i současné právní úpravy zadávání veřejných zakázek je (i přes zmíněnou
neexistenci explicitního potvrzení daného faktu) zabezpečení hospodárného vynakládání

44

Srov. výklad v kapitole č. 3, pododdíl 3.2.4. („Zásady zadávání veřejných zakázek a principy ´3E´“).
Šámal, P. Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek. Bulletin advokacie č.
10/2015, str. 33 a násl., na str. 34.
46
Srov. § 14 a § 47 a násl. zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, § 38 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, § 17 a násl. zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů; k dalším podrobnostem viz výklad ke skutkové podstatě trestného činu porušení povinností při
správě cizího majetku podle § 220 TrZ v kapitole č. 6.
45
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veřejných prostředků47, je současně třeba podotknout, že účel spočívající v zajištění
podmínek rovné hospodářské soutěže nelze nemístně upozaďovat. Dokonce si představit
i natolik extrémní situaci, kdy je naopak třeba zájem na konání rovné hospodářské soutěže
nadřadit zájmu na možné úspoře finančních prostředků.48

1.4. K otázce souvislosti s veřejnými zakázkami
Záměrně jsem do názvu práce zvolil spojení trestná činnost páchaná v souvislosti
s veřejnými zakázkami a nespecifikoval, o kterou fázi vývoje závazkového vztahu mezi
zadavatelem a dodavatelem jde. Takto pojatá výseč trestné činnosti zahrnuje mnohem
širší okruh zkoumaných problémů a umožňuje pojmout všechny fáze vývoje veřejné
zakázky.
V tomto ohledu lze rozlišovat tři tyto fáze: (i) předsmluvní (čili předkontraktační
proces), který v zásadě koresponduje s pojmem zadávání veřejné zakázky (ii) proces
spojený s uzavřením smlouvy (smluvní čili kontraktační), jenž odpovídá zadání veřejné
zakázky, a konečně (iii) proces spojený s realizací veřejné zakázky, tedy s plněním
veřejné zakázky podle uzavřené smlouvy.49
Stěžejní pozornost budu samozřejmě věnovat procesu předsmluvnímu
(předkontraktačnímu): na ochranu společenských vztahů, které v něm vznikají, ostatně
cílí všechny skutkové podstaty trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu (viz níže). Proces kontraktační představuje logické vyvrcholení
procesu předkontraktačního a z pohledu participujících pachatelů pak faktické dokončení
zamýšleného trestněprávně postižitelného jednání. Trestná činnost páchaná při samotném
plnění veřejné zakázky již v sobě zpravidla50 neskrývá nějaká zvláštní specifika a je

47

K ZZVZ 2016 srov. mj. Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kol. Zákon o zadávání
veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 45 a násl.; k ZVZ 2006 pak např.
Balýová, L. Veřejné zakázky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 2 a násl.
48
Jde o tzv. umělé vytvoření stavu exkluzivity dodavatele, a v důsledku toho vzniknuvší nutnost zadat
veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) či c), resp. odst. 5
ZZVZ (§ 23 odst. 4 ZVZ 2006), tj. s vyloučení hospodářské soutěže, který může být způsoben předchozím
buď ne zcela promyšleným postupem zadavatele, či naopak postupem promyšleným, ovšem zakládajícím
trestní odpovědnost za některý z trestných činů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. K dalším
podrobnostem viz kapitolu č. 3, pododdíl 3.2.8.
49
K užitému pojmosloví srov. Dvořák, D. Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2014, především pak 3. kapitolu s názvem „Uzavírání smluv ve veřejných zakázkách“,
str. 45 a násl.
50
Viz pojednání týkající se uplácení (přijetí úplatku) na úrovni dodavatel – poddodavatel zmíněné
v kapitole č. 4, pododdílu 4.4.3.
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typicky reprezentována šizením na kvalitě či na množství použitého materiálu při veřejné
zakázce na stavební práce, popř. vykazováním záměrně nadhodnocovaných časových
údajů při plnění veřejné zakázky na služby apod., ať již po předchozí dohodě s osobami,
které mají za zadavateli požadovanou kvalitu plnění kontrolovat, či bez něj.

1.5. Trestné činy páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami
Jak již bylo nastíněno v předchozím výkladu, ve vztahu k trestné činnosti páchané
v souvislosti s veřejnými zakázkami lze rozlišovat (i) trestné činy páchané v souvislosti
s veřejnými zakázkami stricto sensu, tj. takové, u nichž je veřejná zakázka explicitním
znakem skutkové podstaty, (ii) průvodní trestné činy (souběhové), které jednání
postihované jako trestného činy stricto sensu provázejí a tvoří s nimi do jisté míry spojené
nádoby, a (iii) ostatní trestné činy, které v souvislosti s veřejnými zakázkami a jejich
zadáváním přicházejí v úvahu.
Trestnými činy stricto sensu jsou trestný čin porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, trestný čin zjednání výhody při
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě51 podle § 256 TrZ a trestný
čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ (blíže viz
kapitolu č. 5).
Za průvodní trestné činy (souběhové) považuji trestný čin porušení povinností při
správě cizího majetku podle § 220 TrZ, trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle
§ 329 TrZ a trestné činy úplatkářské podle § 331-333 TrZ. Do kategorie ostatních
souvisejících trestných činů pak mj. řadím trestný čin poškození finančních zájmů
Evropské unie podle § 260 TrZ, trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého
posudku podle § 346 odst. 1 TrZ a trestný čin vydírání podle § 175 TrZ. K bližším
podrobnostem včetně zařazení těchto trestných činů do uvedených kategorií viz kapitolu
č. 4.

51

V částce č. 98 na str. 2987 Sbírky zákonů ze dne 17. 9. 2015 bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb v TrZ 2009, obsahující změnu znění § 256 ze „sjednání výhody“ na „zjednání
výhody“ (k dalším podrobnostem viz kapitolu č. 5, pododdíl č. 5.3.1.).
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1.6. Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami jako podskupina
trestné činnosti hospodářské
Trestná činnost může být podle povahy páchaných trestných činů různého
charakteru: lze tak hovořit o násilné trestné činnosti, o trestné činnosti drogové,
majetkové apod. Trestné činy páchané při zadávání veřejných zakázek stricto sensu míří
na ochranu dodržování norem hospodářské soutěže (§ 248 TrZ) a ochranu řádného a
zákonného zadání veřejné zakázky a rovných podmínek pro všechny účastníky (§ 256 a
257 TrZ); spadají tedy do oblasti hospodářské trestné činnosti (hospodářské kriminality).
Za hospodářskou kriminalitu lze obecně považovat páchání takových trestných
činů, které poškozují různé vztahy a zájmy související s hospodářskou činností subjektů,
které působí v tržní ekonomice; trestní právo52 zde tedy chrání zájmy na dodržování
závazných pravidel stanovených pro ekonomickou činnost na trhu výrobků a služeb a na
finančních trzích.53 Z hlediska trestní politiky státu se jedná o specifickou oblast, „neboť
jde o sféru, kde se spolu bezprostředně prolínají jak politicky pojatý veřejný zájem na
ochraně základů ekonomiky a pravidel hospodářské soutěže, tak i různorodé individuální
zájmy podnikajících právnických i fyzických osob na ochraně jejich konkrétního majetku
a souvisejících majetkových hodnot“.54
Z kriminologického pohledu pojednává o hospodářské kriminalitě např. M.
Fryšták,55 podle něhož působí případy hospodářské kriminality destruktivně na
společenské vědomí, a to jak přímým poškozováním občanů (např. vkladatelů
zkrachovalých bank, kampeliček či investičních fondů), tak jejich obtížným dokazováním
a odhalováním. Negativně podle tohoto autora působí i skutečnost, že se v rámci
hospodářské kriminality setkáváme s novým typem pachatelů (tzv. bílými límečky). Jsou
52

Hospodářské trestné činy jsou v trestním zákoníku upraveny ve IV. Hlavě Zvláštní části a zahrnují trestné
činy proti měně a platebním prostředkům (§§ 233-239), trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§§
240-247), trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, mezi
něž náleží trestné činy páchané při veřejných zakázkách stricto sensu (§§ 248-267), a trestné činy proti
průmyslovým právům a proti autorskému právu (§§ 268-271).
53
Kocina, J. Daňové trestné činy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 18.
54
Koukal, P. Pojetí hospodářské kriminality v českém trestním právu. Auditor, č. 5/2014, str. 8 a násl., na
str. 8.
55
K dalším souvisejícím kriminologickým podrobnostem srov. mj. Chmelík, J., Bruna, E. Hospodářská a
ekonomická trestná činnost. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, edice EUPRESS, 2015, str.
24 a násl., či Válková, H. Ekonomicky zaměřené kriminologické teorie. In: Nett, A. (eds.). Nové jevy
v hospodářské kriminalitě. Sborník z mezinárodní konference konané na Právnické fakultě MU v Brně
v únoru 2005. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svazek 290. Brno, 2005, str. 264 a
násl.
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to řádní občané, úspěšní v zaměstnání či podnikatelské činnosti, mající plnou důvěru
svého okolí. Zpravidla se jedná o osoby bezúhonné, s nadprůměrnými znalostmi
v určitém oboru, s vysokou odpovědností a pravomocemi.56 V rámci hospodářské trestné
činnosti jsou pak z konkurenčního boje vytěsňovány ty poctivé subjekty, které nejsou
schopny ani ochotny vyrovnat se konkurenci profitující z této trestné činnosti a nejsou
ochotny jednat na hraně zákona. Ti, kteří po odstranění těchto subjektů ovládnou pozice
na trhu, mohou zprostředkovaně ovlivňovat přidělování veřejných zakázek, dotací apod.,
a mnohdy mohou být úspěšní i v politickém životě.57
S (nejen) Fryštákovými závěry o negativních sociálních dopadech hospodářské
kriminality korespondují i výsledky celosvětového průzkumu, který v r. 2014 provedla
mezinárodní poradenská společnost PricewaterhouseCoopers.58 Podle průzkumu
provedeného v České republice celkem 48 % respondentů uvedlo, že za posledních 24
měsíců se jejich společnost stala obětí hospodářské kriminality, což má oproti
předchozímu průzkumu z r. 2011 představovat nárůst o více než dvě třetiny.
Nejběžnějším typem hospodářské kriminality je majetková zpronevěra (80 %), nárůst byl
zaznamenán u podvodů v nákupním procesu související s výběrem dodavatele (o 29 %).

56

Pojem kriminalita bílých límečků (v originále white-collar crime) pochází od amerického sociologa a
kriminologa Edwina Hardina Sutherlenda. K podrobnostem k této osobnosti, danému pojmu a dalším
souvislostem viz příspěvek J. Jelínka s názvem „J. Edwin H. Sutherland – K odkazu moderní kriminologie
pro studium organizované kriminality“, str. 9 a násl., in: Jelínek, J. (eds). Organizovaný zločin
(trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014.
57
Fryšták, M. Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe, Praha: KEY Publishing, s. r. o., 2007, str.
182. Na str. 183 pak autor zprostředkovává výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze
z r. 2004, v rámci kterého byl na základě analyzovaných případů učiněn pokus o určitou kategorizace
pachatelů hospodářské trestné činnosti, a to (i) typ naivního a lehkomyslného pachatele, ideálně
využitelného jako tzv. bílého koně, (ii) typ pachatele sportovce, který se trestné činnosti dopouští záměrně
a akceptuje příslušné riziko, (iii) typ bezohledného dobrodruha, který své podnikatelské aktivity na počátku
provozoval a vykonával v souladu se zákonem, a pro následnou trestnou činnost se rozhodl vědomě,
protože v ní viděl možnost získání dalších a větších finančních prostředků bez větší námahy, nebo jednal
pod tlakem situace, kdy se dostal do potíží, a tuto cestu považoval za jedinou možnost, jak se z nich dostat,
(iv) typ pachatele manipulátora, což je bílý límeček, který má bohaté teoretické i praktické znalosti ve
svém oboru a těží ze svého postavení a dobré pověsti, a konečně (v) typ pachatele velikáše, který pod
vlivem počátečních úspěchů nebo rychlé kariéry a dosažení relativně vysoké pracovní pozice v mladém
věku nabude přesvědčení o svých mimořádných schopnostech, a získá tak pocit, že může rozhodovat zcela
neomezeně bez ohledu na stanovená pravidla.
58
Průzkumu se účastnilo 5 128 respondentů z téměř 100 světa, k podrobnostem viz Kohoutek, M.
Hospodářská kriminality a její „evoluce“ (Celosvětový průzkum hospodářské kriminality 2014 – Česká
republika). Auditor č. 5/2014, str. 4 a násl.
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1.7. Statistické údaje o trestných činech páchaných v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu
Při zpracování tohoto oddílu jsem vycházel jednak z policejní statistiky, která
zohledňuje především tzv. registrované skutky59, tj. takové skutky, u nichž byly zahájeny
úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu,60 a jednak ze statistiky Ministerstva
spravedlnosti České republiky, která pracuje primárně s počtem osob, proti nimž se trestní
řízení vede.
Policejní statistiku je (oproti statistice Ministerstva spravedlnosti ČR) třeba
z vícera důvodů vnímat pouze jako ilustrativní. Vedle zkreslení údajů použitím taktickostatistických kvalifikací skutků (viz níže) je především nutno mít na paměti, že evidence
registrovaných skutků totiž v žádném případě nepředstavuje zrcadlový obraz skutků
(trestných činů) skutečně spáchaných, ale jedná se pouze o případy, které byly
policejnímu orgánu oznámeny, či se o nich dozvěděl vlastním šetřením.61
1.7.1. Policejní statistika62
Policie České republiky nerozlišuje pro potřeby zpracování statistických údajů
pouze jednotlivá paragrafová ustanovení trestných činů, nýbrž pracuje s tzv. taktickostatistickými kvalifikacemi (skutků), které představují podmnožiny daných trestných
činů: tento způsob vykazování má především napomáhat stanovení priorit v rámci
prevence nápadu kriminality a slouží i k zohlednění, jaké oblasti kriminality věnovat
zvýšenou pozornost vč. související otázky nasazení personálně-technických zdrojů.63

59

Skutek je třeba vnímat jako pojem, který je z procesně právního pohledu (srov. § 12 odst. 12 TrZ)
nadřazený pojmu trestný čin, neboť se jím rozumí rovněž dílčí útok pokračujícího trestného činu ve smyslu
§ 116 TrZ.
60
Podle § 158 odst. 3 tr. řádu platí, že o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností
důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve
kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis
záznamu zašle do 48 hodin státnímu zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše
až po provedení potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů.
61
Srov. ustanovení § 69 a násl. zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „PolČR“), která upravují postup při získávání poznatků o trestné činnosti před zahájením
úkonů trestního řízení.
62
Dostupné z: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx.
63
Na jednu stranu se tak u vybraných druhů trestných činů (skutků) podrobně rozlišují způsoby provedení
(např. u vraždy jde o loupežnou, sexuální, motivovanou osobními vztahy, na objednávku, novorozence
matkou a vraždy ostatní a u krádeže o více než 30 subkategorií způsobů provedení), na druhou stranu pak
existují jakési sběrné TSK zahrnující v zásadě nesouvisející trestné činy (např. TSK č. 890 s označením „ost.
HTČ“ zahrnující trestné činy podle ustanovení § 181, 183, 218, 227, 229, 247, 280, 305-307 a 337 TrZ).
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Trestné činy páchané v souvislosti se zadávání veřejných zakázek jsou přitom
zařazeny pod (sběrnou) takticko-statistickou kvalifikaci (dále též jen „TSK“) č. 831
s názvem „Pletichy při veřejné soutěži a dražbě“ (v oficiálních tabulkách ve zkrácené
verzi „Plet. při veř. soutěži a dražbě“) a od r. 2016 s názvem „pletichy při veř. sout. a
dražbě (§ 256, 257, 258)“, která terminologicky vychází spíše ze zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění změn provedených zákonem č. 557/1991 Sb. s účinností ke dni 1.
1. 1992 (dále též jen „tr. zák.“), podle něhož se daná trestná činnost postihovala především
jako trestný čin neoprávněného zvýhodnění osoby podle § 128a tr. zák., resp. jako trestný
čin pletich v souvislosti s veřejnou soutěží podle § 128b tr. zák. (k podrobnostem viz
kapitolu č. 2, pododdíl 2.4.2.). Od r. 2016 se ve statistikách nachází TSK č. 801 s názvem
„Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248)“; protože do r. 2015 včetně
byla tato TSK označena názvem „Trestné činy proti předpisů o nekalé soutěži“ (v
tabulkách ve zkrácené verzi „Tr.č. proti př. o nekalé soutěži“), a měla tedy dopadat
především na trestné činy podle § 248 odst. 2 alinea 1 TrZ64, uvádím níže pouze údaje za
roky 2016 a 2017.
Je současně nezbytné upozornit, že počet skutků zařazených pod dané taktickostatistické kvalifikace neodráží pouze skutky subsumovatelné pod trestné činy páchané
v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu, neboť do TSK 831 budou spadat i
zvýhodňující (§ 256 TrZ) a pletichářská jednání související s veřejnou soutěží a dražbou
(§ 257 a 258 TrZ), nemluvě o tom, že jsou všechny tři skutkové podstaty součástí jedné
TSK. Do TSK č. 801 pak budou vedle závažného porušení závazných pravidel
zadávacího řízení (§ 248 odst. 2 alinea 2 TrZ) spadat i porušení předpisů o nekalé soutěži
(odst. 1 cit. ustanovení), na ochranu hospodářské soutěže (odst. 2 alinea 1) a celé soustavy
předpisů uvedených v odst. 2 alinea 3.

64

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské
soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu
narušující soutěž.
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Tab. č. 1 Statistické údaje o počtu skutků zařazených pod takticko-statistickou
kvalifikaci č. 831 („Pletichy při veřejné soutěži a dražbě“)
Rok

Zjištěno celkem

Objasněno

Procentální poměr

2013

96

71

74 %

2014

63

39

62 %

2015

67

49

73,1 %

2016

29

10

34,5 %

2017

23

8

34,8 %

Tab. č. 2 Statistické údaje o počtu skutků zařazených pod takticko-statistickou
kvalifikaci č. 801 („Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“)

Rok

Zjištěno celkem

Objasněno

Procentální poměr

2016

34

5

14,7 %

2017

17

1

5,9 %

Pozn. k tabulkám:

Statistiky od r. 2016 používají místo kategorie „Zjištěno celkem“ kategorie

„Registrováno“, jedná se ovšem o totéž, tj. o nápad skutků dané trestné činnosti, u nichž byly zahájeny
úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu. Kategorie „Objasněno“ obsahuje počet skutků, které
buď byly odloženy podle příslušných odstavců § 159a tr. řádu s výjimkou odst. 5, nebo u nich bylo zahájeno
trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. řádu.

1.7.2. Statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR65
Jak již bylo shora uvedeno, na rozdíl od policejních statistik pracují statiky
Ministerstva spravedlnosti ČR nikoli s počtem spáchaných skutků, ale primárně s počtem
osob, proti nimž se vede (vedlo) trestní řízení pro konkrétní trestných čin uvedený ve
zvláštní části trestního zákoníku. Statisticky nejdůležitějšími ukazateli jsou počty osob
obviněných (srov. § 160 tr. řádu), obžalovaných (srov. § 176 tr. řádu) a pravomocně

65

Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/. Data za rok 2017 v přehledu statistiky nedohledána.
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odsouzených (srov. § 225 a související ustanovení tr. řádu), u nichž je rovněž statisticky
rozlišováno, k jakému druhu trestu byly za spáchaní daného trestného činu odsouzeny.
I zde je nutno zohlednit, že dané tabulky nebudou odrážet jen trestné činy páchané
v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu.
Tab. č. 3 Statistické údaje o osobách stíhaných za trestný čin porušení předpisů o
pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 TrZ
Státní zastupitelství
Rok

Stíháno Obžalováno

Soudy

Zastaveno celkem / §
Odnětí svobody /z Zproštěno /
Odsouzeno
307
toho NEPO
zastaveno

2013

16

16

0

4

4/4

2/1

2014

19

19

0

0

0

2/1

2015

13

11

2/2

7

6/6

6/0

2016

12

11

1/1

2

2/2

0

Tab. č. 4 Statistické údaje o osobách stíhaných za trestný čin zjednání výhody při
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ
Státní zastupitelství
Rok

Stíháno Obžalováno

Soudy

Zastaveno celkem / §
307

Odsouzeno

Odnětí svobody /z
toho NEPO

Zproštěno či
zastaveno

2013

38

28

10/7

3

3/1

1

2014

59

54

3/3

7

4/4

0

2015

27

27

0

8

8/7

3/0

2016

51

41

10/0

18

10/10

9
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Tab. č. 5 Statistické údaje o osobách stíhaných za trestný čin pletichy při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ
Státní zastupitelství
Rok

Stíháno Obžalováno

Soudy

Zastaveno celkem / §
307

Odsouzeno

Odnětí svobody /z
toho NEPO

Zproštěno či
zastaveno

2013

2

1

0

1

1/1

1

2014

1

0

1/0

3

3/3

0

2015

1

0

1/1

0

0

0

2016

1

1

0

0

0

0

Pozn. k tabulkám: ke kolonkám „Stíháno“, „Obžalováno“ a „Odsouzeno“ viz výše hlavní text. Kolonka
„Zastaveno celkem / § 307“ obsahuje údaje o počtu zastavených trestních stíhání ve fázi přípravného řízení
(§ 172, § 307 a § 309 tr. řádu), přičemž samostatně je vytknut údaj o podmíněném zastavení trestního stíhání
podle § 307 tr. řádu. Kolonka „Odnětí svobody / z toho NEPO“ dokumentuje, kolikrát byl pachatel uložen
trest odnětí svobody ve smyslu § 52 odst. 2 TrZ, samostatně je pak vytknut údaj o nepodmíněném trestu
odnětí svobody podle § 55 TrZ. K pojmům obsažených v kolonce „Zproštěno či zastaveno“ pak viz § 226
tr. řádu, resp. § 223 a 223a tr. řádu.

1.7.3. Zhodnocení

U dat uváděných v tabulkách č. 1 a 2, která představují informace o kriminalitě
zjevné (registrované), je překvapivá především nízká objasněnost, neboť u tohoto typu
trestné činnosti je totožnost osoby, pro níž se řízení vede, zpravidla od počátku známa, a
odložení věci podle § 159a odst. 5 tr. řádu z důvodu, že se nepodařilo zjistit skutečnosti
opravňující zahájit trestní stíhání, se z toho pohledu logicky nejeví jako nejčastější způsob
vyřízení věci. Patrně se zde však odráží složitost a časová náročnost prověřování tohoto
druhu trestné činnosti, svou roli mohla sehrát i změna statistické metodologie od r. 2016.
U dat evidovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR je pak zajímavé srovnání
údajů o osobách stíhaných a obžalovaných, které nasvědčuje závěru, že kdo je z dané
trestné činnosti obviněn, bude s velkou pravděpodobností i obžalován. Naproti tomu o
nízké úspěšnosti obžaloby u soudu pak vypovídají údaje o odsouzených osobách (zde je
však nutno zohlednit, že počet odsouzených osob v daném roce neodráží s ohledem na
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délku řízení před nalézacím /a odvolacím/ soudem počet osob v témže roce
obžalovaných).66

66

K historickým statistickým údajům a k některým širším souvislostem viz např. Hulmáková, J. Vývoj
hospodářské kriminality a trestní politiky uplatňované vůči pachatelům hospodářské kriminality na území
ČR. In: Nett, A. (eds.). Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Sborník z mezinárodní konference konané na
Právnické fakultě MU v Brně v únoru 2005. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svazek
290. Brno, 2005, str. 65 a násl.

27

Kapitola 2: Historický vývoj úpravy
2.1. Úvodní poznámka
Jak vyplývá z příslušné odborné literatury, která se zabývá se vývojem právní
úpravy veřejných zakázek, 67 lze se s určitým uzákoněním postupů při zadávání veřejných
zakázek setkat již v 16. století ve Francii a Německu.
V této kapitole se však budu zabývat vývojem právní úpravy na území
Československé, resp. České republiky, tedy od roku 1918. Pokud jde o civilněprávní68
úpravu zadávání veřejných zakázek, té se budu věnovat spíše povšechně v objemu
nezbytném pro recepci historického kontextu, a logicky se tedy budu soustředit na
související úpravu trestněprávní.

2.2. Období od r. 1918 do r. 1948
2.2.1. Civilněprávní úprava zadávání veřejných zakázek
Právním průvodcem faktického vyhlášení samostatného Československého státu
dne 28. 10. 1918 byl zákon č. 11/1918 Sb. zákonů a nařízení, o zřízení samostatného státu
československého, kterým – „[a]by byla zachována souvislost dosavadního právního
řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému
státnímu životu“69 – byly recipovány veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a
nařízení.70
V oblasti zadávání veřejných zakázek tak bylo recipováno nařízení č. 61/1909
Říšského zákoníku o zadávání státních dodávek a prací,71 které bylo poměrně záhy

67

Viz např. Doležalová, H. Historie zadávání veřejných zakázek. Právník, č. 9/1998, str. 800 a násl., či
Schelleová, A. Vývoj právní úpravy veřejných zakázek. [online]. Pravnilabyrint.cz, 30. 7. 2015 [cit. 12. 6.
2018]. Dostupné na www.pravnilabyrint.cz\vyvoj-pravni-upravy-verejnych-zakazek/.
68
Toto běžné rozlišování užívám i při vědomí, že tento přívlastek nemusí být nejpřesnější, neboť úprava
zadávání veřejných zakázek bývá recentně vnímána jako úprava smíšená s výrazným přesahem do
správního práva, které je spolu s trestním právem řazeno do odvětví práva veřejného (srov. kapitolu č. 3,
oddíl 3.1.).
69
Z preambule zákona.
70
K podrobnostem viz Vojáček, L. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. Praha:
Wolters Kluwer, 2018, str. 157 a násl.
71
K podrobnostem viz Dvořák, D. Historie zadávání veřejných zakázek - nařízení č. 61/1909 ř. z., o zadávání
státních dodávek a prací. In: Bejček, J. (ed.). Historie obchodněprávních institutů. Brno: Masarykova
univerzita, 2009, str. 224 a násl.
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s účinností od 31. 12. 1920 nahrazeno nařízením vlády č. 667/1920 Sb. zákonů a nařízení,
o zadávání státní dodávek a prací (dále jen „ZŘ 1920“). Toto nařízení, které platilo až do
1. 10. 195072 a které doplňovala řad prováděcích předpisů, platilo pro dodávky a práce,
které zadávaly úřady státní správy a jimi spravované ústavy; ze zadávání byly vyňaty
dodávky a práce pro účely vojenské, „jež dle rozhodnutí ministerstva národní obrany
veřejnou soutěž nepřipouštějí“ (§ 2 bod 2 ZŘ 1920).
Vzhledem k situacím, za kterých za současné právní úpravy dochází (může
docházet) ke zvýhodňování dodavatele,73 lze několik ustanovení shledat poměrně
zajímavými a stojícími za zmínku. Především se podle § 13 ZŘ 1920 v oznámení o
zahájení zadávacího řízení (terminologií ZŘ 1920 v „rozpise“) neuváděly „úředně
vyšetřené ceny“, které neměly být sdělovány ani jinak: „vyšetření cen“ mělo být
ponecháno „nabízeči“. Podle § 20 ZŘ 1920 pak dodávky nebo práce směly být zadány
výhradně uchazečům „usedlým v území Československé republiky“, pokud může být
zakázka provedena včas, v příslušné jakosti a nepožadují-li tito uchazeči více než o 20 %
vyšších cen nežli uchazeči cizí. S tím pak podle § 33 ZŘ 1920 souvisela i povinnost
podnikatelů (vybraných dodavatelů) používat k dodávkám nebo pracím výhradně „hmot
domácího původu a předmětů v tuzemsku vyrobených“, přičemž se v tomto ohledu museli
podrobit případné kontrole a dostát všem požadavkům kladeným ke zjištěním domácího
původu. Této povinnosti je mohl zadavatel zprostit, pokud hodnověrně prokázali, že daný
materiál nemůže v tuzemsku opatřený v náležité jakosti, v potřebné době či v přiměřené
ceně.
Podle § 21 odst. 1 ZŘ 1920 byly ze soutěže předem vyřazeny mj. nabídky
uchazečů, kteří se provinili při veřejných pracích nebo dodávkách i jen pokusem
„podplatiti úřední orgány“ (písm. g), či kteří byli „prokázaně“ shledání při některé
v posledních 3 letech provedené veřejné dodávce nebo práci nesolidními nebo
nespolehlivými anebo přijali nebo jiným poskytli majetkové výhody za tím účelem, „aby
se buď sami nebo jiní o zakázku neucházeli neb nabídku odvolali“ (písm. ch). Podle § 22
ZŘ 1920 se pak smělo přihlížet jen k těm nabídkám, které jsou v každém ohledu
přijatelné, zaručují včasné a správné provedení práce nebo dodávky; výslovně byla
stanoveno, že výše nabídky není rozhodující pro zadání.

72

Úprava se po dobu své účinnosti dočkala pouze jedné ne zcela podstatné novely protektorátním vládním
nařízením č. 183/1943 Sb.
73
K podrobnostem viz kapitolu č. 5, pododdíl č. 5.3.4.
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2.2.2. Související trestněprávní úprava
Recipován byl i trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích ze dne 27. 5.
1852 (dále jen „TZ 1852“), vyhlášený pod č. 117/1852 Říšského zákoníku, který byl přes
celou řadou změn účinný až do 31. 7. 1950,74 kdy byl zrušen trestním zákonem č. 86/1950
Sb. (dále jen „TZ 1950“) přijatým v rámci tzv. právnické dvouletky. TZ 1852 úpravu
postihující deliktní jednání při zadávání veřejných zakázek (dodávek) neobsahoval.75
Do určité míry na daný okruh společenských vztahů dopadal recipovaný zákon ze
dne 7. 4. 1870, vyhlášený pod č. 43/1870 Říšského zákoníku, kterým byla zrušena
původní ustanovení § 479, 480 a 481 TZ 1852. Za právně neúčinná označoval zákon ve
svém ustanovení § 2 taková ujednání zaměstnavatelů, která by prostřednictvím zastavení
provozu podniku či propouštěním zaměstnanců měla za cíl dosáhnout snížení platů
zaměstnanců či zhoršení jejich pracovních podmínek. Za právně neúčinná považoval
současně s tím i taková ujednání mezi zaměstnanci, která by prostřednictvím
všeobecného zastavení prací měla za cíl dosáhnout zvýšení platů či zlepšení pracovních
podmínek. V ustanovení § 3 pak zákon označoval za přestupek jednání těch osob, které
by chtěly prosazovat ujednání zmíněná v předchozím ustanovení či jejich realizaci
prostřednictvím zastrašování, násilím či pohrůžkou násilí. Takové osoby měly být
potrestány odnětím svobody od osmi dnů do tří měsíců, pokud by na jejich jednání
nedopadala přísnější ustanovení podle TZ 1852. Z textace zákona je zřejmé, že původním
smyslem zákona byla snaha o zajištění mezinárodní konkurenceschopnosti Rakouského
císařství cestou zákazu narušení chodu výrobních a dalších podniků poté, co bylo
Rakousko vyloučeno z Německého spolku po prohrané prusko-rakouské válce v r. 1866.
Je ale nepochybné, že svou existenci si zákon, který byl rovněž zrušen až s účinností TZ
1950, v prostředí nově vznikající Československé republiky z pohledu národních
ekonomických zájmů obhájil.
Zákon č. 115/1934 Sbírky zákonů a nařízení, o pletichách při zadávání veřejných
dodávek a prací, který je jeden z vícera vedlejších trestních zákonů přijatých v období
První republiky, se pak již okruh vztahů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek

74
Ke snahám o přijetí nové trestního zákona v období První republiky srov. např. Jablonický, T. Pokus o
reformu československého trestního práva – osnova trestního zákona z let 1921-1926. Právněhistorické
studie č. 43/2013, str. 84 a násl.
75
S ohledem na následný historický vývoj opomíjím uherský trestní zákoník z r. 1878 (č. V/1878), který byl
pod názvem Trestný zákonník o zločinech a prečinoch platný na Slovensku coby dřívější části Uherska.
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(dodávek) vztahoval zcela konkrétně. V ustanovení § 1 nejprve legálně definoval pojem
veřejné dodávky a práce, za které bylo třeba ve smyslu zákona považovat takové, které
zadávají stát, země, okres, obec nebo jiné veřejnoprávní korporace, veřejné podniky,
ústavy a fondy a fondy jimi spravované. § 2 pak obsahoval skutkovou podstatu trestného
činu, jež byla koncipována takto:
(1) Kdo v řízení o zadání veřejné dodávky nebo práce
jinému přímo či nepřímo nabídne, slíbí nebo poskytne majetkový prospěch za to,
že se zdrží nebo zdržel účastí při soutěži, nebo přímo či nepřímo za takové chování
požaduje nebo přijme majetkový prospěch neb slib takového prospěchu,
jinému přímo či nepřímo nabídne, slíbí nebo poskytne majetkový prospěch za to,
že se soutěže zúčastní nebo zúčastnil určitým způsobem, nebo kdo přímo či nepřímo za
takové chování požaduje nebo přijme majetkových prospěch nebo slib takového
prospěchu,
vůbec dopustí se jakýchkoli jiných pletich, které jsou způsobilé přivoditi škodu
veřejnému zadavateli,
bude potrestán soudem, není-li čin přísněji trestný, pro přečin vězením od 8 dnů
do jednoho roku, při zvlášť přitěžujících okolnostech tuhým vězením76 od 8 dnů do
jednoho roku.
(2) Byla-li činem uvedeným v odstavci 1 způsobena nebo hrozila-li z něho
veřejnému zadavateli škoda vyšší než 20.000 Kč, nebo byl-li viník pro takový čin již
odsouzen a od odpykání trestu neuplynulo ještě 5 roků, bude potrestán pro zločin žalářem
od jednoho roku do pěti let.
(3) Vedle trestu na svobodě může býti uložen peněžitý trest od 5.000 Kč do 500.000
Kč.

V odst. 4 ustanovení § 2 pak zákon stanoví zvláštní sankci za neoznámení
trestného činu veřejnému zadavateli ve formě ručení za zaplacení peněžitého trestu
pachatelem v případě jeho nedobytnosti: věděl-li podnikatel, člen správního nebo
dozorčího orgánu, vedoucí úředník nebo likvidátor podniku, že zaměstnanec nebo
zmocněnec se dopustil ve prospěch podniku trestného činu uvedeného v odstavci 1, a

76

Viz § 245 TZ 1852.
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opominul to zadavateli bez průtahů oznámiti, uložil soud podnikateli ručení za nedobytný
peněžitý trest uložený viníkovi.
Zákon dále obsahuje institut účinné lítosti (§ 3), trest „vyloučení ze zadání
veřejných dodávek a prací“, který vyslovuje veřejně vláda (§ 4), vybraná procesněprávní
ustanovení (§ 5) a oprávnění zadavatele zrušit „s účinností od počátku nebo pro
budoucnost“ smlouvu, kterou byla zadána dodávka či práce, ve vztahu k níž došlo
k naplnění shora uvedené skutkové podstaty, či k výše popsanému opominutí oznámení
trestného činu zadavateli (§ 6). I tento zákon byl zrušen s účinností TZ 1950.

2.3. Období od r. 1948 do r. 1989
2.3.1. Civilněprávní úprava
Z pohledu ekonomických teorií přešla Československá republiky po nástupu
Komunistické strany Československé v moci v rámci tzv. Vítězného února v r. 1948
postupně na model centrálně plánovaného hospodářství. Základní čl. XII odst. 2 Ústavy
194877 stanovil, že všechno národní hospodářství v Československé republice má sloužit
lidu a že v tomto veřejném zájmu řídí stát veškerou hospodářskou činnost jednotným
hospodářským plánem. Středobodem (nejen) hospodářských předpisů se tedy stal
jednotný hospodářský plán, kterým „řídí stát veškerou hospodářskou činnost, zejména
výrobu, obchod a dopravu, tak, aby byla zajištěna účelná míra národní spotřeby, aby
množství, jakost a plynulost výroby byly stupňovány a aby tak postupně vzrůstala životní
úroveň obyvatelstva“ (§ 162 Ústavy 1948). Podle § 163 Ústavy 1948 se jednotný
hospodářský plán vypracovával vždy na určité časové období a vyhlašoval se zákonem78;
příprava i provedení jednotného hospodářského plánu příslušela jako jeden z jejích
předních úkolů vládě, která se přitom dle textu ústavního zákona opírala o tvůrčí
iniciativu pracujícího lidu a jeho organisaci.79

77

Přijaté ústavním zákonem č. 150/1948 Sb. S ohledem na symboliku dne vyhlášení je tato ústava
nazývána rovněž „Ústavou 9. května“.
78
Tak např. hlavním cílem prvního pětiletého hospodářského plánu, vyhlášeného zákonem č. 241/1948
Sb., bylo „na podkladě zvýšené produktivity práce dále podstatně zvýšit životní úroveň všech vrstev
pracujícího lidu měst i venkova a na této základně upevnit svazek dělníků, rolníků, inteligence a středních
vrstev městských“ (§ 1 cit. zák.). Tohoto cíle se dosáhne „plným a stálým rozvojem výrobních sil tak, aby
se národní důchod zvýšil o polovinu“ (§ 2 cit. zák.).
79
V Ústavě Československé socialistické republiky vyhlášené ústavním zákonem č. 100/1960 Sb. (dále jen
„Ústava 1960“) srov. zejména čl. 12, podle kterého je veškeré národní hospodářství řízeno státním plánem
rozvoje národního hospodářství, který se vypracovává a uskutečňuje za nejširší aktivní účasti pracujícího
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S ohledem na absenci tržního prostředí a s ní související konkurenci dodavatelů
chyběla jakákoli reálná hospodářská soutěž, a nebyla tak potřeba zákonné úpravy
zadávání veřejných zakázek (dodávek či práce). „V období socialismu tedy obchodní
veřejné soutěže na zadávání veřejných zakázek v podstatě neexistovaly. Veřejné zakázky
byly přidělovány příslušnými ministerstvy podnikům nebo jiným státním institucím
(organizacím), které měly obvykle monopolní postavení.80 Cena výrobku nebo služby
neměla obchodní ani motivační význam, neboť byla pevně stanovena a případně i
dotována státem“.81
Nepotřebný zadávací řád z r. 1920 byl s účinností od 1. 10. 1950 zrušen zákonem
č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži. Ten ve svém ustanovení §
1 stanovil, že o dodávce a odběru zboží, kterého je třeba k plnění jednotného
hospodářského plánu, se uzavírají hospodářské smlouvy, jimiž se blíže určují úkoly
stanovené v prováděcích plánech a uvádí v soulad plnění jednotlivých prováděcích plánů,
a uvedl výčet subjektů hospodařících se zestátněným majetkem, které mezi sebou musejí
tyto smlouvy uzavírat. Majitelé podniků v soukromém vlastnictví (tento stav Ústava 1948
v určité omezené míře umožňovala, srov. její § 158 odst. 182) podléhali povinnosti uzavřít
smlouvu o veřejné dodávce nebo práci, kterou jim mohla uložit ministerstva, popř. jimi
určené úřady nebo orgány. Majetkové spory mezi subjekty majícími za povinnost uzavírat
mezi sebou hospodářské smlouvy, jejichž rozhodování by jinak příslušelo soudu, se
rozhodovaly státní arbitráží (viz § 13 a násl. probíraného zákona).
Právní úprava hospodářských vztahů mezi socialistickými organizacemi, jíž byl
tento zákon prvním projevem, postupně po několik derogacích a vyhlášení nových
lidu (odst. 1), vypracovává se zpravidla na období pěti let, vyhlašuje se zákonem a je v tomto období
závazným základem plánování jednotlivých státních orgánů a hospodářských organizací. Dále viz i čl. 7 a
čl. 13.
80
Srov. např. vyhlášku Ministerstva vnitřního obchodu a průmyslu č. 86/1950 Úřední listu I o úpravě
dodávek a odběru zboží, s nímž obchoduje národní podnik Obchodní domy.
81
Schelleová, A. Vývoj právní úpravy veřejných zakázek. [online]. Pravnilabyrint.cz, 30. 7. 2015 [cit. 12. 6.
2018]. Dostupné na www.pravnilabyrint.cz\vyvoj-pravni-upravy-verejnych-zakazek/. Podle této autorky
se soutěžní forma zadávání veřejných zakázek za socialismu velmi omezeně týkala jen stavebnictví, kde
do novely hospodářského zákoníku (zák. č. 109/1964 Sb.) zákonem č. 165/1982 Sb. účinné od 1. 1. 1983
platily „všeobecné stavební podmínky“ z r. 1947, a jednak byla vydána vyhláška (federálního ministerstva
pro technický a investiční rozvoj) č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích. Vypsání soutěže (na řešení
význačných ideových, technických, ekonomických a jiných náročných problémů, především z oblasti
urbanismu, architektury, průmyslových, inženýrských a pozemních staveb významných z hlediska
společenského zájmu a jejich vlivu na socialistický životní styl, viz § 1 odst. 2 cit. vyhlášky) však podléhalo
předchozímu povolení, k žádosti musela být přiložena příslušná stanoviska atd. (§ 6 cit. vyhlášky).
82
V Ústavě 1960 pak již podle čl. 9 bylo v mezích socialistické hospodářské soustavy přípustné (jen) drobné
soukromé hospodářství založené na osobní práci a vylučující vykořisťování cizí pracovní síly.

33

zákonů vyústila v úpravu zákonem č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (dále jen „HK
1964“), který nabyl účinnosti od 1. 7. 1964 a ve znění pozdějších úprav platil na území
Československé republiky do konce r. 1991.
Novelou provedenou zákonem č. 138/1970 Sb. sice byla ke dni 1. 1. 1971 do HK
1964 vložena ustanovení o veřejné soutěži („na určitý výrobek, práci nebo výkon“) podle
§ 356a a násl., užší soutěži (§ 356c) a veřejné příslibu (§ 356d), nicméně jak (logicky)
podotýká H. Doležalová, centrálně plánované hospodářství využití těchto ustanovení
téměř neumožňovalo.83
Hospodářský zákoník z r. 1964 byl od 1. 1. 1992 nahrazen zákonem č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ 1991“). Ten současně zrušil zákon č. 67/1989
Sb., poslední ze série zákonů o národohospodářském plánování.84
2.3.2. Související trestněprávní úprava
Bylo-li výše uvedeno, že obchodní veřejné soutěže na zadávání veřejných zakázek
v období socialismu neexistovaly, a neexistovala tak ani související právní úprava, o to
přísněji bylo postihováno neplnění centrálně zadávaných dodávek, které bylo mj. chápáno
i jako ohrožení jednotného hospodářského plánu.
Je však třeba uvést, že první myšlenkový konstrukt tohoto typu se objevil už
v bezprostředním poválečném období před důsledky vyplývajícími z tzv. Vítězného
února, kdy byla stejnojmenným (vedlejším trestním) zákonem č. 27/1947 Sb., poskytnuta
trestní ochrana provádění dvouletého hospodářského plánu, jak vyplýval ze zákona č.
192/1946 Sb., s citelnými sankcemi. 85

83

Doležalová, H. Historie zadávání veřejných zakázek. Právník, č. 9/1998, str. 800 a násl., na str. 811.
K celkovému kontextu komunistického hospodářského práva a souvisejícím otázkám viz např. Baňouch,
H. Hospodářské právo. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. (eds). Komunistické právo v Československu.
Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: Brno, 2009, str. 725 a
násl., dostupné z: http://www.komunistickepravo.cz.
85
Podle § 2 odst. 1 cit. zák. mj. platilo, že kdo se dopustí jednání nebo opominutí ohrožujícího uskutečnění
dvouletého hospodářského plánu nebo jeho jmenovitého úkolu v úmyslu, aby je zmařil nebo ztížil, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od šestí měsíců do pěti let; bylo-li však tím v některém úseku
uskutečnění tohoto plánu zmařeno nebo ztíženo, bude potrestán těžkým žalářem od pěti do deseti let.
Přitěžující okolností bylo spáchání činu ze zištnosti, pročež měl být vedle trestu odnětí na svobodě ulože
peněžitý trest od 10.000 Kč do 5 miliónu Kč. Vyslovit bylo možno i ztrátu volebního práva. Výslovně však
za trestný čin nebyla prohlášena stávka.
84
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Ve zvláštní části nadcházejícího TZ 1950, jedním z jehož mála přínosů86 bylo
odstranění duality českého a slovenského trestního práva hmotného (srov. § 311), byl
trestným činům ohrožujícím jednotný hospodářský plán, řazeným mezi trestné činy
hospodářské, věnován samostatný druhý oddíl Hlavy II. Jednalo se především o trestný
čin ohrožení zásobování podle § 134, jehož základní skutkovou podstatu naplnil ten, kdo
se dopustí nekalého jednání, které by mohlo ohrozit plynulé zásobování předměty potřeby
alespoň části obyvatelstva nějaké místa. Dále pak šlo o původně nepojmenované trestné
činy podle § 135 (nedbalostní maření nebo ztěžování provozu nebo rozvoje podniku
anebo lidového družstva, následně trestný čin poškozování provozu) a § 136 (nesplnění
závazku plynoucího z jednotného hospodářského plánu anebo z veřejných dodávek nebo
prací, následně trestný čin nesplnění závazku) a konečně o trestný čin pletich při
veřejných dodávkách a pracích podle § 13787 a o trestný čin ohrožení plánování a
kontroly plnění plánu podle § 138.
Při daných kvalifikacích ovšem mohl „narušitel jednotného hospodářského
plánu“ hovořit o štěstí, neboť pokud by bylo jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin
sabotáže buď podle § 84 odst. 1 či 2, odst. 3 písm. b) TZ 1950, nebo podle § 85 odst. 1
písm. a), odst. 3 TZ 1950, resp. po novele TZ 1950 již zmíněným zákonem č. 63/1956
Sb. (účinným od 1. 1. 1957)88 buď jako trestný čin záškodnictví podle § 84 odst. 1, odst.
2 písm. a), nebo jako trestný čin sabotáže podle § 85 odst. 1, odst. 2 písm. a), mohl být
potrestán smrtí.
TZ 1950 byl zrušen trestním zákonem č. 140/1961 Sb. (dále jen „tr. zák.“ či
/především v rámci této kapitoly/ „TZ 1961“), který nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 1962 a
na území České republiky platil s četnými novelizacemi až do 31. 12. 2009.89
Vedle TZ 1950 jako trestního zákona soudního byl zákonem č. 88/1950 Sb. přijat
i trestní zákon správní (dále jen „TZS 1950“),90 jehož účelem bylo chránit lidově

86

Srov. Gřivna, T. Trestní právo hmotné. In: Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. (eds). Komunistické právo
v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita:
Brno, 2009, str. 553 a násl., na str. 561 a násl.
87
Ten podle odst. 1 spáchal ten, kdo se při veřejných dodávkách nebo pracích dopustil jednání, které by
mohlo poškodit objednavatele nebo zmařit plnění jeho úkolů.
88
V novějších skutkových podstatách došlo ke „zobligatornění“ motivu nepřátelství k lidově
demokratickém řádu.
89
Na území Slovenské republiky pak do 31. 12. 2005, kdy byl nahrazen trestným zákonom č. 300/2005 Z.
z.
90
Zrušen byl ke dni 31. 6. 1961 zákonem č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování
socialistického pořádku, který upravoval hmotnou matérii vybraných přestupků a řízení o nich a který je
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demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a
jednotlivce a vychovávat k dodržování socialistického soužití (§ 1 cit. zák.). Byť se podle
něj jako přestupky stíhaly činy, které nebyly trestné podle TZ 1950, bylo za vybrané
přestupky možno uložit i trest odnětí svobody (§ 11 TZS 1950). Z hlediska systematiky
zvláštní části (§ 33-152) byly na první místo zařazeny ustanovení na ochranu hospodářství
(Hlava I.), přičemž ustanovení § 39 bylo věnováno ochraně jednotného hospodářského
plánu. Podle § 39 odst. 2 TZS 1950 se tohoto přestupku dopustil zejména ten, kdo jako
soukromý podnikatel nebo jako odpovědný vedoucí soukromého podniku a) nepřizpůsobil
svou

hospodářskou

činnost

nebo

činnost

soukromého

podniku

jednotnému

hospodářskému plánu, b) nesplnil řádně povinnost, která mu připadala k jeho splnění,
nebo c) nepodal správně, pravdivě nebo ve stanovené lhůtě zprávu, kterou byl pro potřeby
jednotného hospodářského plánu povinen podat. Za to mohl být potrestán peněžitou
pokutou nebo odnětím svobody až na tři měsíce. Pokud by však ztížil, ohrozil nebo rušil
provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu v oboru zvláště důležitém, byl
by ohrožen až šesti měsíci vězení. Srovnáme-li tuto skutkovou podstatu s (výše
uvedenými) ustanoveními, které měly sloužit k ochraně jednotného hospodářského plánu
podle TZ 1950, je zřejmé, že terminologická hranice mezi nimi je ze současného pohledu
velmi vágní a že otázka posuzování právní kvalifikace jednání určité osoby fakticky
zakládala možnost záměrné asperační „moderace“ nikoli nezávislých orgánů činných
v trestním řízení podle aktuálních požadavků třídní politické vůle (ukládání trestů smrti
či trestů doživotních).91
I TZ 1961 v původním znění pracoval se znakem hospodářský plán, a to ve
skutkové podstatě trestného činu neplnění úkolů při provozu soukromého hospodářství
podle § 119. Pletichaření při dodávkách a pracích postihoval trestný čin dodávky výrobku

z hlediska tématu této práce podružný, stejně jako určitou dobu paralelně účinný zákon č. 38/1961 Sb., o
místních lidových soudech. Zákon č. 60/1961 Sb. platil s příslušnými novelizacemi až do r. 1990.
91
Srov. např. proces proti JUDr. Milaně Horákové a spol. Signifikantní je rychlost, se kterou byla veřejnost
o procesu informována: soudní řízení probíhalo před Státním soudem v Praze (na základě obžaloby ze dne
22. 5. 1950) ve dnech 31. 5. až 8. 6. 1950 a již v červnu tohoto roku vydává Ministerstvo spravedlnosti
Československé republiky v nákladu 140.000 kusů publikaci s názvem „Proces s vedením záškodnického
spiknutí proti republice. Horáková a společníci.“, který obsahuje obžalobu, záznamy z jednacích dnů
(výslechy, závěrečné řeči prokurátorů atd.) a rozsudek. Totéž platí i o procesu proti Rudolfu Slánském,
který byl sehrán před týmž soudem ve dnech 20. – 27. 12. 1952, kompletní dokumentaci pak Ministerstvo
spravedlnosti Československé republiky (v prvním nákladu 75.400 kusů) vydalo pod názvem „Proces
s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“ v lednu 1953. Rudolf Slánský,
Bedřich Reicin, Ludvík Frejka, Rudolf Margolius a Otto Fischl pak byli odsouzeni mj. právě za trestný čin
podle § 85 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a), b), c), odst. 3 písm. a) TZ 1950, jehož se dopustili v úmyslu
mařit a ztěžovat provádění jednotného hospodářského plánu.
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a prací zvlášť vadné jakosti podle § 128, kterého se dopustil odpovědný hospodářský
pracovník, který v úmyslu zajistit státní, družstevní nebo jiné socialistické organizaci
nebo její složce neoprávněné výhody dal příkaz nebo souhlas k dodání a) zvlášť vadného
výrobu nebo prací, ač věděl, že jich odběratel nemůže použít ke splnění svých úkolů, nebo
b) výrobu nebo prací a zatajil přitom jejich podstatné vady, které mu byly známy.92
Majetku v (nuceném) socialistickém vlastnictví pak byla prostřednictvím trestných činů
podle § 132 a násl. TZ 1961 věnována zvláštní ochrana. Všechny tyto trestné činy zůstaly
součástí TZ 1961 až do porevoluční novely zákonem č. 175/1990 Sb. (k novele viz
pododdíl č. 2.4.2.).
Pro úplnost lze v této souvislosti zmínit přečin proti zájmům socialistického
hospodářství podle § 2 písm. a) zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech93, kterého se dopustil
ten, kdo poškozoval spotřebitele zejména tím, že předražoval zboží nebo služby nebo je
šidil na jakosti, množství nebo váze anebo zboží před spotřebiteli zatajoval nebo vázal
jeho prodej na odběr jiného zboží, resp. podle § 2 písm. b) cit. zák., jejž spáchal ten, kdo
jako

pracovník socialistické organizace v souvislosti

s prodejem zboží

nebo

poskytováním služby zvýhodňoval spotřebitele, od nichž přijal nebo si dal slíbit úplatek
nebo jinou neoprávněnou výhodu.

2.4. Období od r. 1989 do současnosti
2.4.1. Civilněprávní úprava
Po tzv. Sametové revoluci v listopadu 1989 postupně došlo prostřednictvím
restitucí znárodněného majetku a modelu tzv. kupónové privatizace94 k přechodu
z centrálně plánovaného hospodářství na hospodářství tržní, což mělo mj. za následek
kompletní rekodifikace zákonů upravujících hospodářské vztahy.
Nejprve došlo zákonem č. 103/1999 Sb. k revizi úpravy veřejné soutěže a
souvisejících institutů (užší soutěž, veřejných příslib) v § 356a a násl. hospodářského
zákoníku z r. 1964.

92

K tomu srov. i trestný čin poškozování spotřebitele podle § 121 TZ 1961 v původním znění.
Zákon nabyl účinnosti od 1. 1. 1970 a zrušen byl již zmíněným zákonem č. 175/1990 Sb. ke dni 1. 7.
1990. Přečinem se podle § 1 odst. 1 cit. zák. rozuměl zaviněný, pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky
jsou uvedeny v tomto zákoně a jenž nedosahuje stupně společenské nebezpečnosti trestného činu.
94
Srov. mj. zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. K podrobnostem viz
především Zeman, K. Analýza privatizačního procesu v České republice. Praha: Karolinum, 2015.
93
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Jak již bylo uvedeno v závěru pododdílu 2.3.1., byl tento hospodářský zákoník od
1. 1. 1992 nahrazen zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník („ObchZ 1991“), jehož
účelem podle § 1 odst. 1 v původním znění bylo upravit postavení podnikatelů, obchodní
závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním souvisejícím (a později i
zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství). ObchZ 1991 v ustanovení § 281
a násl. obsahoval nově úpravu tzv. obchodní veřejné soutěže. Ta byla charakterizována
jako soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy vyhlášený neurčitým osobám.
K vyhlášení se vyžadovalo, aby byly písemným způsobem vymezeny podmínky soutěže,
tj. aby byl vymezen předmět požadovaného závazku a zásady ostatního obsahu zamýšlené
smlouvy, na němž navrhovatel trvá, určen způsob podávání návrhů, a stanovena lhůta, do
které lze návrhy podávat, a lhůta pro oznámení návrhu. Bez předchozí výhrady nemohl
vyhlašovatel podmínky soutěže měnit nebo zrušit. Do soutěže bylo možno zahrnout návrh
jen tehdy, pokud jeho obsah odpovídal uveřejněným podmínkám soutěže, a byl předložen
ve stanovené lhůtě. Vyhlašovatel vybral z předložených návrhů ten pro něj nejvhodnější
a jeho přijetí oznámil způsobem a ve lhůtě stanovených podmínkami soutěže. Po
ukončení soutěže byl bez zbytečného odkladu povinen vyrozumět účastníky soutěže, kteří
v soutěži neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty.
S touž účinností jako u ObchZ 1991 došlo k podstatné novelizaci zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ 1964“), zákonem č. 509/1991 Sb., do
kterého byla vložena ustanovení o veřejné soutěži. Ta se od veřejné obchodní soutěže
lišila kromě větší šíře aktivně legitimovaných subjektů (soutěž mohly vyhlásit i jak
právnické, tak i /nepodnikající/ fyzické osoby) především tím, že jejím výsledkem bylo
z pohledu soutěžícího získání primárně finanční ceny, a nikoliv uzavření smlouvy
s vyhlašovatelem a její následné plnění. I z tohoto důvodu byla její úprava méně detailní
a formální (absence obligatorní písemné formy vyhlášení atd.).
S novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „ObčZ“), kterým
byly od 1. 1. 2014 oba zmíněné zákony zrušeny, je pak veřejná soutěž (o nejvhodnější
nabídku) coby zvláštní způsob uzavírání smlouvy upravena v § 1772 a násl. Tato úprava
v zásadě odpovídá předchozí úpravě podle § 281 a násl. ObchZ 1991.
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Právní úprava zadávání veřejných zakázek na úrovni zákona95 byla přijata až
s účinností k 1. 1. 1995 zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ten
jako základní způsob zadání veřejných zakázek stanovil vyhlášení obchodní veřejné
soutěže o nejvýhodnější nabídku, při které zadavatel postupoval podle ObchZ 1991,
pokud tento zákon nestanovil jinak (§ 3 odst. 1 cit. zák.). Mimo to bylo možno veřejnou
zakázku za splnění příslušných podmínek zadat i méně transparentním způsobem, který
připomíná pozdější institut jednacího řízení bez uveřejnění, a to výzvou více zájemcům o
veřejnou zakázku (§ 49 cit. zák.), resp. výzvou jednomu zájemci (§ 50 cit. zák.).96 Dohled
nad dodržování zákona při zadávání veřejných zakázek byl původně svěřen tehdejšímu
Ministerstvu pro hospodářskou soutěž a následně pak Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.
Postupnými novelizacemi docházelo k synchronizaci národní úpravy zadávání
veřejných zakázek s právem Evropských společenství. Následující zákon č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách, účinný od 1. 5. 2004, již transponoval příslušné evropské
směrnice (viz § 1 cit. zák.), u nichž však v mezidobí došlo k výrazným změnám, a tak již
po 26 měsících nabyl ke dni 1. 7. 2006 pod č. 137/2006 Sb. nový zákon o veřejných
zakázkách (dále jen „ZVZ 2006“).97
ZVZ 2006 byl pak od 1. 10. 2016 nahrazen zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, kterému je věnována následující kapitola.
Závěrem zbývá dodat, že úprava zadávání veřejných zakázek se chápala (a chápe)
jako specifická forma veřejné soutěže.98 Současný zákon o zadávání veřejných zakázek
z r. 2016 je tedy lex specialis k obecné úpravě veřejné soutěže v obchodním zákoníku z r.

95

Srov. usnesení vlády České republiky č. 458/1992 ze dne 24. 6. 1992, jehož přílohu tvořily „Zásady pro
širší uplatnění zadávání veřejných zakázek formou soutěže“.
96
Obsáhlou novelou zákonem č. 148/1996 Sb. byl pak ke dni 1. 7. 1996 vložen institut zjednodušeného
zadání (§ 49a) a veřejné zakázky malého rozsahu (§ 49b).
97
Srov. bod 2. obecné části důvodové zprávy k ZVZ 2006 s názvem „Odůvodnění hlavních principů
navrhované právní úpravy“. Vybranými instituty ZVZ 2006 se zabývám v kapitole č. 5 u výkladů znaků
skutkové podstaty trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle 256 TrZ a trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257
TrZ, neboť ZVZ 2006 byl platný v době procesu přijímání nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., což se
na textaci těchto skutkových podstat výrazným způsobem projevilo.
98
Za specifickou formu veřejné soutěže lze považovat i veřejnou dražbu. Vývoj její právní úpravy pomíjím,
neboť nesouvisí s předmětem této disertační práce, k podrobnostem nicméně viz zejm. zákon č. 174/1950
Sb., o dražbách mimo exekuci, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, který předchozí zákon
s účinností od 1. 5. 2000 nahradil.
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2012, což platilo i o předchozích zákonech upravujících zadávání veřejných zakázek ve
vztahu k výše probrané úpravě veřejných soutěží v ObchZ 1991 a ObčZ 1964.
2.4.2. Související trestněprávní úprava
První komplexnější porevoluční novela TZ 196199 byla provedena ke dni 1. 7.
1990 zákonem č. 175/1990 Sb. Vypuštěny byly jak výše uvedené trestné činy podle § 119
a § 128, tak celý třetí oddíl hlavy druhé zvláštní části, který obsahoval trestné činy proti
socialistickému vlastnictví (§ 132 a násl.).
Vložena byla naopak skutková podstata trestného činu porušování závazných
pravidel hospodářského styku podle § 127 TZ 1961, která svým znění tvoří předobraz
pozdějšího trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle §
248 TrZ. Tohoto trestného činu se podle odst. 1 dopustil ten, kdo v úmyslu opatřit podniku
nebo organizaci nebo jejich složce ve značném rozsahu neoprávněné výhody, porušil
závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právní
předpisem. Přitěžující okolností podle odst. 2 pak byl následek ve formě vážné poruchy
v hospodářské činnosti podniku nebo organizace nebo vážné poruchy v zásobování anebo
zkrácení příjmů státu ve značném rozsahu. Pod znakem pravidla hospodářského styku
bylo třeba rozumět „takové normy obsažené v obecně závazných právních předpisech,
které vymezují závazné hranice (meze) hospodářské soutěže (tzv. pravidla hry)“, neboť
„[j]en v rámci těchto závazných pravidel hospodářského styku se může hospodářská
soutěž rozvíjet“.100 Šlo tedy především o zneužívání účasti v hospodářské soutěži, jímž se
podle § 42 odst. 1 ObchZ 1993 rozuměla nekalá soutěž coby zakázané jednání
v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy
soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším
zákazníků (§ 44 odst. 1 ObchZ, k nekalosoutěžním skutkovým podstatám viz § 45 a násl.
cit. zák.) a následně i nedovolené omezování hospodářské soutěže, jímž se podle § 1 odst.
1 ZOHS rozumělo (a rozumí) její vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení a)

99

Předchozí porevoluční novely zákony č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb. a 84/1990 Sb. byly dílčího
charakteru a zajišťovaly prostředky trestního práva mj. ochranu volebního a shromažďovacího práva.
100
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 4. 1998, sp. zn. 5 Tz 43/98, publikováno ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soud č. 23/1999.
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dohodami soutěžitelů, b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, a c) spojením
soutěžitelů.101
Zákonem č. 557/1991 Sb., který nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 1992, pak byly do TZ
1961 nově vloženy trestné činy přímo postihující neoprávněné zvýhodnění osoby
v souvislosti s veřejnou soutěže a v téže souvislosti i pletichy.
Šlo o trestný čin podle § 128a (neoprávněné zvýhodnění osoby), kterým byla
následně inspirována textace trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ a jehož skutková podstata byla
koncipována takto:
(1) Kdo v souvislosti s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit
jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému soutěžiteli nebo
účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné
soutěže nebo veřejné dražby, člen privatizační komise, licitátor nebo jako člen
organizované skupiny,
b)způsobí takovým činem značnou škodu nebo pro jiného získá značný prospěch.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci
1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.
Dále šlo o trestný čin podle § 128b (pletichy v souvislosti s veřejnou soutěží) coby
předobraz budoucího trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné
soutěži podle § 257 TrZ s následující skutkovou podstatou:
Kdo se dopustí pletich v souvislosti s veřejnou soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel
účasti v soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se
zdrží účasti v soutěži, nebo

101

A od 1. 12. 2012 i orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu
samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu
státní správy [písm. d)], dále viz § 19a ZOHS.
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c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v
soutěži,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Jak vyplývá z důvodové zprávy k výše zmíněnému zákonu č. 557/1991 Sb.,
důvod zakomponování uvedených skutkových podstat do trestního zákona vycházel z
návrhu Výboru pro lidská práva, aby „v období přechodu naší ekonomiky na tržní
hospodářství byla zvláštní ochrana poskytnuta privatizaci a privatizovanému majetku
(…), [p]řitom však byly skutkové podstaty formulovány obecněji, tak, aby dopadaly na
ovlivňování jakékoli veřejné soutěže a jakékoli veřejné dražby, bez ohledu na to, zda jde
o privatizovaný státní majetek nebo jiný majetek.“102
Protože judikatura dovykládající znaky objektivních stránek uvedených skutkový
podstat je aplikovatelná i v podmínkách účinnosti nové úpravy podle TrZ, odkazuji
k bližším podrobnostem na kapitolu č. 5, ve které se v této souvislosti zaobírám i otázkou
míry normativnosti vybraných znaků nové úpravy právě s odkazem na úpravu předchozí
(pododdíl 5.3.3.).
Podle této úpravy se kvalifikovala trestná činnost páchaná při zadávání veřejných
zakázek až do rekodifikace trestního práva hmotného zákonem č. 40/2009 Sb. („TrZ“),
tedy až do 31. 12. 2009.103
Úpravě de lege lata a souvisejícím otázkám je věnována kapitola č. 5 této práce.
Pokud jde o změny, k nimž u trestných činů postihujících trestnou činnosti při zadávání
veřejných zakázek došlo v mezidobí od nabytí účinnosti TrZ k 1. 1. 2010 do dokončení
této disertační práce, byla u trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ vložena zákonem č. 330/2011 Sb.
s účinností od 1. 12. 2011 nová samostatná skutková podstata podle § 256 odst. 4, která
cílí na úřední osobu coby speciální subjekt ve smyslu § 114 odst. 1 TrZ.104 Touž novelou
pak došlo k zostření trestů u kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu pletich
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ.

102

Důvodová zpráva k zák. č. 557/1991 Sb., dostupná z:
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1002_01.htm.
103
Nebylo-li ovšem v konkrétním případě shledáno, že posuzování trestnosti činu spáchaného za účinnosti
TZ 1961 (ve znění příslušných změn) je pro pachateli za účinnosti TrZ příznivější (viz § 2 odst. 1 TrZ).
104
Tj. „Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch
a spáchá takový čin jako úřední osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.“.
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Recentní úprava trestných činů postihujících trestnou činnosti při zadávání
veřejných zakázek přitom vychází z původního návrhu trestního zákoníku ze dne 21. 7.
2004, rozeslaného poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (období 2002–2006)
jako sněmovní tisk č. 744/0.105

105

K podrobnostem legislativního procesu viz http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=744&ct1=0,
k obsahu pak Šámal, P. Osnova trestní zákoníku 2004–2006. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2006.
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Kapitola 3: Výklad nejdůležitějších ustanovení zákona o zadávání
veřejných zakázek a související otázky
3.1. Obecný výklad k tuzemské právní úpravě zadávání veřejných zakázek a jejímu
ovlivnění právem Evropské unie
Stěžejním právním předpisem upravujícím zadávání veřejných zakázek je na
tuzemské úrovni stejnojmenný zákon č. 134/2016 Sb., tj. zákon o zadávání veřejných
zakázek („ZZVZ“), který s účinností od 1. 10. 2016 nahradil zákon č. 134/2006 Sb., o
veřejných zakázkách („ZVZ 2006“).106
Základním stavebním kamenem ZZVZ jsou nicméně směrnice Evropské unie,
především107 pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2.
2014 o zadávání veřejných zakázek a zrušení směrnice 2004/18/ES108 (dále jen „Směrnice
ZVZ/2014“), která v souladu se svým čl. 93 vstoupila v platnost 20. den po svém
vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. k 17. 4. 2014.109
Problematika zadávání veřejných zakázek má na unijní (komunitární) úrovni
značný význam,110 který v rámci Smlouvy o fungování Evropské unie (ze dne 26. 10.
2012, publikované v Úřední věstníku EU pod zn. C 326, dále jen „SFEU“) coby jednoho
106

K úpravě časových kolizí viz přechodná ustanovení podle § 273 a násl. ZZVZ.
Zákon zapracovává i další směrnice, jejichž výčet je v souladu s Legislativními pravidly vlády uvedený
v poznámce pod čarou k § 1 ZZVZ. Za další směrnice, které mají podstatný vliv na národní úpravu zadávání
veřejných zakázek, lze považovat především (i) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze
dne 26. 2. 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,
dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, (ii) Směrnici Evropského parlamentu a Rady
2014/23/EU ze dne 26. 2. 2014 o udělování koncesí, a (iii) Směrnici Rady ze dne 21. 12. 1989 o koordinaci
právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky
a stavební práce (89/665/EHS) ve znění změn provedených Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2007/66/ES ze dne 11. 12. 2007.
108
Rušená směrnice 2004/18/ES (plným názvem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze
dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a
služby) pak obdobně byla základním stavebním kamenem ZVZ 2006 a její zrušení, resp. přijetí nové
směrnice pak přestavuje primární důvod přijetí ZZVZ (srov. níže jmenované cíle, které mají být přijetím
ZZVZ dosaženy).
109
Směrnice je v českém znění dostupná např. z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/1c79eb25-e98e4cf9-8964-afa8df67e3f3/Smernice-c-2014_24_EU-o-zadavani-VZ-a-o-zruseni-smernice-c-18.pdf.
110
Jak se ostatně připomíná v odst. 2 zdůvodnění potřeby přijetí Směrnice ZVZ/2014, které tvoří její
součást, hrají veřejné zakázky klíčovou roli ve strategii Evropa 2020 (jedná se o sdělení Evropské komise ze
dne 3. 3. 2010 s názvem „Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“,
český
text
dostupný
např.
z:
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/evropskepolitiky/strategie-evropa-2020/Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK.pdf) jako jeden z tržně založených nástrojů,
jenž se dá využít k dosažení inteligentního, udržitelného růstu podporujícího začlenění a zároveň
k zajištění nejefektivnějšího využití veřejných prostředků.
107
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ze stěžejních pramenů primárního práva EU souvisí se čtyřmi základními principy, a to
principem nediskriminace na národnostním základě (viz čl. 18 SFEU), volným pohybem
zboží (viz čl. 28 SFEU), právem občana jedné členské země podnikat a žít v jiné zemi
EU (viz čl. 45 a 49 SFEU) a svobodou poskytování služeb (viz čl. 56 SFEU).111 V rámci
sekundárního práva EU112 je pak regulace zadávání veřejných zakázek realizována právě
směrnicemi, jejichž vydání v této oblasti ostatně bylo a je presumováno primárním
právem EU.113 Orgány EU vydávají při výkonu svých pravomocí tři typy závazných
právních aktů: (i) nařízení, které má obecnou působnost, je závazné v celém svém rozsahu
a přímo použitelné ve všech členských státech, (ii) směrnici, které je závazná pro každý
stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba
formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům, a (iii) rozhodnutí, které je
závazné v celém rozsahu s tím, že pokud jdou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné
pouze pro ně.114 Důvod, proč je v případě regulace zadávání veřejných zakázek
postupováno výhradně formou harmonizace na základě směrnic, spočívá podle R. Jurčíka
v tom, že „právní úprava zadávání a právní systémy v členských státech jsou natolik
odlišné, že nebylo možné zvolit jinou formu úpravy“.115 Směrnice ZVZ/2014 se nicméně
přesností a konkrétností svých formulací blíží spíše nařízením.

111

K dalším podrobnostem viz např. Jurčík, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2014, str. 65 a násl.
112
Rozdíl mezi primárním a sekundárním právem EU spočívá v tom, že autory primárního práva jsou
členské státy EU, zatímco autory práva sekundárního jsou orgány EU, jejichž legitimita je odvozována
z práva primárního. Jde především o Evropský parlament, který jako stálý kolektivní orgán zastupuje zájmy
občanů EU, Evropskou radu, která vznikla z původních vrcholných konferencí členských států a jako
kolektivní nepermanentní orgán bez legislativního oprávnění zastupuje zájmy členských států EU ve
vztahu k určování strategických priorit EU, Radu, která jako kolektivní nepermanentní orgán složený ze
zástupců vlád členských států zastupuje zájmy členských států (jde o mezivládní orgán v institucionálním
systému EU), což v praxi znamená minimalistický přístup k evropskoprávním závazkům, z čehož pramení
řada sporů před Soudním dvorem EU s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, které naopak dbají
na maximalistický výklad evropskoprávních závazků členský států, Evropskou komisi, která jako
nadnárodní (tj. nikoli mezivládní) kolektivní stálý orgán zastupuje čisté zájmy evropské integrace, a Soudní
dvůr EU, který přezkoumává legalitu aktů orgánu EU, dbá na dodržování povinností členských států
vyplývajících z primárního práva a na žádost vnitrostátních soudů vykládá právo EU; k dalším
podrobnostem, resp. dalším orgánům EU, srov. Svoboda, P. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013, str. 60 a násl.
113
Podle čl. 116 SFEU, který odpovídá bývalému čl. 96 Smlouvy o založení Evropského společenství, zjistíli Komise, že existující rozdíly mezi právními a správními předpisy členských států narušují podmínky
hospodářské soutěže na vnitřním trhu a vyvolávají narušení, které je nutno odstranit, poradí se s danými
členskými státy. Nevedou-li tyto porady k odstranění takové nerovnováhy, přijmou Evropský parlament a
Rada řádným legislativním postupem za tímto účelem potřebné směrnice (srov. i východiska upravující
sbližování právních předpisů členských států v čl. 114 SFEU).
114
Viz čl. 288 SFEU. Dalšími právními akty jsou doporučení a stanoviska, jež však nejsou závazná.
115
Jurčík, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 66.
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Jak podotýkají D. Dvořák a kol.,116 ZZVZ ovšem nepředstavuje pouhý souhrn
ustanovení, které transponují Směrnici ZVZ/2014 a směrnice další117, ale je obsahově
širší. To je dáno především tím, že EU nemá svěřenu kompetenci k úpravě těchto
právních vztahů komplexně, nýbrž je v zásadě oprávněna upravovat ty stránky zadávání
veřejných zakázek, které slouží k odstranění překážek přeshraničního poskytování
dodávek, služeb a stavebních prací a k vytváření jednotného vnitřního trhu. Právní úprava
veřejných zakázek v ČR proto doplňuje úpravu transponovanou řadou spíše procesních
ustanovení, které celý proces zpřesňují či detailněji upravují.118
Pokud jde o povahu předpisu, je ZZVZ (stejně jako ZVZ 2006) označován za
předpis smíšeného charakteru, ve kterém dochází k prolínání soukromoprávních a
veřejnoprávních prvků.119 Samotné zadávací řízení má přitom povahu soukromoprávní,
neboť zadavatel a dodavatelé nejsou vůči sobě ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti a
zadavatel vstupuje do zadávacího řízení nezávisle na svém případném charakteru
veřejnoprávní korporace (orgánu veřejné moci). S ohledem na to lze ZZVZ považovat za
lex specialis k procesu uzavírání smlouvy podle § 1731 a násl. ObčZ, resp. veřejné soutěži
o nejvhodnější nabídku podle § 1772 a násl. ObčZ.120 Veřejnoprávní charakter pak má
především úprava dozoru nad dodržováním zákona ve smyslu § 248 a násl. ZZVZ.
Byť má ZZVZ (i s ohledem na začlenění úpravy zadávání koncesí) do značné míry
kodexový charakter, existují i některé další předpisy, které upravují některé jiné (dílčí)

116

Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 5 a násl.
117
Podle důvodové zprávy představuje transpozice Směrnice ZVZ/2014 hlavní obecný cíl, kterého má být
přijetím ZZVZ dosaženo. Na druhém místě je pak jmenováno nastavení jasných pravidel, které by v míře
dovolující předmětem zákona zabránily korupci, garantovaly hospodárné nakládání s veřejnými
prostředky, rychlou realizaci potřebných veřejných projektů a férovou soutěž dodavatelů. Konečně na
místě třetím stojí maximálně možné snížení administrativní náročnosti procesu zadávání veřejných
zakázek při současném zajištění dostatečné transparentnosti tohoto procesu.
118
Jako příklad uvádějí zmínění autoři na str. 6 jednak směrnicemi EU vůbec neupravené postupy, jako je
otevírání obálek či zrušení zadávacího řízení, a jednak postupy, které jsou na národní úrovni mnohem více
procesně propracovány a doplněny jako postup od výběru dodavatele po vlastní uzavření smlouvy.
Směrnice ZVZ/2014 a další se nadto vztahují jen na nadlimitní veřejné zakázky, jejichž finanční limity jsou
z vnitrostátního pohledu příliš vysoké (jsou stanoveny primárně z pohledu zájmu dodavatele o zahraniční
veřejné zakázky, tj. s přihlédnutím k obtížím, které přeshraniční podnikání přináší). Proto ZZVZ upravuje
také zadávání veřejných zakázek nižší hodnoty nad stanovený národní limit (tzv. podlimitní veřejné
zakázky); určité povinnosti se vztahují i na veřejné zakázky nedosahující národního limitu, tzv. veřejné
zakázky malého rozsahu.
119
Vpravdě šalamounský přístup k problému pak při katalogizaci odborné literatury související s veřejnými
zakázkami zvolila knihovna autorovy alma mater, jež podle neznámého klíče řadí část knih mezi publikace
obchodního práva a zbývající část mezi publikace práva správního.
120
Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 9.
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typy soutěžení dodavatelů (účastníků) o zakázku.121

Na ZZVZ je pak navázána

řada obecných prováděcích předpisů122 a bezpočet interních aktů řízení upravujících
související problematiku v rámci těch kterých zadavatelů (směrnice, řády, metodiky,
doporučení apod.).

3.2. K výkladu vybraných pojmů a institutů zákona o zadávání veřejných zakázek
3.2.1. Zdůvodnění výběru vykládaných institutů zákona o zadávání veřejných zakázek
Protože skutkové podstaty trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu částečně123 vycházejí z legálních pojmů a postupů definovaných
a upravených ZZVZ, je nutné o nich podrobněji pojednat. Aby se však nejednalo o
samoúčelný výklad, považuji nejprve za vhodné vymezit, s jakými legálními pojmy a
postupy upravenými v zákoně o zadávání veřejných zakázek jednotlivé skutkové podstaty
trestných činů operují. Relevantní pojmy následně nebudou vyloženy v pořadí, ve kterém
se ve skutkových podstatách trestných činů objevují, nýbrž tak, aby byla zachována
obsahová koherence a srozumitelnost popisu úpravy zadávání veřejných zakázek.
Ačkoliv by se snad mohlo zdát, že úpravě zadávání je věnován poměrně široký prostor,
střídmější či heslovitější popis by byl s ohledem na relativní složitost a vzájemnou
provázanost postupů podle ZZVZ značně nepřehledný. Daný výklad navíc podle mého
názoru představuje minimum, které by osoba zabývající se problematikou trestné činnosti
při zadávání veřejných zakázek měla znát.
Než se budu věnovat konkrétním skutkovým podstatám trestných činů z hlediska
jimi užívaných pojmů, je třeba vyzdvihnout význam (základních) zásad zadávání
veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ, které korespondují s objektem všech tří trestných
činů páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu, tedy se zájmem na
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Viz např. nabídkové řízení podle § 10 a násl. zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
122
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále též jen „MMR“) č. 168/2016 Sb., o
uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele;
vyhláška MMR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vyhláška MMR č. 170/2016 Sb., o stanovení
paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek; nařízení
vlády č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek; nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky
na pořízení silničních vozidel.
123
K tomu srov. výklad o míře normativnosti znaků skutkových podstaty těchto trestných činů v kapitole
č. 5.
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dodržování pravidel hospodářské soutěže především ve formě rovných podmínek pro
všechny její účastníky.
Z probíraných trestných činů je nejméně kazuistická skutková podstata trestného
činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea
2 TrZ, jehož se dopustí ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných
zakázkách poruší závažným způsobem pravidla zadávacího řízení. Vystačuje si tedy s
obratem závažným způsobem spáchané porušení pravidel zadávacího řízení, čímž ovšem
současně klade nejvyšší nároky na znalosti orgánů činných v trestním řízení, a to nejen
ve vztahu ke znalosti zmíněných pravidel, nýbrž i ve vztahu k rozlišení, zda jde o jejich
porušení závažným způsobem (a zda je tedy na místě jejich ingerence), nebo zda se jedná
o porušení nikoli závažné (a kdy tedy ve smyslu § 12 odst. 2 TrZ postačuje uplatnění
odpovědnosti podle jiného právního předpisu).
Sám pojem pravidla zadávacího řízení je z pohledu ZZVZ pojmem
mnohovrstevnatým, který není soustředěn v rámci určité legální definice, ale který - jak
ostatně vyplývá už z jeho názvu a předmětu úpravy podle § 1 písm. a) - prochází téměř
celým předpisem, a jehož imanentní součástí je rovněž rozsáhlý definiční aparát
užívaného pojmosloví.
Pravidla konkrétního zadávacího řízení, o nějž vždy v trestním řízení půjde, jsou
přitom odvislá od vícera kritérií. Především jde o předběžnou hodnotu veřejné zakázky (§
15 a násl. ZZVZ), jejíž výši následně odpovídá režim zadávání (§ 24 a násl. ZZVZ).
Zákon tak rozlišuje veřejnou zakázku malého rozsahu, veřejnou zakázku podlimitní a
veřejnou zakázku nadlimitní, přičemž logicky platí, že čím vyšší předpokládána hodnota
veřejné zakázky, tím striktnější a podrobnější je úprava daného režimu, a to i při volbě
druhu zadávacího řízení a postupu v jeho rámci. Nejvíce benevolentní je zákon v případě
veřejné zakázky malého rozsahu, kterou zadavatel podle § 31 ZZVZ není povinen zadat
v zadávacím řízení, ovšem je povinen dodržet základní zásady zadávání veřejných
zakázek podle § 6 ZZVZ. O něco přísnější je úprava zadávání podlimitních veřejných
zakázek, kde se vedle základních ustanovení o zadávacích řízeních (§§ 33–51 ZZVZ)
uplatní i příslušná ustanovení podle § 52 a násl. ZZVZ. Nejpřísnější a nejpodrobnější je
pak pochopitelně úprava nadlimitních veřejných zakázek (§§ 55–128 ZZVZ), jíž se s
ohledem na výši jejich předběžné hodnoty a s ní korelující výši potenciální škody
(potenciálního prospěchu) podle § 138 odst. 1 (odst. 2) TrZ budu v této kapitole zabývat
48

nejpodrobněji. Pravidla zadávacího řízení, jejichž závažné porušení je podle § 248 odst.
2 alinea 2 TrZ trestné, zde budou odrážet zejména (i) specifickou úpravu povolených
druhů zadávacího řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, (ii) zadávací podmínky podle § 73 a
násl. ZZVZ (nároky na základní a profesní způsobilost dodavatele, jeho ekonomická a
technická kvalifikace, otázka využití poddodavatele atd.), (iii) úpravu průběhu řízení po
podání nabídek podle § 107 a násl. ZZVZ (způsob podání nabídek, otevírání nabídek
atd.), (iv) úpravu způsobu hodnocení nabídek podle § 114 ZZVZ (kritéria kvality a
náklady životního cyklu veřejné zakázky), (v) způsob výběru dodavatele podle § 122
ZZVZ a s ním související oznámení, (vi) postup při uzavření smlouvy na veřejné zakázku
včetně postupu po vyloučení vybraného dodavatele podle § 124 a násl., a (viii) úpravu
důvodů zrušení zadávacího řízení podle § 127 ZZVZ.
U trestného činu zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné
soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ je otázka výkladu pojmů a postupů
upravených v zákoně o zadávání veřejných zakázek jednodušší než v případě trestného
činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2
TrZ, neboť jednání popsané v objektivní stránce skutkové podstaty trestného činu podle
§ 256 TrZ představuje určitou výseč závažného porušení závazných pravidel zadávacího
řízení, čímž je současně dán poměr speciality ustanovení § 256 TrZ vůči ustanovení §
248 odst. 2 alinea 2 TrZ.
V případě základní skutkové podstaty podle § 256 odst. 1 TrZ, kterou naplní ten,
kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky (...) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo
opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli (...) přednost nebo
výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů (...), bude tato výseč závažného porušení
závazných pravidel zadávacího řízení reprezentována především porušením základních
zásad zadávacího řízení podle § 6 ZZVZ, kam spadá i záměrně nesprávná a diskriminační
volba druhu zadávacího řízení, a dále pak porušení závazných postupů v rámci
příslušného druhu zadávacího. Ve vztahu ke znaku zjednání přednosti se pak bude jednat
i o porušení pravidel upravující příslušné lhůty (např. § 57 ZZVZ), ve vztahu ke znaku
zjednání výhodnějších podmínek pak např. o porušení pravidel upravujících např.
dostupnost zadávací dokumentace (§ 96 ZZVZ) a její změnu nebo doplnění (§ 99 ZZVZ),
otevírání nabídek podle § 108 a násl. ZZVZ atd.
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Kvalifikovanost skutkové podstaty podle § 256 odst. 2 písm. a) TrZ je pak ve
vztahu ke zpřísnění trestu dána účastí konkrétního subjektu (§ 114 odst. 1 TrZ) v podobě
člena hodnotící komise.
Konečně trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
podle § 257 TrZ je co do nároků na legální definice a postupy upravené v zákoně o
zadávání veřejných zakázek ze všech tří trestných činů páchaných v souvislosti s
veřejnými zakázkami stricto sensu nejskromnější, neboť si v zásadě vystačí se spojením
účast v zadávacím řízení [odst. 1 písm. a), b), c)] a pojmem zadání veřejné zakázky [odst.
1 písm. d)]. O to více však operuje s obraty (znaky) užívanými v rámci objektivních
stránek skutkových podstat jiných trestných činů, vůči nimž (přinejmenším pak vůči jejím
základním skutkovým podstatám) bude ve vztahu speciality.124
3.2.2. Zadavatel
Zadavatel je ústředním subjektem zákona o zadávání veřejných zakázek a co do
úpravy práv a (zejména) povinností jeho primárním adresátem.
Na základě definice podávané v § 4 ZZVZ lze fakticky rozlišovat zadavatele (i)
veřejného, (ii) dotovaného, (iii) sektorového a konečně (iv) dobrovolného. Pojem veřejný
zadavatel přímo vyplývá z textu zákona, resp. ze Směrnice ZVZ/2014, ostatní pojmy jsou
terminologickým reliktem po předchozí úpravě,125 nicméně pro svou výstižnost jsou
užívány i nadále.126
V dalším textu se s ohledem na případný souběh trestných činů páchaných při
zadávání veřejných zakázek stricto sensu s trestným činem porušení povinností při
správě cizího majetku podle § 220 TrZ či zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
TrZ podrobněji zaměřím na veřejného zadavatele. K dalším druhům zadavatelů tedy jen
velmi stručně127:
- „dotovaným“ zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné
zakázky použije více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých buď z rozpočtu

124

K bližším podrobnostem viz kapitolu 5, pododdíl 5.4.3.
Srov. § 2 odst. 3 a 5 ZVZ 2006.
126
Srov. Kruták, T., Krutáková, L., Gerych, J. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10.
2016. 1. vydání. Praha: Anag, 2016, str. 43 a násl.
127
K podrobnostem viz příslušná ustanovení komentářů k ZZVZ uvedených v seznamu použité literatury.
125
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veřejného zadavatele, nebo z rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího
státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie;
- „sektorovým“ zadavatelem se pak rozumí osoba, která zadává (sektorovou) veřejnou
zakázku či koncesi (§ 176 odst. 3 ZZVZ) při výkonu relevantní činnosti128, pokud
relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva podle § 152
ZZVZ129, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat
dominantní vliv (k bližším podrobnostem viz § 151 a násl. ZZVZ); sektorovou veřejnou
zakázku může zadávat i veřejný zadavatel, činí-li tak při výkonu relevantní činnosti (§
151 odst. 1 ZZVZ);
- „dobrovolným“ zadavatelem je jiná osoba, tj. jiná než zadavatel veřejný, „dotovaný“ a
„sektorový“, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve vztahu
k tomuto konkrétnímu zadávacímu řízení a do jeho ukončení.130
ZZVZ pak ve svém § 5 nabízí i definici dodavatele, jímž se rozumí osoba, která
nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně.
Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele
považuje sídlo pobočky závodu. ZZVZ dále operuje i s pojmem vybraný dodavatel,
kterým je podle § 28 odst. 1 písm. h) logicky ten účastník zadávacího řízení, kterého
zadavatel vybral k zavření smlouvy.

128

Pojem relevantní činnost je definován v ustanovení § 153 ZZVZ. Jde o vybrané činnosti v odvětví
plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, o činnost související s poskytováním či
provozováním sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v oblasti dopravních sítí, činnost související
s poskytování poštovních služeb a další.
129
Zvláštními nebo výhradními právy jsou podle § 152 odst. 1 ZZVZ práva udělená příslušným orgánem
veřejné moci na základě právního předpisu, jejichž obsahem je vyhrazení výkonu relevantních činností
vymezených v § 153 ZZVZ (viz předchozí poznámku pod čarou) jedné nebo více osobám a která podstatně
ovlivňují možnost jiných osob vykonávat tuto činnost. Jde totiž o to, že na základě takových zvláštních
nebo výhradních práv (licencí) je tato osoba v daném místě, ve kterém činnost provozuje, zvýhodněna na
úkor jiných osob, tj. dochází omezení přístupu na daný konkrétní trh a tím i k omezení hospodářské
soutěže. Typicky jde např. o licenci udělenou Energetickým regulačním úřadem k podnikání
v energetických odvětvích podle § 3 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), přičemž
předmětem podnikání v těchto odvětvích je podle § 3 odst. 1 cit. zák. výroba a přenos elektřiny, její
distribuce a obchod s ní, činnost operátora na trhu, výroba, přeprava, distribuce uskladňování plynu a
obchodních s ním či výroba a rozvod tepelné energie.
130
Tuto situace je nutno odlišovat od situace, kdy veřejný, „dotovaný“ či „sektorový“ zadavatel zahájí
zadávací řízení, i když k tomu nebyl povinen, např. vztahuje-li se na veřejnou zakázku některá z obecných
výjimek podle § 29 ZZVZ, pro kterou ji není nutné zadávat v zadávacím řízení. V takovém případě je
zadavatel ve vztahu k této veřejné zakázce povinen dodržet ZZVZ.
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Z hlediska tématu této práce je vhodné se zmínit o poddodavatelích (terminologií
ZVZ 2006 šlo o subdodavatele), a to především kvůli jejich tzv. řetězení, které může
v některých situacích obsahovat trestněprávně relevantní motivace (viz případy z praxe
orgánů činných v trestním řízení uvedené v kapitole č. 5). ZZVZ explicitně upravuje
využití poddodavatele u veřejných zakázek v nadlimitním režimu). Podle § 105 odst. 1
ZZVZ může zadavatel v zadávací dokumentaci131 požadovat, aby účastník zadávacího
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.132 Přísnější pravidla ve vztahu k využití poddodavatelů pak zákon
stanoví u veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (viz § 206 a násl. ZZVZ).
Veřejným zadavatelem je především Česká republika jako stát, za kterou
vykonávají funkci zadavatele její jednotlivé organizační složky. Těmi jsou podle § 3 odst.
1 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „MajČR“), ministerstva a jiné správní
úřady státu133, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad,
Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného
ochrance práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná
zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon. Obdobné
postavení jako organizační složka má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.
Podle § 3 odst. 2 MajČR není organizační složka právnickou osobou, čímž není dotčena
její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její
jednání v těchto případech je jednáním státu. Působnost MajČR se pak nevztahuje na
státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
pozdějších předpisů, a na Budějovický Budvar, národní podnik.

131

Zadávací dokumentací se podle § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ rozumí veškeré písemné dokumenty
obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení
zadávání řízení. Zadávacími podmínkami jsou podle § 28 odst. 1 písm. a) ZZVZ veškeré zadavatelem
stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účastí v zadávacím řízení, pravidla pro snížení
počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro
hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku uvedené v § 104 ZZVZ.
132
K dalším podrobnostem viz § 85, upravující požadavky na prokázání jeho kvalifikace, či § 103 odst. 1
písm. d) ZZVZ, podle kterého zadavatel může požadovat údaje o majetkové struktuře dodavatele i jeho
poddodavatele.
133
K podrobnostem viz § 1 a 2 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Další samostatnou podkategorii veřejného zadavatele tvoří Česká národní banka,
která je podle § 1 odst. 2 zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
předpisů, právnickou osobou veřejného práva a nespadá tedy do výše uvedeného výčtu
organizačních složek státu.
Dále jsou veřejným zadavatelem státní příspěvkové organizace, které jsou na
rozdíl od organizačních složek státu samostatnými právnickými osobami (§ 54 odst. 1
MajČR). Jejich hospodaření upravuje § 53 a násl. zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla rozpočtu ČR“). Mezi příspěvkové
organizace patří např. veřejné vysoké školy,134 fakultní nemocnice,135 Národní
muzeum136 či veřejné výzkumné instituce.137
Mezi veřejné zadavatele se dále řadí územní samosprávné celky a jejich
příspěvkové organizace. Podle čl. 99 Ústavy jsou základními územně samosprávnými
celky obce, jejichž problematika je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZř“), a vyššími územně správními celky
kraje, k nimž stanoví bližší podrobnosti zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZř“). Specifické postavení a svou vlastní právní
úpravu má pak hlavní město Praha v zákoně č. 131/2000 Sb. (dále jen „ZHMP“).
Podrobnosti ke zřizování, změnám a zrušení příspěvkových organizací obcí, krajů a
hlavního města Prahy pak obsahuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla
územních rozpočtů“).
Veřejným zadavatelem se konečně rozumí i jiná právnická osoba, pokud byla
založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají
průmyslovou nebo obchodní povahu, a (současně) ji jiný veřejný zadavatel převážně
financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než

134

Viz § 5 a násl. zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
135
Viz § 111 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů.
136
Srov. zřizovací listinu Národního muzea vydanou rozhodnutím ministryně kultury č. 43/2012 ze dne 20.
12. 2012, dostupnou z: http://www.nm.cz/admin/files/File/download/zrizovaci-listina-_nm_aktual.pdf.
137
Viz zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. K dalším
podrobnostem týkajících se příspěvkových organizací viz např. Morávek, Z., Mockovčiaková, A.,
Prokůpková, D. Příspěvkové organizace 2012. Edice meritum. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.
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polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu. Sem budou spadat především
vybrané státní podniky, mezi nimi např. Lesy České republiky, s. p.138, STÁTNÍ
TISKÁRNA CENIN, s. p., Povodí Labe, s. p. atd. Naopak s ohledem na první podmínku
sem nebude spadat Budějovický Budvar, národní podnik, kterého kvůli jeho
podnikatelské činnosti za zadavatele ve smyslu ZZVZ vůbec považovat nelze, neboť
nehospodaří s veřejnými finančními prostředky. Tento podnik má výjimku i ohledně
povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv (k registru smluv viz blíže oddíl č. 3
této kapitoly).
Veřejný zadavatel má pak na rozdíl od „dotovaného“ či „sektorového“ zadavatele
v ZZVZ stanoveno více povinností především ve vztahu k transparentnosti (publicitě)
uzavřených smluv a skutečně uhrazených cen (srov. § 219 ZZVZ). „Dotovaní“ a
„sektoroví“ zadavatelé nemají tuto povinnost s ohledem na fakt, že by je to mohlo
poškodit v konkurenčních bojích.
3.2.3. Veřejná zakázka, zadávání veřejné zakázky
K výkladu pojmu veřejná zakázka a zadávání veřejné zakázky podle ZZVZ viz
kapitolu č. 1, pododdíl č. 1.3.1. („Legální definice pojmu veřejná zakázka“).
3.2.4. Zásady zadávání veřejných zakázek a principy „3E“
Zásady zadávání veřejných zakázek jsou upraveny v § 6 ZZVZ. Jedná se vlastně
o abstrahované ideje, jejichž optikou je nutno poměřovat všechny postupy zadavatele
činěné při zadávání veřejných zakázek podle tohoto zákona, nicméně je nutno je
dodržovat i ve vztahu k těm veřejným zakázkám, které zadavatel není povinen zadat
v zadávacím řízení, typicky pak při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz §
31 větu druhou ZZVZ), kde současně představují mantinely, v nichž se autoři příslušných
interních aktů (směrnic, instrukcí apod.), které zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v podmínkách daného zadavatele upravují, smějí pohybovat.139 Obecně lze uvést,
že tam, kde je páchána trestná činnost, došlo vždy k některému z porušení těchto zásad
(opačně to samozřejmě především při absenci úmyslu co obligatorního znaku subjektivní
138
K tomu podrobně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, č. j. 11 Afs 98/2010399.
139
Pro ilustraci viz např. Instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR č. 5/2017 o zadávání veřejných zakázek
v resortu
Ministerstva
spravedlnosti,
dostupnou
z:
https://www.epravo.cz/vyhledavaniaspi/?Id=89228&Section=1&IdPara=1&ParaC=2.
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stránky skutkových podstat všech trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu neplatí).
Ve vztahu k veřejným zakázkám zadávaným v zadávacím řízení jsou pak tyto
zásady blíže rozváděny v příslušných ustanoveních ZZVZ.
Jde konkrétně o zásady transparentnosti a přiměřenosti, které musí zadavatel
dodržovat při postupu podle ZZVZ, resp. o zásadu rovného zacházení a zákazu
diskriminace, kterou musí dodržovat ve vztahu k dodavatelům. Nesmí přitom omezovat
účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské
unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo jiném státě,
který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu
zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
Zásada transparentnosti, která je někdy nazývána zásadou průhlednosti,140 je
odvozena ze zásady zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení. Projevuje se
zejména v příslušné povinnosti uveřejnit obecně přístupným a dostupným způsobem
oznámení o zahájení veřejné zakázky včetně zadávacích podmínek apod.
Zásada přiměřenosti je novou zásadou, kterou ZVZ 2006 neobsahoval. Těžko
zatím odhadovat, co si pod ní ve vztahu k zadavatelovým postupům podle ZZVZ
představit a přiměřeně čemu a v čem má zadavatel postupovat. Je možné, že aplikační
praxe dovodí její souvislost s řešením konfliktních situací při aplikaci principů „3E“,
které nejsou v ZZVZ zahrnuty, především ve vztahu k přiměřenosti nákladů na straně
zadavatele k prospěchu, které mu může plnění z veřejné zakázky přinést, popř. ve vztahu
k posuzování finanční náročnosti při volbě jednotlivých druhů zadávacích řízení podle §
3 ZZVZ či transakčních nákladů na poptávkové řízení u veřejných zakázek malého
rozsahu s minimální předpokládanou hodnotou.141
Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace se spolu obsahově prolínají a
jedna vyplývá z druhé. Dodržování prvně uváděné zásady, již je patrně třeba vnímat jako
obecnější a dopadající na všechny (byť i potenciální) dodavatele, vyžaduje na straně
zadavatele jistou aktivitu (konání) ve vztahu ke stejnému přístupu (stanovení stejných

140

Herman, P., Fidler, V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2016, str. 25.
141
Konkrétní projevy zásady přiměřenosti patrně půjde dovodit i pouhým mechanickým vyhledáním
příslovce (přídavného jména) ne/přiměřeně (ne/přiměřený) v textu ZZVZ, resp. Směrnice ZVZ/2014.
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lhůt, stejných možností doplnit nabídku apod.), zatímco zákaz diskriminace pak
představuje spíše zdržení se určitého diskriminačního jednání vůči určitému dodavateli či
dodavatelům. Typickým projevem těchto zásad je ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ, podle
kterého nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.142
Byla-li výše řeč o principech „3E“, je třeba připomenout, že ačkoliv je jako jeden
z hlavních účelů ZZVZ dovozován zájem na hospodárném nakládání s veřejnými
rozpočtovými prostředky,143 není související zásada v zákoně explicitně vyjádřena.144
V praxi je tento zájem reprezentován právě zastřešujícím pojmem principy (pravidla)
„3E“, která ukládají povinnost postupovat při vynakládání finančních prostředků
hospodárně, efektivně a účelně (z anglického Economy, Effectiveness, Efficiency). Právně
jsou tyto principy navázány na vyjádření daných povinností v příslušných zákonech,
jimiž jsou zadavatelé při nakládání s majetkem vázáni.
Legálně (a pro účely daného zákona) jsou tyto pojmy definovány v zákoně č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“), který
vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy,
mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř
orgánů veřejné správy (§ 1 odst. 1 ZFK). Finanční a majetková operace orgánu veřejné
správy je ve smyslu § 2 písm. l) ZFK správná jen potud, je-li souladná s právními
předpisy a je-li dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a
efektivností. Hospodárností se rozumí použití veřejných prostředků k zajištění
stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení
odpovídající kvality plněných úkolů [§ 2 písm. m) ZFK]. Efektivností je takové použití
veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu
plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění [§ 2

142

K dalším podrobnostem v kontextu unijního práva viz např. Burešová, K. Principy veřejného zadávání
v EU. Obchodní právo, č. 4/2017, str. 2 a násl.
143
Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152, jehož s touto
otázkou související závěry lze aplikovat i na ZZVZ.
144
Lze ji nicméně dovodit z povinnosti zadavatele hodnotit v nadlimitním režimu (viz níže) nabídky podle
jejich ekonomické výhodnosti (§ 114 odst. 1 ZZVZ). Ekonomická výhodnost nabídek se podle § 114 odst. 2
ZZVZ hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů
životního cyklu [viz § 28 odst. 1 písm. k) ZZVZ] a kvality (ke kritériím kvality viz § 116 ZZVZ). Ekonomickou
výhodnost může zadavatele hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů
životního cyklu.
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písm. n) ZFK]. Konečně účelností je takové použití veřejných prostředků, které zajistí
optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů [§ 2 písm. o) ZFK].145
Porušení principů „3E“ může signalizovat podezření ze spáchání trestného činu
porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ, popř. jeho nedbalostní
varianty podle § 221 TrZ. Proto je povinnost řádně hospodařit s majetkem (především
ve vztahu k jednotlivým kategoriím veřejných zadavatelů) rozebírána v kapitole č. 4
v oddílu věnovanému skutkové podstatě tohoto trestného činu (pododdíl 4.4.1.).
3.2.5. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, odpovídající finanční limity a
režimy veřejné zakázky
Řádné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je důležité především
pro stanovení režimu, ve kterém bude zadavatele veřejnou zakázku zadávat. Obecně totiž
platí, že čím co do předpokládané hodnoty veřejné zakázky vyšší režim, tím přísnější a
podrobnější úprava její zadávání.
Podle § 16 ZZVZ platí, že před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním
veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 ZZVZ146 stanoví zadavatel
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Tou se rozumí zadavatelem předpokládaná
výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřené v penězích, do které se nezahrnuje daň
z přidané hodnoty (odst. 1). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví
k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud
nebyla zadána v zadávacím řízení (odst. 5). Předpokládaná hodnota se stanoví na základě
údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel
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K dalším podrobnostem srov. např. metodiku zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem
„Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných
zakázek“, [online]. Portal_vz.cz, [cit. 22. 6. 2018], dostupnou na http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Ruzne/Sbornik-autorskych-textu-Jak-zohlednovatprincipy, či Komárek, J. Manažerský princip 4E ve veřejné správě. Právo a bezpečnost č. 2/2017, str. 67 a
násl. Čtvrtým „E“ je podle autora [E]quity, tedy spravedlnost.
146
ZZVZ stanoví dva okruhy výjimek. První okruh (§ 29 ZZVZ) tvoří obecné výjimky, kdy zadavatel není
povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, tj. postupem podle ZZVZ, a to bez ohledu na výši její
předpokládané hodnoty. Druhý okruh výjimek (§ 30 a 31 ZZVZ) je již na předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky vázány. Jde o výjimky, kdy zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou
zakázku (nadlimitní ovšem ano), tak např. o veřejnou zakázku na dodávky nebo na služby přímo související
s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v ČR, na dodávky, služby nebo
stavební práce poskytované Vězeňskou službou ČR, na dodávky nebo služby související s poskytováním
humanitární pomoci, na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů atd. (viz § 30 ZZVZ).
Jak již však bylo uvedeno výše, podle § 4 odst. 4 ZZVZ platí, že pokud veřejný, „dotovaný“ či „sektorový“
zadavatel zahájí zadávací řízení, i když k tomu nebyl povinen, je povinen ve vztahu ke konkrétní zadávané
veřejné zakázce ZZVZ dodržovat.
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k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem
trhu, předběžnými tržními konzultacemi (§ 33 ZZVZ, k podrobnostem viz dále) nebo
jiným vhodným způsobem (odst. 6).
Předchozí právní úprava v ZVZ 2006 ve svém ustanovení § 13 odst. 3 výslovně
stanovila, že zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke
snížení předpokládané hodnoty pod příslušné finanční limity. Smyslem bylo zamezit, aby
zadavatel ve snaze vyhnout se přísnějšímu (a v zásadě tedy i transparentnějšímu) režimu
neobcházel zákon. Taková situace, která má i výraznou trestněprávní konotaci, mohla (a
může) nastat tehdy, kdy zadavatel záměrně rozdělí nadlimitní veřejnou zakázku na více
podlimitních nebo podlimitní veřejnou zakázku na více veřejných zakázek malého
rozsahu, při jejichž zadávání vůbec podle zákona postupovat nemusí, a může tedy např.
oslovit „svoji stáj“ dodavatelů, kteří si po předchozí domluvě mohou v jednotlivých
zadávacích řízeních střídat role vítězného uchazeče a společností tvořících tzv. křoví.
ZZVZ již takový zákaz explicitně neobsahuje, zákaz takového obcházení zákona lze
nicméně standardními interpretačními metodami dovodit i ze stávající úpravy v § 18
(srov. § 18 odst. 2).
Nejde však o to, že by se veřejná zakázka vůbec nesměla dělit na jednotlivé části,
což ostatně může umožnit hospodářskou soutěž i těm (menším) dodavatelům, kteří by se
o celkovou veřejnou zakázku z kapacitních důvodů ucházet nemohli, a zadavatel tím tedy
může dosíci úspory veřejných prostředků či získat vyšší kvalitu plnění. Smyslem je, aby
zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval podle ustanovení, která jsou závazná
pro daný režim a u nichž (jak již bylo obecně řečeno) platí, že čím je vyšší finanční limit,
tím přísnější (a současně i transparentnější) je úprava zadavatelova postupu.
ZZVZ pak obsahuje bližší podrobnosti k tomu, jak stanovit předpokládanou
hodnotu u veřejných zakázek pravidelného rozsahu (§ 19), u dlouhodobějšího plnění ze
smluv uzavřených na základě zadávacího řízení na dodávky (§ 20), služby (§ 21) a
stavební práce (§ 22), jakož i u zvláštních případů, kdy veřejné zakázky mohou být
zadány na základě rámcové dohody (§ 131 a násl. ZZVZ) nebo prostřednictvím
dynamického nákupního systému (§ 138 a násl. ZZVZ, k některým podrobnostem viz
výklad v následujícím pododdílu).
ZZZVZ (stejně jako ZVZ 2006) rozlišuje na základě finančních limitů tři režimy
zadávání veřejných zakázek, přičemž platí, že zadavatel je povinen dodržet režim určený
58

při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by byl oprávněn použití jiný režim. Jde
především o nadlimitní a podlimitní režim, jenž se podle § 24 určí podle předpokládané
hodnoty, a dále o zjednodušený režim147, ve kterém zadavatel postupuje tehdy, je-li
předmětem veřejné zakázky některá ze služeb uvedená v příloze č. 4 k ZZVZ (jde o 15
kategorií sociálních /zdravotní péče, sociální péče, poskytování dávek, služby
náboženských organizací/ a jiných zvláštních služeb /hotelové a restaurační služby/, při
jejichž zadávání musí zadavatel zohledňovat související specifika).
Na základě těchto nadlimitního a podlimitního režimů lze pak rozlišovat
odpovídající druhy veřejných zakázek.
Nadlimitní veřejnou zakázkou (§ 25 ZZVZ) je veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády
č. 172/2016 Sb., které zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Tu musí zadavatel
zadávat v režimu podle části čtvrté ZZVZ (k tomu viz dále), pokud není zadávána v již
zmíněném zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ), na základě rámcové dohody,
prostřednictvím dynamického nákupního systému, pokud se nejedná o sektorovou
veřejnou zakázku, na jejíž zadávání stanoví ZZVZ zvláštní pravidla (§ 158 a násl.) či
pokud zadavatel neuplatňuje výjimku podle § 29 ZZVZ. Finanční limity jsou uvedeným
nařízením vlády stanoveny odlišně pro různé kategorie a podkategorie zadavatelů a pro
různé druhy veřejných zakázek (tj. na dodávky, služby, koncese a stavební práce),
k bližším podrobnostem proto na toto nařízení odkazuji. Pro dokreslení lze zmínit
finanční limit na veřejné zakázky na stavební práce, který je u všech kategorií a
podkategorií zadavatelů stejný, a činí částku 142.668.000,-- Kč.
Podlimitní veřejnou zakázkou (§ 26 ZZVZ) je veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota nedosahuje limitu určenému pro veřejnou zakázku nadlimitní a
přesahuje hodnoty stanovené pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Podlimitní veřejnou
zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí ZZVZ, pokud ji
nezadává ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ), nebo u ní neuplatnil výjimku zadat ji
v zadávacím řízení (§ 29 a 30 ZZVZ).
Konečně veřejnou zakázkou malého rozsahu (§ 27 ZZVZ), kterou zadavatel není
povinen zadat v zadávacím řízení (viz ustanovení § 31 ZZVZ), je veřejná zakázka, jejíž
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Tento pojem nelze zaměňovat s pojmem zjednodušené podlimitní řízení, které je samostatným druhem
zadávacího řízení.
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předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky a) na dodávky nebo
na služby částce 2.000.000,-- Kč, nebo b) na stavební práce částce 6.000.000,-- Kč.
3.2.6. Druhy zadávacích řízení
Zadávacím řízení se rozumí postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky
vybranému dodavateli či vybraným dodavatelům. „Jinak řečeno, zadávací řízení
představují zákonem definovaná pravidla, jejichž aplikací zadavatel dospěje k zadání
veřejné zakázky. (…) Jednotlivé druhy zadávacích řízení lze rozlišovat v tom smyslu, zda
k jejich použití může zadavatel přistoupit, aniž by splnil jakékoliv další podmínky148 (…),
či zda je jejich aplikace možná pouze v případě naplnění podmínek stanovených
zákonem.149 V případech, kdy je použití určitého druhu vázáno na splnění zákonných
podmínek, musí zadavatel před zahájením příslušného zadávacího řízení pečlivě zvážit,
zda jsou v konkrétním případě tyto podmínky naplněny a zda tedy bude při zadávání
příslušné veřejné zakázky postupovat v souladu se zákonem.“150
Podle § 2 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím
řízení, není-li stanoveno jinak (k tomu viz již zmiňované výjimky). ZZVZ ve svém
ustanovení § 3 podává následující taxativní výčet druhů zadávacích řízení:151
- zjednodušené podlimitní řízení; to je zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na
profilu zadavatele [odkaz na ně musí být zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek (k
pojmům viz následující oddíl této kapitoly)], kterou zadavatel vyzývá neomezený počet
dodavatelů k podání nabídky. Po jejím uveřejnění ji může zadavatel odeslat přímo
osloveným (alespoň pěti) dodavatelům. Toto zadávací řízení je charakterizováno
podstatně jednoduššími pravidly a lze v něm zadat veškeré podlimitní veřejné zakázky
s výhradou podlimitních veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou
hodnotou převyšující 50 mil. Kč.
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Např. otevřené či užší řízení.
Především jde o jednací řízení s uveřejněním a jednací řízení bez uveřejnění, k podrobnostem viz níže.
150
Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 20.
151
K jednotlivým druhům zadávacího řízení uvedu velmi stručně jejich charakteristické rysy, při čemž budu
vycházet především z výstižného komentáře k § 3 ZZVZ uvedeného in: Herman, P., Fidler, V. a kol.
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, str. 14 a násl., a
částečně z komentáře k témuž ustanovení in: Podešva, V., Sommer, L, Votrubec, J., Flaškář, M., Harnach,
J., Měkota, J., Janoušek, M. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha:
Wolters Kluwer, 2016, str. 14 a násl.
149
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- otevřené řízení; v něm vyzývá zadavatel neomezený počet dodavatelů k podání nabídek
a k prokázání splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Otevřené řízení zahajuje
zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Jedná se o
procesně nejjednodušší a nejtransparentnější zadávací řízení.
- užší řízení; zadavatel zahajuje užší řízení zpravidla odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání
žádosti o účast. Zadavatel posoudí kvalifikaci všech účastníků zadávacího řízení, kteří
podali žádost o účast. K podání nabídky jsou následně vyzváni pouze ti z nich, kteří
prokázali splnění kvalifikace.
- jednací řízení s uveřejněním; použití jednacího řízení s uveřejněním je podmíněno
splněním zákonem vymezených podmínek. Zadavatel zahajuje jednací řízení
s uveřejněním odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného
oznámení k uveřejnění, čímž vyzývá neomezený počet dodavatelů k žádosti o účast.
Zadavatel posoudí kvalifikaci všech účastníků zadávacího řízení, kteří podali žádost o
účast, případně provede snížení počtu účastníků zadávacího řízení na základě kritérií
technické kvalifikace. K podání předběžné nabídky jsou následně vyzváni pouze
účastníci zadávacího řízení, kteří prokázali splnění kvalifikace nebo byli vybráni na
základě kritérií technické kvalifikace. O předběžných nabídkách zadavatel s účastníky
zadávacího řízení jedná s cílem zlepšit podmínky ve svůj prospěch, následně jsou
účastníci zadávacího řízení vyzváni k předložení nabídek. Zásadní je zde tedy možnost
jednání o předběžných nabídkách.
- jednací řízení bez uveřejnění; to představuje nejméně transparentní druh zadávacího
řízení, potřeby zadavatele však jeho použití někdy vyžadují. Taxativně vymezené důvody
pro jeho použití vyplývají přímo ze Směrnice ZVZ/2014 a nelze je tak jakýmkoli
způsobem rozšiřovat. Zadavatel zahajuje jednací řízení bez uveřejnění odesláním výzvy
k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem. Zadavatel
jedná o podmínkách uzavření smlouvy, přičemž může v průběhu jednání měnit zadávací
podmínky. Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění však musí být splněny
vždy.152
- řízení se soutěžním dialogem; to je podmíněno splněním stejných podmínek, jako je
tomu v případě jednacího řízení s uveřejněním. Zadavatel zahajuje řízení se soutěžním
152

K dalším podrobnostem viz pododdíl 3.2.8.
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dialogem odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, kterým vyzývá
neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Následně provede obdobnou
selekci účastníků zadávacího řízení jako v jednacím řízení s uveřejněním a nevyloučené
účastníky zadávacího řízení vyzve k účasti v soutěžním dialogu. Zadavatel ukončí
soutěžní dialog po nalezení vhodných řešení a vyzve účastníky k podání nabídek na
nalezená řešení.
- řízení o inovačním partnerství; jedná se o nově zaváděný druh zadávacího řízení.
Základní podmínkou pro použití inovačního partnerství je faktická neomezenost použití
existujících dodávek, služeb nebo stavebních prací pro řešení potřeb zadavatele. Toto
zvláštní řízení umožňuje zadavatelům vytváření dlouhodobých inovačních partnerství pro
vývoj a následné pořízení nových inovativních postupů.
- koncesní řízení; ZZVZ stanovuje pouze zásadní povinnosti, které jsou pro průběh
koncesního řízení stěžejní, přičemž zadavatel si sám, ovšem pod podmínkou dodržení
základních prvků koncesního řízení a části druhé ZZVZ (základní ustanovení o
zadávacích řízeních) nastavuje podmínky koncesního řízení tak, aby vyhovovalo jím
zadávané koncesi.
- řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu; jak již bylo uvedeno shora,
ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní
služby. Postup zadavatele je regulován zásadami podle § 6 a základními ustanoveními o
zadávacích řízeních (část druhá ZZVZ), zároveň je připuštěn prvek jednání s účastníky
zadávacího řízení. Pro průběh zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu je stěžejní
nastavení zadávacích podmínek, které mohou odrážet specifika zadávaných služeb.
Zadavatel může využít některý z institutů nadlimitního režimu (např. ustanovení týkající
se kvalifikace či hodnocení nabídek).
Povinnost zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení se podle § 2 odst. 3 věty
druhé ZZVZ považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové
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dohody153, v dynamickém nákupním systému154 nebo je pořizována od centrálního
zadavatele nebo jeho prostřednictvím155. Vedle uvedených druhů zadávacích řízení pak
ZZVZ upravuje soutěž o návrh (§ 143 a násl.), při které nedochází k zadání veřejné
zakázky, nýbrž k získání určitého návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti
územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních
služeb. Na základě tohoto návrhu pak zadavatel může realizovat v navazujícím
zadávacím řízení svůj záměr (půjde především o jednací řízení s uveřejněním).
3.2.7. Blíže k postupům zadavatele v nadlimitním režimu zadávání veřejných zakázek
Jak bylo uvedeno výše, z hlediska režimů veřejné zakázky je třeba rozlišovat
nadlimitní a podlimitní režim. Podlimitní režim je podrobně rozebrán v § 52 až 54
ZZVZ,156 nadlimitní pak v § 55 až 128 ZZVZ. Některé zvláštní výjimky pak obsahuje
úprava zadávání sektorových veřejných zakázek (k postupu při zadávání srov. § 151 odst.
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Otázky související s uzavřením rámcové dohody jsou upraveny v § 131 a násl. ZZVZ, kde lze najít bližší
podrobnosti. Rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo více dodavatelů
ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky,
které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody. Zadavatel může rámcovou dohodu uzavřít pouze na
základě zadávacího řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku obdobného předmětu a
předpokládané hodnoty, přičemž trvání vztahu k rámcové dohody nesmí být kromě výjimečných a řádně
odůvodněných případů vztahujících se k předmětu rámcové dohody delší než 4 roky.
154
Podle § 138 ZZVZ může zadavatel zavést dynamický nákupní systém, kterým se pro účely ZZVZ rozumí
plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejich předmětem je pořízení
běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Zadavatel zavede dynamický nákupní
systém v zadávacím řízení, ve kterém postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší řízení. Zadavatel může
rozdělit dynamický nákupní systém do kategorií, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu
veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu. V souvislosti s používáním dynamického nákupního
systému přitom nesmí být od dodavatelů vyžadována úplata. K dalším podrobnostem viz § 139 a násl.
ZZVZ.
155
Centrálním zadavatelem se ve smyslu § 9 odst. 1 ZZVZ je veřejný či „sektorový“ zadavatel anebo
zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že
provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté ZZVZ, v nichž a) pořizuje dodávky či služby,
které následně přenechá jednomu nebo více zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly
pořízeny, nebo b) jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební práce. Za
dodržení ZZVZ odpovídá při centralizovaném zadávání centrální zadavatel. Zadavatel však odpovídá za
dodržení ZZVZ, pokud samostatně zadává veřejné zakázky a) v rámci dynamického nákupního systému
provozovaného centrálním zadavatelem, nebo b) na základě rámcové dohody uzavřené v rámci
centralizovaného zadávání. K dalším podrobnostem viz § 9 odst. 3 a násl. ZZVZ.
156
Pokud jde o podlimitní režim, zadavatel může pro zadání veřejné zakázky použít buď zjednodušené
podlimitní řízení (s výjimkou veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
50 000 000 Kč), o němž bylo pojednáno výše, anebo (s některými výjimkami, viz § 52 ZZVZ) obdobně druhy
zadávacích řízení pro nadlimitní režim, tedy otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním,
jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a řízení o inovačním partnerství, o nichž bylo
rovněž pojednáno výše. Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky jsou pak upraveny v ustanovení § 54 ZZVZ.
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4 ZZVZ) a zadávání veřejných v oblasti obrany nebo bezpečnosti (srov. § 187 odst. 3
ZZVZ) a samozřejmě u zadávání koncesí (viz § 174 a násl. ZZVZ).
Základní ustanovení o zadávacích řízeních jsou obsažena v části druhé ZZVZ.
Úprava ZZVZ především nově explicitně upravuje v § 33 možnost, aby zadavatel
vedl tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a
informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Autor práce si ze své praxe
vybavuje, že toto ustanovení vzbudilo při připomínkové řízením návrhu ZZVZ negativní
ohlas. Objevily se totiž obavy, že tím, že zákon fakticky umožňuje zadavatelům
domlouvat s dodavateli, může být ztíženo dokazování především ve vztahu k trestnému
činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
podle § 256 TrZ, neboť z faktu, že osoby jednající za zadavatele či v jeho prospěch před
samotným oznámením zadávacího řízení komunikovaly s osobami jednajícími za
dodavatele či v jeho prospěch, bylo dovozováno přinejmenším podezření z něj. Je však
třeba doplnit, že tyto obavy nebyly zcela podložené, neboť dané ustanovení, které
mimochodem vychází ze Směrnice ZVZ/2014 (viz čl. 40), je nutno vykládat komplexněji
ve světle povinnosti kladených ZZZV na komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem
podle § 211 ZZVZ včetně zákazu porušení důvěrnosti nabídek a žádostí o účast a úplnost
údajů v nich obsažených, resp. zákazu umožnění přístupu zadavateli k obsahu nabídek a
žádostí o účast před uplynutí lhůty stanovené pro jejich podání (srov. § 211 odst. 2
ZZVZ). Bude-li tedy v trestním řízení zjištěno, že spolu výše uvedené osoby
komunikovaly před oznámením zadávacího řízení (aniž by to samozřejmě zvolený druh
zadávacího řízení ze své podstaty vyžadoval), bude zmiňované podezření trvat (či bude
posíleno), pokud dokumenty evidované zadavatelem k dané veřejné zakázky nebudou
obsahovat záznamy (zápisy, zvukové nahrávky apod.) o této komunikaci.
V části druhé ZZVZ jsou upraveny i základní nároky na zadávací podmínky (§ 36
ZZVZ), které nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo
nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky
hospodářské soutěže. Zadávací podmínky musí být uvedeny v zadávací dokumentaci
nebo sděleny při jednání; zadavatel je stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech
nezbytných pro jejich účast v zadávacím řízení. Z hlediska tématu této práce je důležité,
že pokud některou část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele
(s výjimkou advokáta nebo daňového poradce), je zadavatel tuto část povinen označit a
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identifikovat osobu, která ji vypracovala. Totéž platí i vztahu ke zmíněným předběžným
tržním konzultacím: zadavatel je povinen označit v zadávací dokumentaci ty informace,
které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, identifikovat osoby, které se na ni
podílely, a uvést všechny podstatné informace, které byly jejím obsahem.
Zadavatel je oprávněn stanovit lhůty potřebné k průběhu zadávacího řízení,
jejichž délka musí být stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované
úkony dodavatele. Zadávací podmínky mohou být po zahájení zadávacího řízení
změněny nebo doplněny, pouze stanoví-li tak tento zákon.
Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako a) podmínky
kvalifikace, b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně
podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými
v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku, c) obchodní nebo jiné smluvní
podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo d) zvláštní podmínky plnění
veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní
prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské
oblasti nebo nabídek.
V obecných ustanoveních je dále popsán průběh zadávacího řízení: především
podle § 39 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel postupuje v zadávacím řízení podle pravidel
stanovených tímto zákonem a je přitom povinen dodržet stanovené zadávací podmínky.
Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení ZZVZ nestanoví, určí je zadavatel v souladu
se zásadami podle § 6. Obecně pak platí, že v průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá
z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě a) posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení, b) snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pokud je to ze strany ZZVZ pro zvolený
druh zadávacího řízení připuštěno a zadavatel si to vyhradil, a c) hodnocení nabídek.
Kritéria tohoto výběru musí být objektivní a ověřitelná. Zadavatel může dále stanovit
zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení
odstoupit (§ 40 ZZVZ), v tomto případě může zadavatel rovněž v zadávací dokumentaci
požadovat, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu,
jejíž výši stanoví v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné
zakázky nebo do 5 %, jestliže bude v zadávacím řízení použitá elektronická aukce.
Zadavatel peněžní jistotu (včetně úroků a související dokladů) vrátí bez zbytečného
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odkladu po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne
jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty (podrobnosti jsou upraveny v
§ 41 ZZVZ).
Ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 2 písm. a) TrZ, jejíž
kvalifikovanost je dána účastí konkrétního subjektu v podobě člena hodnotící komise, je
důležité zmínit, že ZZVZ na rozdíl od ZVZ 2006, který obsahoval v § 74 a násl.
podrobnou úpravu složení hodnotící komise a jejího jednání, s tímto pojmem expressis
verbis nepracuje (blíže viz kapitolu č. 5, pododdíl 5.5.3.), pouze v ustanovení § 42 odst.
2 stanoví povinnost zadavatele zajistit, aby u veřejných zakázek s předpokládanou
hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč hodnocení nabídek provedla komise, která má
minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky, přičemž úkony komise pro účely zákona považují za úkony zadavatele. U
veřejných zakázek s nižší předpokládanou hodnotou je tedy ustavení komise na vůli
zadavatele (srov. § 42 odst. 1 ZZVZ in principio). Členové komise nesmějí být ve střetu
zájmů (§ 44 ZZVZ), což platí i o dalších osobách, které při provádění úkonů podle ZZVZ
smluvně zastupují zadavatele (§ 43 ZZVZ).
Bližší podrobnosti provádění úkonů komise je tak zadavatel nucen s ohledem na
absenci zákonné úpravy (při zachování zásad zadávacího řízení) stanovit v zadávací
dokumentaci, popř. příslušných interních aktech řízení.
V obecných ustanoveních je pak dále upravena problematika související
s předkládáním dokladů dodavatelem (§ 45 ZZVZ) a s objasněním nebo doplněním
údajů, dokladů, vzorků nebo modelů (§ 46 ZZVZ).
V ustanovení § 47 a násl. pak ZZVZ stanoví, kdy se dodavatel stává účastníkem
zadávacího řízení, kdy mu v něm zaniká účast a kdy může zadavatel účastníka ze
zadávacího řízení vyloučit. Vyloučit lze pouze z taxativního okruhu důvodů, mj.
v případě, že nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu (viz níže),
která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna, či v případě účastníka, který je
akciovou společností (nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti), pokud nemá
vydány výlučně zaknihované akcie. Zvláštním okruhem vylučovacích důvodů, které
mohou být důležité i z trestněprávního pohledu, je vyloučení pro nezpůsobilost podle §
48 odst. 5 a 6 ZZVZ. Půjde především o vyloučení dodavatele z důvodu narušení
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hospodářské soutěže [písm. b)], z důvodu pokusu o neoprávněné ovlivnění rozhodnutí
zadavatele v zadávacím řízení nebo pokusu o neoprávněné získání neveřejných
informací, které by mu mohly v zadávacím řízení zajistit neoprávněné výhody [písm. d)],
či pokud zadavatel získá na základě věrohodných informací důvodné podezření, že
účastník zadávacího řízení uzavřel s jiným osobami v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou zakázanou dohodu.
Konečně v § 50 ZZVZ je stanovena povinnost zadavatele odeslat všem
účastníkům oznámení o výběru dodavatele, což je důležité pro možné podávání námitek
podle § 241 a násl. ZZVZ (k tomu viz oddíl 3.4.).
Samotná právní úprava nadlimitního režimu je popsána v části čtvrté ZZVZ. Jak
již bylo zmíněno, jedná se vlastně o transpozici příslušných ustanovení Směrnice
ZVZ/2014.
Ustanovení § 55–72 ZZVZ obsahují podrobnosti k jednotlivým druhům
zadávacího řízení, které je možno použít. V ustanoveních § 73–88 ZZVZ je upraven
rozsah požadavků zadavatele na dodavatelovu kvalifikaci, pokud jde o základní
způsobilost, její prokázání a obnovení, o profesní způsobilost a o kritéria ekonomické a
technické kvalifikace. Ustanovení § 89–95 ZZVZ se pak zabývá technickými
podmínkami pro nadlimitní režim. Všechna zmíněná ustanovení jsou přitom ve vztahu
k této práci velmi důležitá, neboť prostřednictvím stanovení „na míru šitých“ kvalifikační
podmínek v zadávací dokumentaci může docházet k nezákonnému zvýhodňování
určitého dodavatele.
V ustanovení § 107–113 ZZVZ je upraven průběh řízení po podání nabídek
dodavatelů. Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím
zadavatelem stanoveného elektronického nástroje157 nebo v podobě listinné: nabídka
v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky. Zadavatel nesmí otevřít nabídky před uplynutím lhůty pro jejich podání.
Samotné otevírání obálek je zákonem relativně podrobně upraveno, především pak těch
v listinné podobě (viz § 110 ZZVZ), kterého mají právo účastnit se účastníci zadávacího
řízení, případně další osoby, o nichž to stanoví zadavatel. Při otevírání se vedle náležitostí
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K podrobnostem viz pododdíl 3.3.2.
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rovněž kontroluje, zda nedošlo k narušení obálky, o úkonu pořídí zadavatel písemný
protokol (§ 110 odst. 6 ZZVZ).
Důležitým aspektem, který chrání jak ostatní dodavatele, tak především
zadavatele, jenž je s ohledem na striktní výklad principů „3E“ často nucen primárně
zohledňovat nabídkovou cenu, slouží institut posuzování mimořádně nízké nabídkové
ceny podle § 113 ZZVZ.
Při samotném hodnocení nabídek zadavatel zohledňuje ekonomickou výhodnost
nabídek, což je širší pojem než nejnižší cena, neboť zahrnuje i otázku kvality (srov. § 114
odst. 3 ZZVZ, který upravuje situace, kdy zadavatel nesmí stanovit ekonomickou
výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové ceny). Pravidla pro hodnocení nabídek
musí být již součástí zadávací dokumentace a musí zahrnovat a) kritéria hodnocení, b)
metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích (srov. § 116 odst. 2, popř. i § 118
ZZVZ), a c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. O hodnocení nabídek pořídí
zadavatel písemnou zprávu. Pokud si v zadávací dokumentaci vyhradí, že po hodnocení
nabídek provede elektronickou aukci, musí postupovat tak, aby se až do jejího ukončení
nemohli její účastníci vzájemně identifikovat (k podrobnostem viz § 120 a 121 ZZVZ).
K uzavření smlouvy je zadavatel povinen vybrat toho účastníka zadávacího řízení,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější; pokud je v zadávacím
řízení jediný účastník, může být vybrán bez provedení vyhodnocení (§ 122 ZZVZ).
Smlouvu je třeba uzavřít po zákazu uplynutí lhůty jejího uzavření podle § 246 ZZVZ,158
k možnosti vyloučit vybraného zadavatele ze zadávacího řízení a k postupu po jeho
vyloučení pak viz § 124 a 125 ZZVZ.
Již zmíněné (obecné) ustanovení § 50 ZZVZ týkající se oznámení o výběru
dodavatele je pak pro účely nadlimitního řízení blíže upraveno v § 123 ZZVZ: nad rámec
obecné úpravy musí být součástí oznámení i výsledek, jak bylo posouzeno splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele, který má obsahovat jak seznam dokladů, jimiž
vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, tak i údaje rozhodné pro prokázání splnění
jednotlivých kritérií ekonomické či technické kvalifikace, resp. profesní způsobilosti,
popř. i seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou zavření smlouvy,
a výsledek zkoušky vzorků.
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Podrobnostmi se zabývám v oddílech věnovaných nástrojům zvyšujícím transparentnost při zadávání
veřejných zakázek (3.3.) a přezkumu postupu zadavatele (3.4.).
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V ustanovení § 127 ZZVZ jsou pak upraveny důvody zrušení zadávacího řízení.
Vedle zrušení zadávacího řízení při nulové účasti může zadavatel zrušit zadávací řízení
zejména z důvodu nesplnění minimálního počtu účastníků, či pokud neobdrží dotaci,
z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena. Za zmínku stojí i důvod
podle odst. 2 písm. c) cit. ustanovení, a sice že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto
důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Důvody každého zrušení zadávacího řízení včetně
posledně uváděného je samozřejmě třeba poměřovat optikou zásad podle § 6 ZZVZ,
neboť nesmí plnit nástroje účelové revize v případě zadavatelovy (čímkoli motivované)
nespokojenosti s průběhem zadávacího řízení.
3.2.8. Blíže k jednacímu řízení bez uveřejnění
V závěru tohoto oddílu považuji za vhodné věnovat se podrobněji jednacímu
řízení bez uveřejnění, které lze – v návaznosti na následující oddíl týkající se nástrojů
transparentnosti – s jistou dávkou nadsázky považovat ve srovnání s jinými způsoby
zadávání za určité stinné zákoutí.
Jednací řízení bez uveřejnění je přitom třeba vnímat jako krajní řešení pro zadání
veřejné zakázky, neboť při něm dochází k výraznému narušení hospodářské soutěže:
zadavatel zde totiž, jak ostatně vyplývá ze samotného názvu, zahájení zadávacího řízení
(fakticky tedy záměr zadat veřejnou zakázku) neoznamuje. Jak se ostatně uvádí mj. i v čl.
50 preambule Směrnice ZVZ/2014, „[s] ohledem na škodlivé účinky na hospodářskou
soutěž by jednací řízení bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mělo být
používáno pouze ve zcela výjimečných případech. Tato výjimka by měla být omezena na
případy, kdy buď uveřejnění není možné z mimořádně naléhavých důvodů, které veřejný
zadavatel nemohl předvídat a které mu nelze přičítat, nebo pokud je od začátku jasné, že
by uveřejnění nepřineslo větší hospodářskou soutěž nebo lepší výsledky zadávání
veřejných zakázek, především v případech, kdy objektivně existuje pouze jeden
hospodářský subjekt, který může veřejnou zakázku provést.“
Jednací řízení bez uveřejnění je upraveno v § 63 a násl. ZZVZ, přičemž národní
úprava co do obsahu odpovídá úpravě podle čl. 32 Směrnice ZVZ/2014. Podle § 63 odst.
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1 ZZVZ obecně159 platí, že zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud
podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu
řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž a) nebyly podány žádné
nabídky nebo žádosti o účast, b) podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na
předmět veřejné zakázky, nebo c) účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti
v žádosti o účast. Podle § 63 odst. 3 ZZVZ může zadavatel použít jednací řízení bez
uveřejnění také tehdy, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým
dodavatelem, neboť a) předmětem plnění je jedinečné umělecké dílo nebo výkon, b)
z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, nebo c) je to nezbytné z důvodu
ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví; podmínky ad b) a c) jsou
splněny pouze v takovém případě, že nelze využít jiného postupu a že zadavatel
nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž.
Konečně podle § 63 odst. 5 ZZVZ může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění
také tehdy, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení
nebo jednací řízení s uveřejněním.
Stručně řečeno jde o to, že uveřejnění (terminologií ZZVZ odeslání oznámení o
zahájení zadávacího řízení) může být buď kontraproduktivní v případě neočekávaných a
krajně naléhavých okolností, kdy by časová náročnost nutnosti vypořádat se s agendou
související s účastí více dodavatelů či s jejich případnými námitkami vedla k ohrožení
života či zdraví lidí, ke vzniku havárie apod., popř. k intenzifikaci takového nebezpečí,
nebo může být nadbytečné, ať už proto, že při shodných zadávacích podmínkách už
proběhlo, či z toho důvodu, že je s ohledem na specifika veřejné zakázky zcela
nepochybně zřejmé, že na světě existuje jen a pouze jeden dodavatel, který je schopen či
oprávněné požadované plnění poskytnout. Ve vztahu k tvrzení existence takové
kontraproduktivnosti či nadbytečnosti musí zadavatel být schopen bezezbytku unést
důkazní břemeno, k čemuž se v praxi nejčastěji používají nejrůznější právní posudky
advokátních kanceláří a znalecké posudky.
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Některé další konkrétní důvodu opravňující zadavatele k volbě jednacího řízení bez uveřejnění jsou pak
uvedeny v ustanovení § 64 (podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky), § 65 (podmínky použití
pro veřejné zakázky na služby) a § 66 ZZVZ (podmínky použití pro veřejné zakázky na /nové/ služby nebo
stavební práce).
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Byla-li opakovaně zdůrazněna výjimečnost tohoto způsobu zadávacího řízení, je
třeba současně dodat, že podle statistik uvedených v důvodové zprávě k ZZVZ160, tvořily
v období 2010–2014 zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění 12 % objemu veřejných
zakázek zadávaných v České republice, což byl v porovnání s Evropskou unií nejvyšší
podíl mezi všemi členskými státy. Nejčastěji byl tento způsob zadávacího řízení využíván
ve stavebnictví (52,67 % z celkového počtu takto zadávaných veřejných zakázek) a
v oblasti informatiky a telekomunikací (16,89 %).
Je přitom vcelku logické, že zadavatelé mohou mít tendenci tento druh zadávacího
řízení preferovat, a to např. kvůli finanční úspoře transakčních nákladů spojených
s administrací veřejné zakázky, časové úspoře či pro možnost obrátit na dodavatele, se
kterým mají pozitivní zkušenosti. Nejsou-li však splněny objektivní a přísné důvody
zákonné důvody aplikace jednacího řízení bez uveřejnění, vystavují se ze strany ÚOHS
nebezpečí uložení zákazu plnění takové smlouvy (§ 264 ZZVZ) a současně i sankci za
přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ, což se v rozhodovací praxi ÚOHS nikoli
nezřídka děje.
Za důležité považuji zmínit se o volbě jednacího řízení bez uveřejnění v důsledku
existence tzv. stavu exkluzivity (výlučnosti). Stav exkluzivity může relevantně
legitimizovat volbu jednacího řízení bez uveřejnění [především ve vztahu k důvodům
uvedeným v § 63 odst. 3 písm. b), resp. c) ZZVZ, tedy neexistuje-li z technických důvodů
hospodářská soutěž, resp. je-li to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv
duševního vlastnictví] pouze tehdy, pokud ho zadavatel svým předchozím bezdůvodně
nevytvořil. Slovy zmíněné Směrnice ZVZ/2014: „[v]ýjimečnost může vyplývat i z jiných
skutečností, avšak k použití jednacího řízení bez uveřejnění může opravňovat jen situace
objektivní výlučnosti, pokud situaci výlučnosti nevytvořil sám veřejný zadavatel
s ohledem na budoucí zadávací řízení“.161 Byť se posuzováním důvodnosti vytvoření
stavu exkluzivity zabývá řada rozhodnutí ÚOHS i správních soudů (a Nejvyššího
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Bod 1.2.1.5. obecné části s názvem „Využití JŘBU“.
Čl. 50 preambule.
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správního soudu),162 je toto zkoumání v praxi velmi složité a může mít i trestněprávní
konotace.163

3.3. Nástroje a instituty napomáhají transparentnosti postupů při zadávání
veřejných zakázek
3.3.1. Úvodní poznámka
Jak bylo zmíněno výše, jednou z nejdůležitějších zásad při zadávání veřejných
zakázek je zásada transparentnosti, která ostatně ve výčtu uvedeném v § 6 ZZVZ figuruje
na prvním místě. Tato zásada je realizována prostřednictvím vícera institutů, jež primárně
zaručují pro zúčastněné subjekty rovnou hospodářskou soutěž a sekundárně představují
nástroje kontroly (ať již ex ante, viz pododdíl 3.3.2., či ex post, viz pododdíl 3.3.3), zda
zadávací řízení, jehož vrcholem je zadání veřejné zakázky vybranému dodavateli, probíhá
(či proběhlo) secundum et intra legem. Nedodržení postupů, které mají za cíl zaručit
transparentnost zadávacího řízení, je v řadě případů kvalifikováno jako přestupek podle
§ 268 a násl. ZZVZ (k podrobnostem viz oddíl 3.4. této kapitoly). Je však současně třeba
dodat, že ani plně transparentní postup zadavatele, tedy postup, který formálně splňuje
všechny související povinnosti, bezezbytku neeliminuje prostor pro páchání trestné
činnosti. Proto je třeba zmíněnou zásadu transparentnosti podle § 6 odst. 1 ZZVZ vnímat
jako byť velice důležitou, přesto nikoli samospasitelnou, a ve vztahu k dodavatelům
neméně důsledně zkoumat i zadavatelovo dodržení zásady rovného zacházení a zákazu
diskriminace podle § 6 odst. 2 ZZVZ.
3.3.2. Povinnost odeslat oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku
veřejných zakázek, resp. do Úředního věstníku Evropské unie
Aby bylo zadávací řízení zahájeno v souladu se ZZVZ, je nutné, aby zadavatel
odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných
zakázek (dále též jen „Věstník“), jde-li o podlimitní veřejnou zakázku, a jde-li o řízení
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Z nejnovější praxe ÚOHS viz rozhodnutí ze dne 6. 10. 2017, č. j. ÚOHS-S0337/2017/VZ28950/2017 /521/OP, ze dne 15. 8. 2017, č. j. ÚOHS-S0261/2017/VZ-23605/2017/511/KLi apod.,
z judikatury srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2015, č. j. Af 78/2013-148, či rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2016, č. j. 1 As 256/2015-95. K otázce vztahu stavu exkluzivity a
zásad zadávání veřejných zakázek vč. principů „3E“ pak srov. Schelleová, A. Nejčastější problémy ve
veřejných zakázkách nejen pro sektorové zadavatele. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2014, str. 48 a
násl.
163
Srov. vývoj tzv. kauzy Opencard, jak je např. sumarizován na https://cs.wikipedia.org/wiki/Opencard.
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nadlimitní, pak vedle zmíněného Věstníku ještě do Úředního věstníku Evropského
unie164, což může ostatně učinit právě i prostřednictvím národního Věstníku (§ 212 odst.
3 ZZVZ). Platí to u všech druhů zadávacího řízení, o nichž bylo výše ve stručnosti
pojednáno, s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění (§ 63 a násl. ZZVZ), které je
v tomto ohledu tedy nejméně transparentním druhem zadávacího řízení. Podle § 212 odst.
1 ZZVZ je zadavatel povinen k odeslání uveřejnění použít pouze formuláře podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie165 nebo podle prováděcího předpisu, kterým je
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro
účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Formuláře
je pak povinen vyplnit způsobem, který je v této vyhlášce stanoven. Formulář se podle
výslovné úpravy v § 212 odst. 3 ZZVZ nepovažuje za odeslaný (a zadávací řízení za
zahájené), pokud jej provozovatel Věstníku nebo Úředního věstníku Evropské unie
nepřijal k uveřejnění z důvodu nevyplnění povinných údajů nebo nedodržení
stanovených formátů. Zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání formuláře
k uveřejnění.
Věstník veřejných zakázek je jednou z částí informačního systému o veřejných
zakázkách, jehož provozovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.166 Je on-line
dostupný z webové adresy https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ a umožňuje jednak
vícekriteriální vyhledávání formulářů (podle názvu/sídla/IČ zadavatele, podle názvu
zakázky, jejího druhu, evidenčního čísla, místa plnění či podle vítězů zakázek) a jednak
odkaz na profil zadavatele.
Profil zadavatele (viz § 214 ZZVZ) lze považovat za další z institutů
přispívajících k transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Podle důvodové zprávy

164

Vyhledávání je pak možné v elektronické online verzi (Dodatku k Úřednímu věstníku EU) se zkratkou
TED, tedy Tenders Elecronic Daily, informace o zadávacích řízení a souvisejících skutečnostech se
zveřejňuje v každém z jednacích jazyků EU, tedy i v češtině. Nástroj je dostupný z http://ted.europe.eu/.
165
Tj. podle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví
standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje
prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011.
166
Zbývajícími jsou (i) seznam kvalifikovaných dodavatelů, který slouží v něm evidovaným dodavatelům
k prokázání základní a profesní způsobilosti (k podrobnostem viz 226 a násl. ZZVZ), a (ii) systém
certifikovaných dodavatelů, ve kterém se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění
kvalifikace nebo její části (k podrobnostem viz § 233 a násl. ZZVZ). Oba tyto informační systému usnadňují
pravidelným dodavatelům (uchazečům) účast v zadávacím řízení v tom smyslu, že nemusí svou
způsobilost či kvalifikace opakovaně prokazovat všemi zákonem požadovanými dokumenty a výpisy, nýbrž
jim postačí v prvním případě předložit výpis ze seznamu a v druhém certifikát (ten vydává subjekt, který
je akreditovaný k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
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k ZZVZ představuje „elektronický nástroj, jehož prostřednictvím zadavatel podle zákona
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna
ve VVZ“, tedy Věstníku veřejných zakázek. Zadavatelé mají tyto informace uveřejněny
buď na svých webových stránkách, popř. na za tímto účelem komerčně provozovaných
webech (to v případě zadavatelů, kteří hospodaří s menším objemem finančních
prostředků a veřejné zakázky zadávající relativně zřídka167), nebo prostřednictvím
Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“), který je dostupný z webové adresy
https://nen.nipez.cz/.
NEN je součástí projektu s názvem Národní infrastruktura pro elektronické
zadávání veřejných zakázek („NIPEZ“), jenž má za cíl „dosáhnout finančních úspor
elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice, a to především snížením cen
nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů na straně zadavatele i
dodavatelů“.168 Usnesením vlády České republiky č. 467 ze dne 21. 6. 2017 bylo
schváleno využívání NEN jako elektronické tržiště a současně bylo uloženo členům vlády
a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů a jim podřízeným orgánům a
organizacím, kteří jsou veřejných zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) ZZVZ,
zajistit, aby byl NEN od 1. 7. 2018 v jimi řízených orgánech používán jako nástroj
k zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanovené v příloze k tomuto usnesení. NEN,
který ovšem v žádném případě nenahrazuje Věstník veřejných zakázek, slouží k realizaci
vybraných postupů elektronického zadávacího řízení v rámci dynamického nákupního
systému, k odeslání výzev k podání nabídek v případě rámcové dohody či při realizaci
elektronické aukce (srov. § 120 a násl. ZZVZ), přičemž musí být podle čl. XI Pravidel
používání NEN využit i při zadávání vybraných veřejných zakázek malého rozsahu.
3.3.3. Povinnost veřejného zadavatele zveřejnit uzavřenou smlouvu
Podle § 219 odst. 1 ZZVZ má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit na profilu
zadavatele uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, a to
do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek
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Jedním z těchto komerčních webů je např. https://www.vhodne-uverejneni.cz/.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Co je NIPEZ. [online]. Portal_vz.cz, [cit. 30. 6. 2018]. Dostupné na
http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ/Co-je-NIPEZ.
168
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zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. 169 Tato
povinnost neplatí u smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez
DPH, pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného předpisu170 a pro
smlouvy na vybrané veřejné zakázky, které veřejný zadavatel není povinen zadat
v zadávacím řízení [srov. § 219 odst. 1 písm. b) ZZVZ]. Neplatí to ani pro smlouvu
uveřejněnou podle jiného právního předpisu, tj. podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).171 Ve stejné
lhůtě jako smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku musí veřejný zadavatel na svém
profilu zveřejnit i rámcovou dohodu. Neuveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou
zakázku je přestupkem podle § 269 odst. 2 ZZVZ, za který může být veřejný zadavatel
potrestán pokutou do 1 000 000 Kč.
Podle § 219 odst. 3 ZZVZ má dále veřejný zadavatel povinnost zveřejnit
nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny
za plnění smlouvy, na kterou se vztahují výše uvedené povinnosti jejího uveřejnění. U
smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje jeden rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do
31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím
kalendářním roce.
Zmíněný zákon o registru smluv, který tvoří ve vztahu k uveřejňování smluv podle
§ 219 odst. 1 ZZVZ legi speciali, a který do výčtu povinných subjektů v § 2 odst. 1
zahrnuje prakticky172 všechny subjekty, jež jsou podřaditelné pod pojem veřejný
zadavatel podle § 4 odst. 1 ZZVZ, nesankcionuje následky neuveřejnění smlouvy
v registru smluv peněžní pokutou, nýbrž ji prostřednictvím právní fikce postihuje podle

169

K tomu viz i související povinnost odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení v nadlimitním režimu
k uveřejnění podle § 212 ZZVZ (srov. výše) od uzavření smlouvy, rámcové dohody nebo zavedení
dynamického nákupního systému.
170
Jedná se o Bezpečnostní informační službu, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské
zpravodajství, viz § 3 zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
171
Srov. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministra
vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na
veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnost uveřejnit smlouvu podle zákona
o registru smluv. [online]. Portal_vz.cz, [cit. 25. 7. 2018]. Dostupné na http://www.portalvz.cz/getmedia/3a08b384-a29e-4e83-8ca0-4aa1d76f85ca/Spolecne-stanovisko-MMR-MV-UOHS-kproblematice-uverejnovani-smluv-opravicky.pdf.
172
Výjimkou bude obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí
zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast, srov. § 3 odst. 2 písm. l) ZRS.
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§ 7 odst. 1 ZRS přímo jejím zrušením. Smlouva přitom podle § 6 odst. 1 ZRS nabývá
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.173 Výjimky ze smluv, na které se
uveřejňovací povinnost nevztahuje, jsou uvedeny v § 3 ZRS, přičemž ve vztahu
k hodnotě předmětu smlouvy je důležité ustanovení odst. 2 písm. i) cit. paragrafu, podle
kterého se povinnost uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv nevztahuje na
smlouvy s hodnotou předmětu plnění méně než 50 000 Kč bez DPH (včetně). Správcem
registru je Ministerstvo vnitra České republiky, dostupný je z https://smlouvy.gov.cz/ a
umožňuje vyhledávání podle názvu, IČ a adresy publikující či smluvní strany, podle čísla
smlouvy, data jejího uzavření, její hodnoty atd.174
3.3.4. Další instituty napomáhající transparentnosti postupu zadavatele
Za další instituty, které mohou napomáhat transparentnosti postupu zadavatele,
lze považovat mj. následující povinnosti či zákazy.
Půjde především o povinnost zadavatele vydat o každém zadávacím řízení
písemnou zprávu podle § 217 odst. 1 ZZVZ. Ta musí obsahovat přinejmenším předmět
veřejné zakázky, cenu sjednanou ve smlouvě (byla-li uzavřena), použitý druh zadávacího
řízení, označení účastníků zadávacího řízení včetně účastníků vyloučených (u těch pak
důvod jejich vyloučení) či odůvodnění případného použití jednacího řízení bez uveřejnění
(k dalším podrobnostem viz § 217 odst. 2 ZZVZ). Zadavatel je povinen tuto smlouvu
uveřejnit do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení na profilu zadavatele.
Dále jde o povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení
minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 216 odst. 1 ZZVZ). Dokumentaci tvoří všechny
dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž
pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon,
včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů.

173

Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím smluv nicméně nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena
v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti
s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, a smlouva, jejíž
předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické služby (viz § 6 odst. 2 a 3 ZRS).
174
K bližším podrobnostem viz např. Bouda, P. a kol. Zákon o registru smluv. Komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2016, Korbel, F., Kyncl, L., Matysová, M., Burda, D. Sankční následky neuveřejnění smlouvy
v registru smluv. Bulletin advokacie č. 5/2017, str. 32 a násl., či Jurčík, R. Registr smluv po novele 2017,
dopady na uveřejňování smluv „podnikatelskou veřejnou správou“ a návrh novely 2018. Obchodněprávní
revue č. 5/2018, str. 142 a násl.
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Zmínit lze dále i zákaz umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku pod dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení (§ 222
ZZVZ) či zákaz uzavřít smlouvu s dodavatelem podle § 246 ZZVZ (k tomu viz oddíl 3.4.
této kapitoly).
Za opatření napomáhající transparentnosti zadávání veřejných zakázek lze označit
i povinnost zadavatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ, aby u vybraného dodavatele („vítěze“),
je-li právnickou osobou, zjistil údaje o jeho skutečném majiteli podle zák. č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdější předpisů (dále jen „AML“), z evidence údajů o skutečných
majitelích. Podle § 4 AML se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má
fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv
v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní
osobnosti. Danou evidenci provozuje na webové adrese https://issm.justice.cz/ pod
názvem Informační systém skutečných majitelů Ministerstvo spravedlnosti České
republika. Evidence je zcela neveřejná, Ministerstvo spravedlnosti ČR je ovšem podle §
124 odst. 4 věty třetí ZZVZ povinno umožnit pro tyto účely dálkový přístup.175

3.4. Uplatnění odpovědnosti za nezákonný postup související se zadávacím řízením
podle ZZVZ
3.4.1. K důležitosti výkladu pro problematiku předkládané práce
Následující výklad je s ohledem na téma předkládané práce důležitý přinejmenším
ze dvou hledisek. Jednak kvůli (hmotněprávní) zásadě subsidiarity trestné represe
vyjádřené v ustanovení § 12 odst. 2 TrZ, podle kterého trestní odpovědnost pachatele a
trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky
škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního
předpisu, přičemž za jiný právní předpis je v tomto kontextu třeba považovat zákon o
zadávání veřejných zakázek, a jednak kvůli (procesněprávní) zásadě ne bis in idem re
(zákaz nového stíhání a potrestání téže osoby pro tentýž skutek) vyjádřené v ustanoveních
§ 11 odst. 1 písm. h), i), j) a k) tr. řádu. Okolnosti uplatnění mimotrestní odpovědnosti
175

Dále srov. např. Havlová, A., Derková, R., Petrová, J. Prokazování skutečných majitelů v zadávacích
řízeních. [online].
Havelpartners.cz, 19. 12. 2017, [cit. 9. 7. 2018]. Dostupné na
http://www.havelpartners.cz/cs/publikace-media/clanky-a-rozhovory/42-veejny-sektor-a-regulace/789prokazovani-skutecnych-majitelu-v-zadavacich-rizenich.
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pak mohou současně představovat klíč pro výklad skutkové podstaty trestného činu
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ,
jehož znakem objektivní stránky je závažné porušení závazných pravidel zadávacího
řízení.
Považuji za vhodné zmínit, že zásada ne bis in idem re a s ní související překážka
litispendence byla do 30. 6. 2017 ve vztahu k trestnímu stíhání právnických osob blíže
specifikována v ustanovení § 28 TOPO. Odst. 1 citovaného ustanovení, podle kterého
zahájení trestního stíhání proti právnické osobě bránilo tomu, aby o témže skutku proti
téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu, vymezoval překážku
litispendence, odst. 2 pak odrážel právě zásadu ne bis in idem re (trestní stíhání proti
právnické osobě nešlo zahájit, a bylo-li již zahájeno, nešlo v něm pokračovat a muselo
být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo
pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo zrušeno). Ke
zrušení § 28 TOPO došlo s účinností od 1. 7. 2017 - v souvislosti s rekodifikací úpravy
správního trestání - zákonem č.

183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o
některých přestupcích. Nově je tak překážka litispendence stanovena v § 77 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „PřestZ“),
podle kterého nikdo nemůže být obviněn z totožného přestupku za skutek, o němž již bylo
proti téže osobě zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo trestní řízení. Zásada ne bis in
idem re pak ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob vychází zejména ze
zmíněného ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) tr. řádu.176
Zákonem č. 183/2017 Sb. došlo současné k výrazné změně úpravy přestupků
(předtím označovaných pojmem správní delikty) uvedených v ZZVZ (k podrobnostem
viz níže).
Probírané téma má i další trestněprávní význam: institut námitek (a případně
navazující přezkum úkonů zadavatele ze strany ÚOHS) se může stát prostředkem
vydírání, kterým může chtít dodavatel (osoba za něj jednající) pro sebe získat nějakou
neoprávněnou výhodu (okamžité finanční plnění, získání informační či jiné výhody při
plnění další veřejné zakázky atd.), k čemuž mohou být osoby jednající za zadavatele
svolní, neboť (pomineme-li otázku právní nejistoty) už sama časová náročnost řízení před

176

Nemluvě samozřejmě o úpravě na ústavní úrovni (srov. čl. 40 odst. 5 LPS).

78

ÚOHS může představovat ohrožení termínu plnění veřejné zakázky či jeho financování
(zvláště pokud jsou finanční zdroje čerpány z dotačních titulů). Vydírání však může
fungovat i opačně, viz výklad v kapitole č. 4, oddílu 4.5.
3.4.2. Námitky
Podání námitek (§ 241–247 ZZVZ) je základním způsobem ochrany proti
nesprávnému postupu zadavatele. Námitky může podat dodavatel, kterému postupem
zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky
(včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 /tj. koncese, jejich
předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší částce 20 mil. Kč bez DPH/, a dále se
zvláštními postupy podle části šesté /k nim viz shora/) hrozí nebo vznikla újma. Námitky
se podávají písemně a lze je podat ve lhůtě do 15 dnů proti všem úkonům nebo
opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně
stanovení zadávacích podmínek, proti volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné
zakázky, nebo proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo
zadávací řízení v rozporu se ZZVZ. Podle § 241 odst. 3 ZZVZ platí, že námitky týkající
se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích podmínek, volba
druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání
veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení.
Obsahové náležitosti námitek jsou stanoveny v § 244 ZZVZ a jejich nesplnění je
důvodem pro odmítnutí námitek. Rozhodnutí o námitkách odešle zadavatel stěžovateli do
15 dnů od jejich doručení. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje, nebo je odmítá;
součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a
srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud
zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření. Pokud
námitky odmítne, poučí stěžovatele v rozhodnutí o námitkách o možnosti podat ve lhůtě
podle § 251 odst. 2 ZZVZ (tj. do 10 dnů od doručení) návrh na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS. Podle § 245 odst. 5 ZZVZ se uplatní pro účely
podání tohoto návrhu fikce, že pokud zadavatel nerozhodl o námitkách ve lhůtě do 15
dnů od jejich doručení, platí, že je odmítl.
Velmi důležitým průvodním projevem podání námitky je institut zákazu uzavření
smlouvy podle § 246 ZZVZ. Zadavatel totiž nesmí s dodavatelem uzavřít smlouvu (i) před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího
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řízení, o výběru dodavatele nebo proti úkonu dobrovolného oznámení o záměru uzavřít
smlouvu, (ii) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky
podány, (iii) před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele, pokud podané námitky odmítl, a (iv) ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas,
což platí i v případě, zahájí-li ÚOHS řízení z moci úřední.
Institut námitek je přitom v poměru subsidiarity k řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele ze strany ÚOHS, tj. úspěšnému návrhu stěžovatele proti úkonům zadavatele
podle § 250 ZZVZ, resp. úspěšnému podnětu k zahájení řízení z moci úřední dotčeným
neúspěšným účastníkem zadávacího řízení, musí předcházet řádné a včasné využití
institutu námitek [srov. § 257 písm. h), resp. § 258 odst. 2 ZZVZ].
3.4.3. Dozor nad dodržováním ZZVZ, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a přestupky
podle ZZVZ
Podle § 248 odst. 1 ZZVZ vykonává ÚOHS dozor nad dodržováním pravidel
stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní
veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncese malého rozsahu, a pro zvláštní
postupy podle části šesté (tj. pro zadávací řízení na uzavření rámcové dohody /§ 131 a
násl. ZZVZ/, pro zavedení dynamického nákupního systému /§ 138 a násl. ZZVZ/ a pro
soutěž o návrh /§ 143 a násl. ZZVZ/), při kterém a) rozhoduje o tom, zda zadavatel při
zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním postupu postupoval v souladu s tímto
zákonem, b) rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné
zakázky mimo zadávací řízení, je v souladu s tímto zákonem, c) ukládá nápravná
opatření, d) rozhoduje o návrhu podle § 267 (tj. o návrhu původního partnera, se kterým
zadavatel ukončil příslušným postupem tzv. inovační partnerství), e) kontroluje podle
kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek s tímto
zákonem.
Z výčtu dozorových kompetencí je zřejmé, že ÚOHS nevykonává dozor v případě
veřejných zakázek malého rozsahu, což souvisí s již zmiňovanou výjimkou podle § 31
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ZZVZ, podle nějž není zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
v zadávacím řízení (je však povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ).177
Pro úplnost lze doplnit, že podle § 248 odst. 2 ZZVZ platí, že zahájil-li zadavatel
uvedený v § 4 odst. 4 ZZVZ (tzv. „dobrovolný“ zadavatel) zadávací řízení za účelem
zadání veřejné zakázky malého rozsahu, považuje se pro účely dozoru nad dodržováním
pravidel stanovených tímto zákonem zadávaná veřejná zakázka za podlimitní veřejnou
zakázku, a ÚOHS je zároveň zmocněn k projednání přestupků podle ZZVZ a k ukládání
pokut za jejich spáchání (§ 248 odst. 3 ZZVZ).
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele
nebo z moci úřední. Náležitosti návrhu a postupy při řízení jsou upraveny v § 251-262
ZZVZ. U vybraných důvodů podání návrhu na zahájení řízení může navrhovatel požádat
ÚOHS o uložení zákazu plnění smlouvy (§ 254 ZZVZ). Navrhovatel je povinen složit
kauci (§ 255 odst. 1 a 2 ZZVZ), která při pravomocném rozhodnutí o zamítnutí návrhu
podle § 265 písm. a) ZZVZ (tj. nebyly-li zjištěny důvody pro uložení nápravného
opatření) připadne státu. Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též
navrhovatel. V řízení o přestupku (viz níže) je účastníkem pouze obviněný, v řízení o
uložení zákazu plnění smlouvy pak navrhovatel a strany smlouvy.
Podle § 259 odst. 1 ZZVZ dále platí, že za podání podnětu k zahájení správního
řízení z moci úřední vybere ÚOHS od toho, kdo podnět podal, poplatek ve výši 10 000
Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno
pochybení. Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet ÚOHS a není-li zaplacen,
podnět se nevyřizuje. Poplatek se nevrací a není možné od něj osvobodit. Toto
ustanovení, které bylo zdůvodněno nutností zamezit případům zneužití institutu podnětu,
je v současné době předmětem kritiky.178
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Z rozhodovací praxe ÚOHS viz např. rozhodnutí ze dne 2. 2. 2018, č. j. ÚOHS-R0214/2017/VZ03356/2018/322/DJa, bod 29. a násl., dále srov. i stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra č. 3/2017, které se zabývá otázkou, kdo přezkoumává postup zadavatele v případě
veřejné zakázky malého rozsahu a kdo je příslušný hodnotit zásady transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu
diskriminace
u
veřejných
zakázek
malého
rozsahu,
dostupné
z:
http://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-odk-c-3-2017-verejne-zakazky-maleho-rozsahu.aspx (cit. 3. 7.
2018). Za účinnosti ZVZ 2006 se tato otázka jevila spornou, viz rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. As 195/2015-68 (včetně disentu soudkyně Barbary Pořízkové),
který se dotýkal ZVZ 2006 ve znění účinném k 21. 3. 2012.
178
Ombudsmanka A. Šabatová považuje výši poplatku za neústavní, neboť podle ní omezuje petiční právo
a je podle ní „takřka absolutní bariérou pro občany s nízkými příjmy, kteří jsou takto vyloučeni z kontroly
nakládání s veřejnými prostředky“, viz tiskovou zprávu s názvem „Poplatek 10 000 Kč za podání podnětu
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Ustanovení § 263 a 264 ZZVZ obsahuje výčet nápravných opatření, která může
na základě předchozího řízení ÚOHS uložit a která jsou svou povahou navázána na
konkrétní porušení zadavatelových povinností. Obecně jde o zrušení zadávacího řízení,
zrušení jednotlivého (přezkoumávaného) úkonu zadavatele, o zákaz pokračovat
v návrhem napadeném postupu zadavatele a o zákaz plnění smlouvy (§ 264 ZZVZ).
ÚOHS dále podle § 248 odst. 3 ZZVZ projednává přestupky podle ZZVZ a ukládá
pokuty za jejich spáchání. Pokud jde o vzájemný vztah nápravných opatření a přestupků,
neuplatní se zásada non bis in idem re, neboť uložené nápravné opatření „nelze považovat
za trest (sankci) ve smyslu správního trestání“, což „vyplývá již se samotného smyslu
nápravného opatření, jehož účelem není zadavatele ´potrestat´, ale naopak pouze
napravit vzniklý nezákonný stav. Samotné nápravné opatření tak nemá represivní
charakter, který je výrazem správního trestání a jehož účelem je postih protiprávního
jednání“.179
Jak již jsem zmínil výše, zákonem č. 183/2017 Sb. došlo k výrazné změně úpravy
přestupků (předtím označovaných pojmem správní delikty) uvedených v ZZVZ, nicméně
textace skutkových podstat se dotkla pouze změna terminologická v názvu veřejnoprávní
kategorizace protiprávního jednání (nově jde tedy o přestupky).
Ve vztahu k tomu, co bylo řečeno v pododdíle 3.4.1., jsou nejdůležitější přestupky
zadavatele podle § 268 odst. 1 písm. a) a b) ZZVZ180, které lze cum grano salis označit
jako korespondující přestupky k trestnému činu porušení předpisu o pravidlech
k Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vylučuje velkou část společnost z kontroly veřejných prostředků.
Ombudsmanka proto žádá jeho zrušení u Ústavního soudu.“ [online]. Ochrance.cz, 28. 6. 2018 [cit. 9. 7.
2018]. Dostupné na https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/poplatek-10-000-kc-zapodani-podnetu-k-uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze-vylucuje-ve/. V citované tiskové zprávě se
rovněž uvádí, že v r. 2016, ještě před zavedením poplatku, obdržel ÚOHS 1.305 podnětů, v r. 2017 pak jen
93 zaplacených podnětů, tedy 6,34 % předchozího roku. Ústavní soud řeší pod sp. zn. II.ÚS 3621/17
stížnost,
jejíž
součástí
je
i
návrh
na
zrušení
daného
ustanovení
(viz
https://www.oziveni.cz/2017/02/zaloba-ve-veci-zpoplatneni-podnetu-na-uohs/).
179
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 3. 2018, Č. j.: ÚOHS-S0031/2018/VZ-08181/2018/532/KSt, potvrzené
druhoinstančním rozhodnutím o zamítnutí rozkladu ze dne 11. 6. 2018, č. j. ÚOHS-R0054/2018/VZ17281/2018/321/ZSř. Dále viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2017, č. j. Af 1/2015, podle
kterého „[n]elze z ničeho dovodit, že by uložení nápravného opatření mělo za následek zánik deliktní
odpovědnosti zadavatele (či snad popření toho, že k deliktnímu jednání vůbec došlo), pokud je toto deliktní
jednání zároveň důvodem pro ono nápravné opatření“.
180
Existence přestupku podle § 268 odst. 1 písm. c) ZZVZ, jehož se dopustí zadavatel tím, že nepořídí nebo
neuchovává dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 nebo 2 ZZVZ, může být důležitá ve vztahu
k zajišťování věcí důležitých pro trestní řízení podle § 78 a násl. tr. řádu. Zbývající dva přestupky zadavatele
podle § 268 odst. 1 písm. d) a e) ZZVZ se pak dotýkají nesplnění příslušných povinností zadavatele při
vyřizování námitky [písm. d)], resp. při poskytování součinnosti ÚOHS v rámci přezkumného řízení [písm.
d)].
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hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ181 a trestnému činu zjednání výhody
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ.
Tak podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ se zadavatel dopustí přestupku tím, že
nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní
postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo
výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo
se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Přestupku podle § 268 odst.
1 písm. b) ZZVZ se pak dopustí zadavatel, který stanoví zadávací podmínky v rozporu se
zákonem a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh
považuje po výběru návrh za ukončenou. Za tyto přestupky pak může ÚOHS uložit
pokutu do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li cenu veřejné
zakázky zjistit, resp. do 5 % z předpokládané hodnoty koncese, nebo rovněž do
20 000 000 Kč v případě, že nelze předpokládanou hodnotu koncese zjistit.
Důležité ve vztahu ke zmíněným trestným činům mohou do jisté míry být i
přestupky při uveřejňování podle § 269 odst. 1 ZZVZ, zvláště pak v případě, pokud by
úmyslná rezignace zadavatele na uveřejňovací povinnost byla motivována snahou zjednat
určitému konkrétnímu dodavateli přednost nebo výhodnější povinnosti na úkor
dodavatelů ostatních.
Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 183/2017 Sb., změny provedené tímto
zákonem se týkají především zakotvení rozsáhlých odchylek od obecné úpravy, „které
jsou potřebné vzhledem ke specifické povaze přestupků, které projednává Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (…) Jsou vyloučena ustanovení zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich o skutkovém a právním omylu, okolnostech vylučujících
protiprávnost, zániku odpovědnosti za přestupek zánikem právnické osoby, podmíněném
upuštění od uložení správního trestu, upuštění od uložení správního trestu, napomenutí,
propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zabrání věci nebo náhradním hodnoty,
poškozeném, lhůtě pro vydání rozhodnutí, ústním jednání, výslechu obviněného,
společném řízením a nemožnosti změny výroku napadeného v neprospěch obviněného“
(srov. § 270 odst. 11 ZZVZ).

181

Zde je nicméně nutno zohlednit skutečnost, že jednání uvedená v celém odstavci 2 § 248 TrZ jsou podle
§ 7 TOPO vyňata z výčtu přečinů a zločinů, které se považují za trestné činy pro účely TOPO. Možným
důvodům a dalším konsekvencím se věnuji v kapitole č. 5, pododdíl 5.2.2.
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Nový zákon o přestupcích („PřestZ“) obsahuje ve své definici přestupku podle §
5 po vzoru trestní úpravy kritérium společenské škodlivosti.182 Podle již zmiňované
důvodové zprávy k zákonu č. 183/2017 Sb. se nicméně materiálně-formální pojetí pro
oblast zadávání veřejných zakázek nejeví jako zcela vhodné, neboť společenská
škodlivost je u těchto přestupků dána „již samotný naplněním skutkové podstaty
přestupku“. ZZVZ tedy po novele posledně uvedeným zákonem obsahuje v § 270 odst. 1
(vyvratitelnou) právní domněnku, že se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky
přestupky podle tohoto zákona (tj. ZZVZ), je společensky škodlivý, a nadto se zde u
spáchání přestupku uplatní objektivní odpovědnost.
Při řízení o přestupku postupuje ÚOHS podle třetí části PřesZ 2016 (srov. však
výše zmíněné ustanovení § 270 odst. 11 ZZVZ).

182

Přestupek je tedy společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen
a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.
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Kapitola 4: Průvodní trestné činy
4.1. Úvodní poznámka k zařazení tématu v rámci předkládané práce a k vymezení
kategorií průvodních trestných činů
Jak je vidno z předchozí kapitoly, proces zadávání veřejných zakázek je procesem
mnohovrstevnatým, na kterém se jen na straně zadavatele může podílet vyšší množství
osob. To má z hlediska trestního práva podstatný vliv nejen na otázku určení konkrétního
pachatele, ale i na související dokazování subjektivní stránky skutkové podstaty trestných
činů stricto sensu a trestných činů průvodních, která je v těchto případech reprezentovaná
výhradně zaviněním úmyslným, ať již ve formě úmyslu přímého podle § 15 odst. 1 písm.
a) TrZ, tedy když pachatel chce porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem
(dolus directus), či formou úmyslu nepřímého (eventuálního) podle § 15 odst. 1 písm. b)
TrZ, tedy když pachatel ví, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení zájmu
chráněného trestním zákonem způsobit, a pro případ, že je způsobí, je s tím srozuměn
(dolus indirectus/eventualis).183
Pokud jde o osoby zúčastněné na zadávání veřejných zakázek, tedy osoby
působící na straně zadavatele, lze je z hlediska jejich participace vymezit mj. takto:
1) někdo musí přijít se zdůvodněnou potřebou184 zadat („vypsat“) veřejnou
zakázku,
2) někdo musí tuto potřebu akceptovat formou schválení záměru veřejnou zakázku
zadat,
3) někdo musí stanovit způsob, jakým bude veřejná zakázka zadávána, a jak budou
formulovány zadávací podmínky (srov. § 33, resp. 36 a 37 ZZVZ),
4) někdo musí řešit související problémy technicko-administrativního charakteru
(administrace veřejné zakázky),

183
Srozuměním se pak podle 15 odst. 2 TrZ rozumí rovněž smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným
v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem.
184
S ohledem na principy „3E“ musí být potřeba zadat veřejnou zakázku s ohledem na fakt, že bude
hrazena z veřejných rozpočtových prostředků, řádně odůvodněna určitým společenským zájmem na její
zadání (a nikoliv pouze snahou vyčerpat příslušnou rozpočtovou /pod/kapitolu či získat dotaci).
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5) někdo musí na základě zvoleného druhu zadávacího řízení příslušným
způsobem zakázku vyhlásit,
6) někdo musí evidovat došlé nabídky (v listinné formě),
7) někdo musí posoudit, zda nabídky splňují podmínky účasti v zadávacím řízení,
popř. rozhodnout o snížení počtu účastníků, a provést hodnocení nabídek,
8) někdo musí schválit vyhodnocení nabídek (závěrečnou zprávu), resp. schválit
návrh smlouvy,
9) někdo musí zadat veřejnou zakázku (tj. uzavřít /podepsat/ smlouvu), popř. dát
k zadání veřejné zakázky pokyn,
10) někdo musí na plnění veřejné zakázky dohlížet.
Zmíněné úkony, jejichž výčet ostatně není úplný, neboť nejsou brány v potaz
fakultativní úkony typy vyřizování námitek podle § 245 ZZVZ a další, mohou být
z hlediska participujících osob výrazně koncentrovány, zvláště půjde-li o zadávání
veřejných zakázek podlimitních či malého rozsahu. Na druhou stranu u větších obcí či
krajů bude schválení některých postupů (bod č. 2 či č. 9) prováděno početnými
kolektivními orgány.185 Některé z činností, zejména administrace veřejné zakázky (bod
ad 4), mohou být tzv. outsourcované186 na externí smluvní objekty. Další externí subjekty
se mohou účastnit činnosti pod bodem č. 3, zejména při posuzování volby druhy
zadávacího řízení (zde typicky znalec či advokát, srov. výklad k jednacímu řízení bez
uveřejnění v kapitole č. 3, pododdíl 3.2.8.), nebo pod bodem č. 4 jako členové
zadavatelem pověřené komise. Podle § 42 odst. 1 ZZVZ sice platí, že úkony komise se
pro účely tohoto zákona (tj. ZZVZ) považují za úkony zadavatele a že pověřením komise
k provádění těchto úkonů není mj. dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel
stanovených tímto zákonem, což ovšem nemá vliv na posuzování individuální trestní

185

Tak např. u obcí (měst, městských obvodů, městských částí), jejichž počet obyvatel je v rozmezí od 10
do 50 000 obyvatel, musí mít zastupitelstvo 15 až 35 členů, k podrobnostem viz § 68 OZř. U krajů pak viz
§ 31 odst. 1 KZř.
186
Pojmem outsourcing (z anglického out /vně/ a source /zdroj/), který souvisí s efektivní dělbou práce,
se především v podnikatelském prostřední rozumí delegování určité firemní agendy na externí společnost,
která za ni zčásti nebo zcela přebírá odpovědnost. K dalším podrobnostem viz např. Sonnenscheinová, P.
Outsourcing jako konkurenční výhoda. Práce a mzda, č. 7/2018, str. 53. Vyčerpávajícím způsobem je pak
pojem analyzován in Maisner, M., Černý, J. Právní aspekty outsourcingu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012,
str. 2 a násl.
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odpovědnosti konkrétní osoby (osob). Totéž bude dopadat i na smluvní zastupování
zadavatele podle § 43 ZZVZ.187
Byť trestní zákoník ani u jedné ze skutkových podstat trestných činů stricto sensu
nevyžaduje konkrétní či speciální subjekt podle § 114 TrZ, budou se jejich pachatelé
nejčastěji rekrutovat z osob, které mají na základě své funkce či pracovního zařazení
pravomoc rozhodovat o veřejných rozpočtových prostředcích a s touto pravomocí
související odpovědnost za svěřený majetek. Porušení daných povinností při správě
cizího majetku pak může zakládat odpovědnost za stejnojmenný trestný čin podle § 220
TrZ, jímž se budu zabývat v pododdílu 4.4.1.
Pravomoc rozhodovat o veřejných rozpočtových prostředcích přitom bude na
straně veřejných zadavatelů podle § 4 odst. 1 ZZVZ svěřena jen vybranému okruhu osob.
Půjde-li o členy zastupitelstva nebo odpovědné úředníky územní samosprávy, orgánu
státní správy nebo jiného orgánu veřejného moci [§ 127 odst. 1 písm. d) TrZ], přichází
v úvahu jejich odpovědnost za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
TrZ (viz pododdíl 4.4.2.).
U úmyslných trestných činů je nadto vždy velmi důležité ptát se po motivu
pachatele, a to i tehdy, není-li motiv obligatorním znakem skutkové podstaty. Obecně
totiž platí, že pachatele trestných činů, u nichž není ozřejměný motiv, lze sice uznat
vinným a potrestat, nicméně teprve pochopení jejich motivů (motivací) umožní přijmout
opatření, jimiž bude možno trestné činnosti pro futuro alespoň částečně předejít.
Odhlédneme-li u osob na straně zadavatele od specifického motivu spočívající ve snaze
o dodatečnou sanaci předchozích chyb při zadávacím řízení, v důsledku čehož však
získají jejich postupy, jež byly dosud „jen“ v rozporu se ZZVZ, trestněprávní konotace,
je u trestných činů páchaných při zadávání veřejných zakázek nejčastějším motivem
jejich spáchání motiv majetkový, a to jak na straně osob na straně zadavatele, tak i osob
působících na straně dodavatele. Tento motiv nemusí nutně souviset pouze s přímočarou
snahou o vlastní obohacení pachatele, byť to může snaha frekventovaná, ale především u

187
Podle § 43 ZZVZ se může zadavatel nechat při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejícími se
zadávacím řízením nechat smluvně zastoupit jinou osobou, čímž není dotčena jeho odpovědnost za
dodržení pravidel stanovených ZZVZ. Zástupce však nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka
zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách. Tato omezení nicméně neplatí pro
prokuristu nebo zřizovatele zastupujícího příspěvkovou organizaci, jejímž je zřizovatelem.
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dodavatelů může jít o zachování prosperity obchodní společnosti.188 Pro úplnost je třeba
dodat, že při těchto úvahách pomíjím motivy podřízených osob podílejících se na trestné
činnosti spíše v pozici realizátorů rozhodnutí svých nadřízených, které mohou být
reprezentovány např. snahou nepřijít o zaměstnání (službu, práci) či o některé související
benefity, nebo nezdravou loajalitou vůči zaměstnavateli, neboť tyto osoby páchání trestné
činnost související se zadáváním veřejných zakázek neiniciovaly, a jsou spíše určitým
živým nástrojem, byť nástrojem trestně odpovědným.189
Přítomnost motivu spočívajícího ve vlastním obohacení pachatele pak bude
signalizovat, že jeho jednání může vedle odpovědnost za trestný čin stricto sensu zakládat
rovněž odpovědnost za některý z úplatkářských trestných činů podle § 331 a násl. TrZ.
Tato odpovědnost se může vyskytovat jak na straně osob jednajících za zadavatele (přijetí
úplatku), tak i za dodavatele (podplacení). Výše uvedené trestné činy (tj. trestný čin
porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ, trestný čin zneužití
pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ a úplatkářské trestné činy podle § 331-333 TrZ)
lze tak přinejmenším ve vztahu k osobám jednajícím na straně (veřejného) zadavatele190
označit jako průvodní trestné činy, neboť jednání postihované jako trestné činy stricto
sensu provázejí, a dokonce ještě přiléhavěji jako průvodní trestné činy souběhové.191
Průvodní souběhové trestné činy tvoří s trestnými činy stricto sensu velmi často
spojené nádoby. To je také důvod, proč pojednání o nich zařazuji před kapitolu
pojednávající o trestný činech stricto sensu. Jak bude patrné z rozhodovací praxe
probírané v následující kapitole, jednání zakládající odpovědnost čistě za trestný čin §
248 či 256 TrZ192 není z výše uvedených důvodů příliš časté. Příslušná judikatura tak
zpravidla zahrnuje i některý (některé) z trestných činů průvodních: opačné řazení obsahu
kapitol č. 4 a 5 by tedy s ohledem na to, že vrcholové soudy při posuzování odpovědnosti

188

Tento motiv může být u osob jednajících za dodavatele výrazným prostředkem racionalizace jejich
vlastní trestné činnosti (podplácení, uzavírání dohod v cyklickém modelu „vítěz – křoví“ apod.), když se
často odvolávají na zaměstnance a jejich rodiny, kteří jsou na získání zakázek existenčně závislí.
189
K obecným východiskům teorie tzv. živého nástroje ve smyslu § 22 odst. 2 TrZ srov. např. Kratochvíl, V.
a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 242 a násl.
190
Pojednáno samozřejmě bude i o trestní odpovědnosti osob jednajících na straně dodavatelů, kde však
s ohledem na přítomnost speciálního subjektu (§ 114 TrZ) u trestných činů porušení povinnosti při správě
cizího majetku podle § 220 TrZ a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ přichází v úvahu jejich
postih jako účastníků podle § 24 odst. 1 TrZ (organizátor, návodce či pomocník).
191
Z hlediska teorie trestního práva hmotného půjde o souběh jednočinný nestejnorodý.
192
Ve vztahu k trestnému činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ
spáchanému v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek bohužel (či bohudík) není žádná judikatura
veřejně dostupná (existuje-li vůbec, srov. statistické údaje v kapitole č. 1, oddíl 1.7.).
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za trestné činy stricto sensu podrobně zaobírají i vybranými znaky skutkových podstat
trestných činů průvodních, nedávalo z hlediska systematiky předkládané práce dobrý
smysl.
Vedle těchto průvodních trestných činů souběhových je pak vhodné vymezit ještě
jednu spíše sběrnou kategorii průvodních trestných činů ostatních, které v souvislosti se
zadáváním veřejných zakázek přicházejí v úvahu (oddíl 4.5.).
Opomenout nelze ani některé další trestné činy, které do této kategorie neřadí ani
tak samotné znění objektivní stránky jejich skutkové podstaty, jako spíše více či méně
latentní záměr pachatele získat pro sebe či pro jiného výhodnější podmínky při soutěži o
veřejnou zakázku, např. formou účelového podávání insolvenčních návrhů podle § 97
odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“); tím se zabývám v oddílu 4.6.

4.2. K postihu zadavatele jako právnické osoby podle TOPO
Především při posuzování trestní odpovědnosti osob jednajících na straně
zadavatele je třeba mít na paměti jeden z mnoha193 problémů, který přinesl se svou
účinností zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim: v ustanovení § 6 TOPO se v odstavci 1 uvádí, že podle tohoto zákona (TOPO) nejsou
trestně odpovědné Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci.
Podle odstavce 2 pak platí, že majetková účast právnických osob uvedených v odstavci 1
na právnické osobě nevylučuje trestní odpovědnost takové právnické osoby podle tohoto
zákona. Je tedy zřejmé, že podle TOPO jsou (a contrario) trestně odpovědné jednak
územní samosprávné celky, pokud nevykonávají veřejnou moc, a jednak právnické
osoby, na kterých má majetkovou účast stát.
V kapitole č. 3, oddílu 3.1., bylo rozebráno, že ZZVZ je označován za předpis
smíšeného

charakteru,

ve

kterém

dochází

k prolínání

soukromoprávních

a

veřejnoprávních prvků, přičemž samotné zadávací řízení má povahu soukromoprávní,
neboť zadavatel a dodavatelé nejsou vůči sobě ve vztazích nadřazenosti a podřízenosti a
zadavatel vstupuje do zadávacího řízení nezávisle na svém případném charakteru
veřejnoprávní korporace.

193

Srov. např. Jelínek, J., a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a
perspektivy. Praha: Leges, 2013.
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Ve světle § 7 TOPO, který obsahuje negativní výčet zločinů a přečinů uvedených
v trestním zákoníku, jež se pro účely TOPO nerozumí trestnými činy, je zřejmé, že u
veřejných zadavatelů přichází v úvahu trestní odpovědnost prakticky za všechny trestné
činy páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami (stricto i largo sensu) s výjimkou
trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářského styku podle § 248 odst. 2
alinea 2 TrZ.
S ohledem na definici veřejného zadavatele podávanou v ustanovení § 4 odst. 1
ZZVZ (k podrobnostem viz kapitolu č. 3, pododdíl 3.2.2.) půjde tedy o Českou národní
banku [písm. b)], státní příspěvkové organizace [písm. c)], které jsou samostatnými
právnickými osobami (typicky veřejné vysoké školy, fakultní nemocnice či veřejné
výzkumné instituce), jakož i jiné právnické osoby ve smyslu odst. e) citovaného
ustanovení (tak např. Lesy České republiky, s. p., České dráhy, a. s., Česká pošta, s. p., a
další). Nebude se naopak jednat o organizační složky státu, neboť ačkoliv jsou z pohledu
ZZVZ považovány za samostatné zadavatele [srov. § 4 odst. 1 písm. a) za středníkem],
nejde podle § 3 odst. 2 MajČR o právnické osoby, nýbrž o součást státu jako
administrativně-funkčního celku, čímž spadají pod pojem Česká republika užitý
v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) TOPO.
Vzhledem k dikci § 6 odst. 1 písm. b) TOPO sem však budou patřit územní
samosprávné celky nebo jejich příspěvkové organizace ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d)
ZZVZ, neboť jak již bylo řečeno, zadávání veřejné zakázky nemá povahu výkonu veřejné
moci coby schopnosti „vnutit vůli vyjadřující veřejný zájem jednotlivcům, sociálním
skupinám a celé společnosti“.194
Teoreticky tedy připadá v úvahu trestní stíhání a potrestání obce, kraje i hlavního
města Prahy včetně jejich nejrůznějších příspěvkových organizací.
Obec je podle § 1 OZř základním územním samosprávným společenstvím občanů;
tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce. Podle § 2 odst. 1 cit. zák. je
veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Osobami, jejichž protiprávný
194

Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1223. K pojmu dále srov. i četnou
judikaturu Ústavního soudu, zejména usnesení ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, kde Ústavní soud
došel k názoru, že veřejnou mocí se rozumí „taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a
povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně“, přičemž „[s]ubjekt, o jehož právech nebo
povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah
rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu“.
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čin spáchaný v zájmu obce či v rámci její činnosti při zadávání veřejných zakázek by
mohl být obci ve smyslu § 8 odst. 1 TOPO přičitatelný, budou především členové
zastupitelstva obce (§ 67 a násl. OZř), které obec samostatně spravuje, členové rady obce
(§ 99 a násl. OZř) či starosta (§ 103 a násl. OZř), popř. další osoby, jejichž výkon činnosti
je upraven v příslušných interních aktech řízení (směrnice apod.) a u nichž půjde spíše o
činnost tzv. pomocných realizátorů (k pojmu viz následující oddíl).
Komplikovanější by mohlo být posuzování trestní odpovědnosti dobrovolného
svazku obcí podle § 49 a násl. OZř, který je podle § 49 odst. 3 cit. zák. právnickou osobou
(členem dobrovolného svazku nemůže být kraj, nicméně může jím být hlavní město
Praha, resp. některá z jejích městských částí, viz § 23 a násl. ZHMP). Zadávání veřejných
zakázek dobrovolným svazkem obcí je zejména tehdy, tvoří-li členy svazku menší obce,
poměrně frekventované, přičemž nejčastěji jde o veřejné zakázky na služby.195 Při
dovozování trestní odpovědnosti by v těchto případech bylo rovněž nutno podrobně
zohlednit konkrétní smlouvy o vytvoření svazku obcí včetně stanov, které musejí mj.
obsahovat orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich
rozhodování, jakož i práva a povinnosti členů svazku obcí (§ 50 odst. 2 OZř). Tyto
materiály musejí být založeny ve sbírce listin rejstříku svazku obcí, který vede krajský
úřad příslušný podle sídla toho kterého svazku (§ 49 odst. 4 a 5 OZř).196 Přezkoumání
hospodaření svazku obcí provádí (za uplynulý kalendářní rok) k žádosti svazku buď
příslušný krajský úřad, anebo auditor, jemuž svazek přezkoumání svého hospodaření
zadá.
Kraj je ustanovením § 1 KZř definován jako územní společenství občanů, které
má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní
příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle
vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost
z těchto vztahů vyplývající. Pokud jde o osoby, jejichž protiprávní čin spáchaný v zájmu
kraje či v rámci jeho činnosti při zadávání veřejných zakázek by mohl být kraji ve smyslu
195

Charakter soutěžených služeb vyplývá z § 50 odst. 1 OZř, ve kterém je podáván demonstrativní výčet
předmětů činnosti svazků obcí (jde zejména o úkoly v oblasti sociální péče, ochrany životního prostředí, o
zabezpečování čistoty obce, o správu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, o shromažďování a svoz
komunálního odpadu či o správu majetku obcí /lesů, domovního či bytového fondu/).
196
Rejstřík i sbírka listin jsou online dostupné na webových stránkách příslušných krajských úřadů (např.
u Krajského úřadu Středočeského kraje viz https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/rejstrikdobrovolnych-svazku-obci,
Krajského
úřadu
Jihočeské
kraje
viz
http://www.krajjihocesky.cz/1936/registr_dobrovolnych_svazku_obci.htm, u Krajského úřadu Olomouckého kraje viz
https://www.kr-olomoucky.cz/rejstrik-svazku-obci-cl-1456.html atd.).
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§ 8 odst. 1 TOPO přičitatelný, jednalo by se především o členy zastupitelstva kraje (§ 31
a násl. KZř), členy rady kraje (§ 57 a násl. KZř) a hejtmana (§ 61 a násl. KZř).
Postavení hlavní města Prahy je specifické, neboť jde v některých oblastem právní
úpravy o obec a v jiných o kraj (viz § 1 odst. 1 ZHMP). Jedná se nicméně o veřejnoprávní
korporaci, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního
rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto
vztahů vyplývající. Pokud jde o osoby, jejichž protiprávní čin spáchaný v zájmu hlavního
města Prahy či v rámci jeho činnosti při zadávání veřejných zakázek by mohl být
hlavnímu městu Praze ve smyslu § 8 odst. 1 TOPO přičitatelný, přicházeli by v úvahu
především členové zastupitelstva (§ 48 a násl. ZHMP), členové rady (§ 68 a násl. ZMHP)
a primátor (§ 72 a násl. ZHMP).
K výše uvedenému je však třeba dodat, že se bude spíše jednat o problém
teoretický197 než praktický. Z veřejně dostupných zdrojů nelze případ stíhání takových
právnických osob dohledat (a není znám ani autorovi této práce). V praxi by navíc trestní
stíhání především územně samosprávných celků za trestné činy páchané v souvislosti
s veřejnými zakázkami bezpodmínečně naráželo přinejmenším na neslučitelnost
procesních postavení, neboť obviněný územně samosprávný celek by byl fakticky i
poškozeným ve smyslu § 43 a násl. tr. řádu.198 Bez zajímavosti by nebyl ani ústavněprávní
rozměr tohoto problému v tom smyslu, zda by trestní stíhání územně samosprávného
celku orgány státní moci (policie, státní zastupitelství) nepředstavovalo nepřípustný zásah
do jeho nezávislosti garantovaného Ústavou (čl. 99 a násl.).199 Symbolickým záchranným
kruhem by pak už jen s ohledem na pouhé plnění povinností vyplývajících z existence
zákonné úpravy výkonu funkce výše zmíněných osob, jejich nakládání s majetkem a
pravidel finanční kontroly bylo liberační ustanovení § 8 odst. 5 TOPO, podle kterého se
právnická osoba trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila

197

K dalším (možná až samoúčelným) rozborům viz Vidrna, J., Dolanský, P. Trestní odpovědnost
obchodních společností a územních samosprávných celků. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 18 a násl.
198
To ostatně neplatí jen o trestných činech páchaných při zadávání veřejných zakázek, ale o všech
přičitatelných trestných činech, u nichž je následek charakterizován způsobením škody.
199
A zda by vůbec ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) TOPO obstálo v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním
soudem.
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veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního
činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.200

4.3. Trestní odpovědnost za rozhodnutí přijaté kolektivním orgánem
Před výkladem zabývajícím se vybranými problémy odpovědnosti (především) za
trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ a vůbec
trestnými činy spáchanými při zadávání veřejných zakázek stricto sensu považuji ve
světle toho, co bylo výše řečeno o pachatelích z řad veřejných zadavatelů, za důležité
zmínit se alespoň ve stručnosti o některých aspektech trestní odpovědnosti za rozhodnutí
přijaté kolektivním orgánem, zde tedy především zastupitelstvem či radou (obce,
kraje).201
Z rozhodovací praxe je v tomto ohledu důležité usnesení Nejvyššího soudu ze dne
19. 12. 2012, sp. zn. 5 Tdo 827/2012, které odpovídá na patrně nejzásadnější otázku, a
sice jak je to s individuální trestní odpovědností za hlasování jednotlivého člena
kolektivního orgánu.202
V předmětném usnesení se Nejvyšší soud ČR zabýval trestní věcí, v níž bylo pro
(nedbalostní) trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255a
odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. stíháno a obžalováno celkem 23 členů zastupitelstva
statutárního města, kteří na zasedání zastupitelstva, jemuž je podle § 85 písm. a) OZř
vyhrazeno rozhodování o převodu nemovitých věcí z majetku obce, v rozporu
s ustanovením § 39 odst. 2 OZř hlasovali pro prodej pozemků v majetku města za kupní
cenu ve výši 875,-- Kč/m2 za jeden pozemek a ve výši 350,-- Kč/m2 za druhý pozemek,
tj. celkem za částku 1.499.575,-- Kč, přičemž vědomě zcela pominuli námitky některých
členů zastupitelstva vznesené v předchozí diskusi, kteří upozornili na nezdůvodněný
rozdíl v cenách obou pozemků a na to, že cena byla konzultována s realitními makléři a

200

Srov. též příslušné následky čl. IV usnesení Vlády České republiky č. 331/2012 ze dne 9. 5. 2012, jímž se
doporučuje hejtmanům, primátorům a starostům využít tímto usnesením přijatý Etický kodex úředníků a
zaměstnanců veřejné správy pro vytvoření vlastního etického kodexu a tento vydat vnitřním předpisem.
201
Některé závěry budou obecně platit i na odpovědnost osob jednajících v kolektivních orgánech
obchodních korporací.
202
Toto rozhodnutí je současně středobodem řady odborných článků: mezi nimi je třeba především zmínit
článek Tdo F. Púryho a P. Šámala s názvem Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních
orgánů. Právník č. 11/2013, str. 1065 a násl., a dále pak např. Zarivnij, P. Trestní odpovědnost osob činných
ve volených orgánech územních samosprávných celků. Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/2016, str. 661
a násl., či Vicherek, R. Trestní odpovědnost zastupitelů a obcí. Časopis pro právní vědu a praxi č. 1/2017,
str. 121 a násl.
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podle jejich názoru je příliš nízká. Naopak se obvinění spolehli na zpochybněné podklady
vypracované magistrátem města, odborem rozvojových projektů, který běžně podobné
převody nepřipravoval, přičemž z těchto podkladů nebylo zřejmé, zda se stanovením
ceny v čase a místě obvyklé někdo zabýval; nebylo zde uvedeno vysvětlení zjevného
nepoměru mezi cenami obou pozemků, ani to, jaké je jejich přesné určení podle územního
plánu, a k ceně zde bylo uvedeno pouze tolik, že byla určena podle interního předpisu
města ke stanovení cen pozemků, který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2004 a nikdy nebyl
novelizován. Hlasy všech obviněných pak zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým byl
prodej pozemků schválen, a na základě tohoto usnesení byla mezi městem a nabyvateli
uzavřena kupní smlouva, kterou byly předmětné pozemky převedeny na nabyvatele za
kupní cenu ve výši 1.499.575,-- Kč, ačkoliv obvyklá cena těchto pozemků činila v době
převodu minimálně 1.500,-- Kč za m2, celkem tedy 5.016.000,-- Kč, a městu tak
převodem pozemků vznikla škoda ve výši nejméně 3.516.425,-- Kč.203 Trestní stíhání
zastupitelů bylo nalézacím soudem podle § 314c odst. 1 písm. b) tr. řádu za použití § 188
odst. 1 písm. c) tr. řádu zastaveno z důvodu uvedeného v § 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu
(tedy že skutek není trestným činem), stížnost státního zástupce proti tomuto usnesení
byla odvolacím soudem zamítnuta.204 Nejvyšší soud v rámci rozhodování o dovolání
nejvyššího státního zástupce podaného v neprospěch všech obviněných dospěl
k následujícím závěrům:
- ze skutkových zjištění vyplývá, že obvinění mohli vědět o možnosti prodeje
předmětných pozemků za ceny nikoliv obvyklé v rozhodné době a na daném místě, tedy
se způsobením škody na majetku města, a že bez přiměřených důvodů spoléhali na to, že
takový následek nezpůsobí (pominutí námitek některých členů zastupitelstva, konzultace
s makléři, spoléhání se na zpochybněné podklady atd.), takže by bylo možno uvažovat o
jejich srozumění s následkem významným pro trestní odpovědnost v podobě škody na
cizím spravovaném nebo opatrovaném majetku, a tedy o úmyslném zavinění;

203

Při popisu skutku a selekci závěrů byl využit výše uvedený článek F. Púryho a P. Šámala. Stranou jsou
ponechány intertemporální komplikace vyplývající z toho, že skutek byl spáchán za účinnosti tr. zák.
(1961) a projednáván za účinnosti TrZ (2009).
204
K vývoji případu viz např. článek z webu Česká justice s názvem „Rozhodnutí po 7 letech: Zastupitelé
Liberce trestný čin prodejem pozemků nespáchali“, [online]. Ceska-justice.cz, 16. 1. 2018, [cit. 6. 9. 2018].
Dostupné na http://www.ceska-justice.cz/2018/01/rozhodnuti-7-letech-zastupitele-liberce-trestny-cinprodejem-pozemku-nespachali/.
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- z hlediska postavení obviněných je v souvislosti s jejich zaviněním významné, že při
posuzovaném schvalování prodeje byli všichni členy zastupitelstva města, což je nejvyšší
orgán obce, který ztělesňuje podstatu obecní samosprávy, a je mu svěřeno rozhodování o
nejdůležitějších otázkách týkajících se obce; hlasování všech obviněných jako členů
zastupitelstva tedy nebylo jen nějakým formálním schvalujícím aktem rutinní povahy, ale
mělo zásadní právní význam a důsledky, neboť bez něj nebylo možno uzavřít platnou
kupní smlouvu;
- případné trestní odpovědnosti každého z obviněných nebrání ani skutečnost, jestliže
v dané věci rozhodovali jako členové kolektivního orgánu obce, tj. zastupitelstva města:
ke schválení prodeje předmětných pozemků se totiž vyžadoval souhlas nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva města (§ 87 OZř), takže všichni členové zastupitelstva
představující tuto většinu, bylo-li jí dosaženo, se bezprostředně podíleli na přijetí
takového rozhodnutí zastupitelstva města, přičemž každý z nich měl stejný hlas; proto i
trestní odpovědnost za schválení a důsledky rozhodnutí přijatého zmíněnou většinou,
pokud bylo učiněno v rozporu s povinností členů zastupitelstva města řádně spravovat
majetek města (§ 38 a násl. OZř), mohou nést všichni obvinění, kteří hlasovali pro
schválení určitého rozhodnutí, jímž byla způsobena škoda na majetku města; v žádném
případě nejde o nějakou kolektivní odpovědnost, protože je zřejmé, jak každý
z obviněných hlasoval, přičemž bez souhlasného vyjádření všech obviněných by nemohlo
být dosaženo potřebné většiny pro přijetí schváleného rozhodnutí.
Především s ohledem na posledně uváděný závěr Nejvyššího soudu ČR pak bylo
možno zaznamenat názory, že se za účelem znemožnění identifikace konkrétních
hlasujících bude hlasovat tajně s tím, že vždy bude zajištěn aspoň jeden opačný hlas (či
se někdo zdrží hlasování) a následně pak všichni členové kolektivního orgánu odmítnou
v trestním řízení vypovídat.205 Tato doporučení ovšem podle mého názoru narážejí na
realitu běžného politického života, ve kterém se volení zástupci nejsou často schopni
domluvit na mnohem banálnějších záležitostech, než by byla takováto častá a co do
vzájemného konsensu náročná konspirace a s ní související bezvýjimečná paušální
omerta před orgány činnými v trestním řízení, nemluvě o právních konsekvencích celé
věci (ať již půjde o zkoumání důvodnosti odmítnutí podat výpověď z hlediska možnosti

205

Např. in Zarivnij, P. Trestní odpovědnost osob činných ve volených orgánech územních samosprávných
celků. Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/2016, str. 661 a násl.
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udělení pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. řádu, či ceteris paribus dokonce o
posuzování odpovědnosti za trestný čin nadržování podle § 366 odst. 1 TrZ).
Je sice zřejmé, že uvedené rozhodnutí může vyvolat řadu souvisejících otázek
především ve vztahu k případné odpovědnost za úmyslný trestný čin porušené povinností
při správě cizího majetku podle § 220 TrZ (a pokusu o něj)206, nicméně jeho obecné
myšlenkové závěry je nutno aplikovat s přihlédnutím k odlišnostem konkrétních trestních
věcí, neboť se nesmí zapomínat, že úkolem judikatury není vytvářet univerzální
kazuistiku dopadající na všechny myslitelné situace, nýbrž spíše poskytovat určité
vodítko pro to, jakým způsobem je žádoucí při řešení konkrétní trestní věci postupovat.207

4.4. Průvodní trestné činy „souběhové“ se zřetelem na výklad znaků souvisejících
s trestnou činností páchanou při zadávání veřejných zakázek
Úvodem chci podotknout (a platí to ve vztahu ke všem skutkovým podstatám
trestných činů probíraných v této a následující kapitole), že záměrem není podat jejich
komplexní výklad,208 nýbrž soustředit se výhradně znaky, které souvisejí či mohou
souviset s trestnou činností páchanou při zadávání veřejných zakázek.
4.4.1. Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ
Trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku se podle § 220 odst.
1 TrZ dopustí ten, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou
povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli
malou, za což bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Podle odstavce 2 bude odnětím svobody na šest měsíců až pět let pachatel potrestán, a)
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit
zájmy poškozeného, nebo b) způsobí-li takovým činem značnou škodu. Podle odstavce 3
pak bude odnětím svobody na dvě léta až osm let pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

206

Nepřijetí trestně relevantního rozhodnutí v důsledku nedostatečného kvóra, uvíznutí zastupitele
majícího v úmyslu hlasovat pro trestně relevantní rozhodnutí ve výtahu, dohoda o společném hlasování
politickostranických frakcí kolektivního orgánu apod.
207
Srov. Hřebíček, V. Kazuistický pozitivismus v rozhodovací praxi českých trestních soudů. Trestněprávní
revue č. 7-8/2014, str. 167 a násl.
208
V tomto ohledu odkazuji na příslušnou komentářovou literaturu, jako je např. Jelínek, J. a kol. Trestní
zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 2017, či Šámal, P., a kol. Trestní
zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, a další.
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Pachatelem tohoto trestného činu může být jen osoba, která má zákonem uloženou
nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, tedy jde o
speciální subjekt ve smyslu § 114 odst. 1 TrZ coby nositele zvláštní vlastnosti,
způsobilosti nebo postavení vyžadovaného skutkovou podstatou. Organizátorem,
návodcem nebo pomocníkem pak může být kdokoli (srov. § 114 odst. 3 TrZ). Trestného
činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 TrZ se za splnění
příslušných zákonných podmínek (§ 8 TOPO) může dopustit i právnická osoba (viz § 7
TOPO).
Ve vztahu k trestné činnosti páchané při zadávání veřejných zakázek je třeba se
věnovat znaku zákonem uložená nebo smluvně převzatá povinnost opatrovat nebo
spravovat cizí majetek. Cizím majetkem se obecně rozumí majetek, který zcela či zčásti
nepatří pachateli; s ohledem na probírané téma půjde o majetek, který vlastní (či má do
užívání svěřený) zadavatel, primárně pak samozřejmě o veřejné rozpočtové prostředky
formou bezhotovostních peněz (jakožto peněz ve formě záznamů na účtech v bankách),
které budou následně použity na úhradu za plnění poskytnuté (poskytované)
dodavatelem.
Povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek může vzniknout ze zákona (ex
lege) či ze smlouvy (ex contractu).
Zákon, který obsahuje příslušnou povinnost opatrovat nebo spravovat majetek, se
bude lišit podle právní povahy příslušného zadavatele. Nelze opomenout, že související
povinnosti mohou obsahovat i příslušné interní akty řízení (směrnice, řády atp.), které
však budou odvozeny od povinností upravených v zákoně (secundum et intra legem).
V případě, že zadavatelem bude např. Česká republika formou svých
organizačních složek [§ 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ], bude tato povinnost vyplývat
z ustanovení § 14 odst. 1 MajZ, podle kterého musí být majetek (státu) využíván účelně
a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností; organizační složka
si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a nedůvodně nesnižovala jeho
rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku209. To se bude vztahovat i na Českou
národní banku coby samostatně zmíněného zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. b) ZZVZ.

209

Na hospodaření organizačních složek státu dopadá i ustanovení § 45 a násl. rozpočtových pravidel
rozpočtu České republiky.
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V případě státní příspěvkové organizace [§ 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ] půjde obecně
o § 53 rozpočtových pravidel rozpočtu České republiky210, v případě státních
příspěvkových organizací zřizovaných zákonem pak mohou být obsaženy i v těchto
zákonech.211
V případě státních zaměstnanců pak vyplývá povinnost opatrovat nebo spravovat
cizí majetek rovněž z ustanovení § 77 odst. 1 písm. p) zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), podle kterého je
státní zaměstnanec povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu služebním
úřadem a střežit a ochraňovat majetek, který mu byl svěřen, před poškozením, ztrátou,
zničením a zneužitím.212
Bude-li zadavatelem územně samosprávný celek, bude se v případě obce jednat o
§ 38 OZř213, v případě kraje o § 17 KZř214 a v případě hlavního města Prahy o § 35
ZHMP215 (to bude platit i ve vztahu k městským částem, viz ustanovení § 34 odst. 3
ZHMP). Ve vztahu k organizačním složkám obcí, krajů či hlavního města Prahy pak
vybrané povinnosti při nakládání se svěřeným majetkem obsahuje § 25 rozpočtových
pravidel územních rozpočtů, resp. i příslušná zřizovací listina dané organizační složky,
ve vztahu k příspěvkovým organizacím pak § 28 cit. zák., resp. příslušná zřizovací listina
dané příspěvkové organizace.
Pro úředníka územního samosprávního celku (obce, kraje, hlavního města Prahy)
vychází zákonná povinnost z ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících územních samosprávných celků“),
podle kterého je úředník (dále) povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu

210

Tak podle § 53 odst. 4 cit. zák. je příspěvková organizace povinna dbát, aby plnila určené úkoly
nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční limity ve vztahu ke státnímu rozpočtu,
přičemž peněžní prostředky, kterými disponuje, může používat jen k účelům, na které jsou určeny, a to na
krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a na krytí opatření nutných
k zabezpečení nerušeného chodu organizace.
211
K některým předpisům viz kapitolu č. 3, pododdíl 3.2.2.
212
K okruhu osob, na které se zákon o státní službě nevztahuje, viz § 2 cit. zák. Podle § 5 odst. 1 písm. p)
cit. zák. zahrnuje služba výslovně i zadávání veřejných zakázek.
213
Podle nějž mj. platí, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a
úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého
majetku. Porušením těchto povinností však není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný
důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn (odst. 1).
214
Úprava je zde shodná s úpravou hospodaření s majetkem obce.
215
Ibidem.
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územním samosprávným celkem a střežit a ochraňovat jeho majetek před poškozením,
ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy územního
samosprávného celku.216
Pro úplnost lze dodat, že povinnost opatrovat nebo spravovat cizí (svěřený)
majetek obsahuje i zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
dále jen „ZPr“) ve svém ustanovení § 301 písm. d), resp. § 302 písm. g) cit. zák. u
vedoucích zaměstnanců.217
Pokud jde o smluvní povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, ta vzniká
teprve na základě účinnosti příslušné smlouvy, jež danou povinnost výslovně obsahuje.
Ve vztahu k zadávání veřejných zakázek půjde např. o manažerskou smlouvu uzavřenou
se členy statutárního orgánu státního podniku coby veřejného zadavatele ve smyslu § 4
odst. 1 písm. e) ZZVZ.218
U sektorových či dotovaných zadavatelů, které mají právní povahu obchodní
společnosti, pak bude příslušné povinnosti obsahovat jak občanský zákoník (viz § 159219),
tak i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“, viz 51 odst. 1220), popř. i
příslušná společenská smlouva (§ 8 ZOK). Zde se pak mohou uplatnit některé shora
uvedené závěry o dovozování trestní odpovědnosti za hlasování kolektivních orgánů.
Za osobu, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného ve smyslu
přitěžující okolnosti vyjádřené v ustanovení § 220 odst. 2 písm. a) TrZ, lze považovat jen
takového pachatele, u kterého je podle jeho pracovního, funkčního nebo jiné právního
216

Aplikace ustanovení § 301 a 303 ZPr, které obsahují úpravu povinností zaměstnanců, je ustanovením §
16 odst. 6 zákona o úřednících územních samosprávných celků přímo vyloučena. K dalším podrobnostem
ohledně povinností úředníků viz Pondělíčková, K., Šťastný, V. Zákon o úřednících územních samosprávných
celků. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, str. 87 a násl.
217
K tomu viz např. § 9 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
podle kterého se na generálního ředitele vztahují ustanovení zákoníku práce (nestanoví-li tento zákon
jinak). Generální ředitel je přitom ve vztahu k České televizi jako veřejnému zadavatele zastupující osobou.
218
To však neplatí o řediteli podniku, pro kterého povinnost počínat si s péčí řádného hospodáře atd.
vyplývá přímo z ust. § 12a zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
219
Podle nějž platí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat
s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí; má se za to, že jedná nedbale, kdo není této
péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí
z toho pro sebe důsledky.
220
Ten stanoví, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování
v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace;
to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. K podrobnostem viz mj.
Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: BOVA POLYGON,
2016, str. 158 a násl.
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vztahu k poškozenému hlavním úkolem péče o zabezpečování zájmů poškozeného221.
V případě pachatelů trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek nebude tato
kvalifikace přicházet v úvahu, neboť povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek
(péče o majetek státu, obce či kraje) není u těchto pachatelů jejich hlavním úkolem, neboť
vykonávají celou řadu dalších práv a povinností (ve vztahu ke starostovi obce srov.
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 5 Tdo 77/2014).222
Zjištění konkrétním zákonem uložené nebo smluvně převzaté povinnosti
spravovat cizí majetek nebude tedy činit žádné významnější potíže. Složitější však bude
otázka určení konkrétního pachatele, který tuto povinnost svým jednáním (ať již ve formě
konání, či opomenutí) způsobil, přičemž s přihlédnutím k výčtu úkonů souvisejících se
zadáváním veřejné zakázky (viz úvod oddílu 4.1.) se bude jednat o taková rozhodnutí, jež
budou tvořit ve vztahu k trestně relevantnímu zadání veřejné zakázky, kterým je
způsobena škoda na svěřeném majetku, podmínku sine qua non. Z příslušných právních
předpisů (viz výše zmíněné OZř, KZř či ZHMP), interních aktů řízení (směrnic,
organizačních řádů) a další významných dokumentů223 bude tedy nutno zjistit, kdo u
zadavatele odpovídá zejména za stanovení způsobu, jak bude veřejná zakázka zadávána,
za formulaci zadávacích podmínek, za posuzování nabídek a jejich hodnocení, za
schválení závěrečné zprávy a návrhu smlouvy, resp. za samotné zadání veřejné zakázky
(tj. uzavření smlouvy). Nezřídka samozřejmě půjde o rozhodnutí kolektivních orgánů,
kde pak bude nutno ve světle výše uvedených závěrů Nejvyššího soudu zkoumat, do jaké
míry existovaly před klíčovým hlasováním indicie evokující zvýšenou opatrnost
hlasujících a zda (a jak konkrétně) je hlasující reflektovali.
V souvislosti s veřejnými zakázkami se trestného činu porušení povinnosti při
správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 TrZ lze dopustit nejen při zadávání veřejné

221

Srov. usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 25. 1. 1991, sp. zn. 1 To 95/90,
publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. R 28/1992.
222
K tomu, že existence obecné povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek uvedené v § 220 odst.
1 TrZ ještě neznamená, že pachatel má zároveň uloženu zvláštní povinnost hájit zájmy poškozeného
podle § 220 odst. 2 písm. a) TrZ, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 5 Tdo 1454/2003,
kde šlo o odpovědnost ředitele působícího v akciové společnosti, které vyplývala z manažerské smlouvy.
223
U příspěvkové organizace zřizované obcí půjde o zřizovací listinu, která musí obsahovat náležitosti
stanovené v ustanovení § 27 rozpočtových pravidel územních rozpočtů, mj. vymezení hlavního účelu a
tomu odpovídajícího předmětu činnosti, označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem
organizace, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření („svěřený majetek“) či vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem
mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena, zejména pak práva a povinnosti spojené s jeho plným
efektivním a ekonomicky účelným využitím.
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zakázky, nýbrž i při její realizaci (např. při znalosti souvisejících okolností proplacením
fiktivní faktury, srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 7
Tdo 878/2008, nebo faktury, která obsahuje nepravdivé údaje o množství či kvalitě
vykazovaného použitého stavebního materiálů a v důsledku toho nadhodnocenou
fakturovanou cenu, srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp.
zn. 5 Tdo 77/2014), či dokonce poté (např. úmyslným nevymáháním nárokové smluvní
pokuty za dodání plnění po stanovené lhůtě, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5.
2016, sp. zn. 5 Tdo 592/2015224).
Konečně pokud jde o škodu, ta se obecně chápe jako újma, která nastala
v majetkové sféře poškozeného (až již formou zmenšení majetku či ušlým ziskem) a je
objektivně vyjádřitelná penězi. Podle § 138 odst. 1 TrZ se škodou nikoli malou rozumí
škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, značnou škodou škoda dosahující částky
nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu škoda dosahující nejméně 5 000 000 Kč.
4.4.2. Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ
Trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby se podle § 329 odst. 1 TrZ dopustí
ta úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a) vykonává svou pravomoc způsobem
odporujícím jinému právnímu předpisu, b) překročí svou pravomoc, nebo c) nesplní
povinnost vyplývající z její pravomoci, za což bude potrestána odnětím svobody na jeden
rok až pět let nebo zákazem činnosti. Podle odstavce 2 bude odnětím svobody na tři až
deset let pachatel potrestán, a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému
značný prospěch, b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou
rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
že je skutečně nebo domněle bez vyznání, c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu
v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné
moci, d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické
osoby, která je podnikatelem, e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti,
tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo f) způsobí-li takovým činem
značnou škodu. Podle odstavce 3 bude odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku pachatel potrestán, a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě
224

K dalším podrobnostem viz výklad k trestnému činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ v kapitole č. 5, oddíl 2.
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nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo b) způsobí-li takovým činem škodu velkého
rozsahu. Podle odstavce 4 platí, že příprava (§ 20 TrZ) je trestná.
Kdo je úřední osobou (a tedy kdo může být pachatelem tohoto trestného činu), se
taxativně podává v ustanovení § 127 odst. 1 TrZ. Z hlediska probíraného tématu je
nejdůležitějším výčet uvedený pod písm. d), podle kterého je úřední osobou člen
zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo
jiného orgánu veřejné moci, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom
svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.
Z hlediska zavinění je obligatorním znakem subjektivní stránky rovněž pohnutka
pachatele reprezentovaná úmyslem způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu
anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch (tzv. druhý úmysl /dolus
coloratus/, též nazývaný jako obmysl). Jedná se o konkrétní skutkovou okolnost
vyjadřující to, co úřední osoba sledovala závadným výkonem své pravomoci,225 přičemž
ke způsobení škody, jiné závažné újmy nebo opatření neoprávněného prospěchu dojít
nemusí. Rozhodovací praxe došla k závěru, že v „případě tzv. úmyslu překračujícího
objektivní stránku (…) může (na rozdíl od jednání s určitým cílem či za určitým účelem)
postačovat tzv. dolus eventualis (nepřímý úmysl), pokud z konkrétní formulace výslovně
nevyplývá, že je třeba, aby pachatel daný následek přímo chtěl“,226 jako je tomu např. u
trestného činu braní rukojmí podle § 174 odst. 1 TrZ (arg. „s cílem donutit jiného“) či
ohrožení utajované informace podle § 317 odst. 1 TrZ (arg. „s cílem vyzradit“ atd.).227
Pro naplnění subjektivní stránky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle §
329 odst. 1 TrZ tedy postačí i úmysl eventuální.228
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Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 5 Tdo 77/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1475/2015. Dále viz i usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 5 Tdo 1502/2014: „Jde o motiv, který je přímo obsažen v úmyslu, přičemž
motiv (pohnutka) nemusí být vždy nutně spojen pouze s úmyslem přímým, ale lze si představit i úmysl
eventuální (…). Ve vztahu k druhu úmyslu je odlišná situace u dalšího z fakultativních znaků subjektivní
stránky trestného činu, tzv. cíle (účelu), jímž se rozumí vše trestněprávně relevantní, o co pachatel usiloval,
aby svým činem vyvolal.“
227
Daná rozhodnutí se sice týkala trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné
soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 TrZ, resp. trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle § 128a odst. 1 tr. zák., nicméně s ohledem na textaci těchto skutkových podstat a jejich
porovnání s textací skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst.
1 TrZ je zřejmé, že závěry Nejvyššího soudu, nadto podložené odkazy na příslušnou odbornou literaturu
(viz především bod č. 31 usnesení ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1475/2015), budou aplikovatelné i na
trestný čin jmenovaný na druhém místě.
228
Opačný názor M. Richtera, vyslovený v článku „Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední
osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy?“, in: Trestněprávní revue č. 5/2014, str. 113 a násl.,
226
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Trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 TrZ se za
splnění příslušných zákonných podmínek (§ 8 TOPO) může dopustit i právnická osoba
(viz § 7 TOPO).
K trestní odpovědnosti úřední osoby se podle § 127 odst. 2 TrZ se vyžaduje, aby
trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a její odpovědností. Z rozhodovací
praxe Nejvyššího soudu se podává, že jednání spojené s rozhodováním o
majetkoprávních dispozicích územní samosprávy lze podřadit pod výkon pravomoci ve
smyslu podílení se na plnění úkolů státu či společnosti,229 což bude tím spíše platit i o
majetkoprávních dispozicích státu.
Pokud jde o jednání popsané v odstavci 1 pod písm. a), tj. výkon pravomoci
způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, budou se tímto jiným právním
předpisem rozumět jak předpisy (zákony) obsahující uloženou povinnost opatrovat nebo
spravovat cizí majetek (viz výčet v předchozím pododdílu),230 tak i zákon o zadávání
veřejných zakázek231.
Totéž bude obdobně platit i ve vztahu k písm. b), tj. k překročení pravomoci, např.
pokud osoba jednající za veřejného zadavatele uzavře smlouvu s dodavatelem (tj. fakticky
zadá veřejnou zakázku ve smyslu § 2 odst. 1 ZZVZ) bez schválení hodnotící zprávy
hodnotící komise příslušným kolektivním orgánem či v rozporu s jeho usnesením
apod.232
Konečně co se týče jednání uvedeného ad písm. c), tj. nesplnění povinnosti
vyplývající z její pravomoci, půjde zde ve vztahu k veřejným zakázkám o souvislost spíše

na str. 115, je tedy třeba odmítnout jako nesprávný. Ostatně v pozdější publikaci, jejímž je M. Richter
spoluautorem, je v komentáři věnovaném právě závěrům usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016,
sp. zn. 5 Tdo 1475/2015, ohledně tzv. druhého úmyslu (obmyslu) uvedeno, že k dovození jeho existence
postačuje ve světle tohoto usnesení „existence vedlejší (konsekventní) pohnutky“, přičemž „[l]ze
očekávat, že bude tendence prosazovat tento zobecněný právní výklad i při posuzování, zda byly naplněny
skutkové podstaty jiných trestných činů, kde je znakem subjektivní stránky zmíněný obmysl“, což se
„vzhledem k zaměření této publikace týká zejména trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle
§ 329 odst. 1 TrZ“ (Púry, F., Richter, M. Trestní odpovědnost v územní samosprávě. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, str. 127 a násl.).
229
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 6 Tdo 614/2009, ze dne 20. 2. 2013, sp. zn.
5 Tdo 1452/2012, a ze dne 12. 6. 2013, sp. 3 Tdo 396/2013.
230
Srov. zejm. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011.
231
Srov. např. usnesení Nejvyššího ze dne 11. 5. 2016, sp. zn. 5 Tdo 279/2016, či ze dne 31. 5. 2017, sp.
zn. 5 Tdo 1364/2016, podrobněji rozebíraná v následující kapitole.
232
Přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1301/2003, či ze dne 20.
2. 2013, sp. zn. 5 Tdo 1452/2012.
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širší a nezahrnující fázi zadávání veřejné zakázky, např. o již shora zmíněné nevymáhání
smluvní pokuty ze smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení.233
Pokud jde o zamýšlený či faktický následek probíraného trestného činu, pak ke
škodě viz výklad u trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku podle §
220 TrZ. Neoprávněným prospěchem je jakékoli majetkové či nemajetkové zvýhodnění,
na které pachatel či jiná osoba za normálních okolností neměli nárok (pojmem prospěch
se blíže zabývám v následujícím pododdílu věnovaném úplatkářským trestným činům).
Za jinou závažnou újmu pak lze považovat primárně nemajetkový zásah do práv a svobod
poškozené osoby, přičemž platí, že „míru závažnosti takové újmy (…) nelze posuzovat
pouze subjektivního vnímání (prožitků) dotčené osoby, nýbrž i podle objektivní povahu
neoprávněného zásahu do jejich ústavně zaručených základních práv a současně podle
pohnutky, jíž byl pachatel v postavení úřední osoby při takovém zásahu veden“.234 Není
přitom bez významu, že s tímto pojmem pracuje ve svém § 18 odst. 3 i zákon č. 143/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a to v souvislosti se spojování soutěžitelů
podléhajícímu schválení ze strany ÚOHS. Příslušná komentářová literatura pak pod tento
pojem zahrnuje jakékoli škodlivé následky dosahující prahu závažnosti, jako je např.
ztráta pozice na trhu, poškození goodwill, vyvolání nestability hodnoty akcií společnosti
na obchodních trzích, či ztráta možnosti vstoupit na trh s produktem235, což jsou ostatně
následky, které si lze na straně poškozeného dodavatele představit i v souvislosti
s postupem v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.236
Pokud jde o znak vážné poruchy v činnosti orgánu státní správy či územní
samosprávy ve smyslu § 329 odst. 2 písm. c) TrZ, je za danou poruchu třeba považovat
takový stav, kdy tato instituce není po jistou, ne úplně zanedbatelnou dobu, schopna řádné
plnit své úkoly. Poruchy nemusí nastat v orgánu, v němž pachatel pracuje, ale může se
projevit v orgánech podřízených, nadřízených nebo kooperujících apod. Podmínkou je,
aby mezi jednáním pachatele podle odstavce 1 a následkem byla příčinná souvislost a
dáno zavinění pachatele.237 Ve vztahu k zadávání veřejných zakázek si přitom takovou

233

Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2016, sp. zn. 5 Tdo 592/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 3 Tdo 290/2016.
235
Viz Raus, D., Oršulová, A. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2014, str. 398.
236
K tomu srov. i znak způsobení vážné poruchy v činnosti právnické nebo fyzické osoby, které je
podnikatelem, uvedený v kvalifikované skutkové podstatě podle § 329 odst. 2 písm. d) TrZ, coby závažné
narušení ekonomické činnosti podnikatelského subjektu.
237
Šámal, P., a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 3150.
234
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vážnou poruchu lze ceteris paribus představit např. tehdy, pokud úřední osoba v rozporu
s povinnostmi, které jí vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek, zadá veřejnou
zakázku na dodání sanitních vozů, při které dojde k neoprávněnému zvýhodnění
preferovaného dodavatele, jehož dodávka je nadto nekvalitní a v rozporu s příslušnými
standardy či nároky na vzájemnou kompatibilitu vnitřního vybavení atd., v důsledku
čehož dojde k ohrožení schopnosti dotčeného subjektu plnit povinnosti vyplývající ze
zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
(obdobně lze uvažovat i ve vztahu ke zdravotnickému materiálu, k důležitému vybavení
užívanému /dalšími/ složkami integrovaného záchranného systému či Armády ČR apod.).
Ve vztahu k zavinění zde postačí ve smyslu ve smyslu § 17 písm. a) TrZ nedbalost. Proto
je zde využitelná judikatura, která se věnuje nedbalostní variantě trestného činu zneužití
pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ, tedy trestnému činu maření úkolu úřední osoby
z nedbalosti podle § 330 odst. 1 TrZ, kterého se dopustí úřední osoba, která při výkonu
své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, za což
bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Např. v usnesení ze dne 26. 10. 2017, sp. zn. 5 Tdo 334/2017, Nejvyšší soud
připomněl,238 že v oblasti problematiky veřejných zakázek vychází soudní judikatura
z právního názoru, že důležitým úkolem ve smyslu uvedeného trestného činu není
samotné uskutečnění výběrového řízení, ale realizace významné veřejné zakázky
v souladu se zákonem. Je však podle něj nutné zohlednit i samotný předmět veřejné
zakázky, kterým byla v projednávané věci obnova zastaralého IT vybavení a technologií
magistrátu statutárního města a dodávka souvisejících služeb, „bez nichž by v krajním
případě mohlo dojít k naprostému kolapsu informačních systémů spravovaných městem
a neschopnosti úředníků vykonávat službu veřejnosti jak na úseku státní správy, tak
samosprávy“. Proto není podle Nejvyššího soudu pochyb, že zajištění funkčnosti
serverové farmy magistrátu představovalo vysoce důležitý úkol, jehož nesplnění by vedlo
k dalekosáhlým negativním důsledkům, neboť by bylo ohroženo samotné poslání města
pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů, jak je definováno
v ustanovení § 2 odst. 2 OZř.

238

S odkazem na publikaci Púry, F., Richter, M. Trestní odpovědnost v územní samosprávě. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, str. 94.
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4.4.3. Úplatkářské trestné činy
Trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 TrZ se dopustí ten, kdo sám
nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe
nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím
jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo
si dá slíbit úplatek, za což bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem
činnosti. Podle odstavce 2 pak platí, že kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek
žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. Podle odstavce 3 bude
odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku pachatel potrestán, a)
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný
prospěch, nebo b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.239 Podle odstavce 4 bude
odnětím svobody na pět až dvanáct let pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný
prospěch. Pokud jde o vztah odstavce 3 písm. b) a odstavce 4 písm. b) citovaného
ustanovení, u odst. 4 písm. b) se jedná o kumulaci dvou přitěžujících okolností: jednání
pachatele tedy bude takto kvalifikováno, pokud se činu uvedeného v odstavci 1 dopustí
(i) jako úřední osoba a nadto (ii) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
přičemž k opatření značného prospěchu (např. k obdržení požadovaného úplatku) již dojít
nemusí.
Trestného činu podplacení podle § 332 odst. 1 TrZ se dopustí ten, kdo jinému
nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne
nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, za což bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Podle odstavce 2 bude odnětím svobody na jeden
rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem pachatel potrestán, a)

239

Pro účely úplatkářských trestných činů pak trestní zákoník v souvislosti s Trestněprávní úmluvou o
korupci z r. 1990, publikovanou pod č. 70/2002 Sb. m. s., rozšiřuje nad rámec úředních osob uvedených v
§ 127 TrZ (viz předchozí pododdíl) jejich výčet o osoby zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním
orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu, mezinárodním soudním orgánu či v mezinárodní
nebo nadnárodní organizaci vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního právo veřejného atd. (k
podrobnostem viz § 334 odst. 2 TrZ), což může mít vzhledem k probíranému tématu význam především
ve vztahu k těch osobám jednajícím za dodavatele, které by uplácely či se v souvislosti s účastí v zadávacím
řízení snažily uplatit osoby působící v uvedených subjektech coby zadavatelích.
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spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch
nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo b) spácháli takový čin vůči úřední osobě.
Trestného činu nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 1 TrZ se dopustí ten, kdo
žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím
jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, za což bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta. Podle odstavce 2 pak platí, že kdo z důvodu
uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, za což bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta.
Základní definici úplatku podává (společné) ustanovení § 334 odst. 1 TrZ, podle
kterého se úplatkem rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo
s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. V případě trestné činnosti páchané
při zadávání veřejných zakázek může být úplatkem nejrůznější provize z hodnoty veřejné
zakázky (úplatek předávaný ex post), ale např. i úplatek přijatý za to, že se dodavatel po
uplynutí lhůty k podávání nabídek dozví informace o nabídkových cenách ostatních
uchazečů a je mu umožněno stávající nabídku přepracovat (úplatek předávaný ex ante).
K uplácení (přijetí úplatku) nemusí v praxi veřejných zakázek docházet pouze na
úrovni zadavatel – dodavatel, tedy při jejich zadávání, nýbrž i na úrovni dodavatel –
poddodavatel, tedy při jejich plnění. Děje se tak např. tehdy, když osoba mající příslušný
faktický vliv v rámci dodavatele (např. stavbyvedoucí apod.) nabídne poddodavateli, že
mu dodavatel zadá určité pomocné realizační práce, za což pro sebe požaduje úplatek
v určité procentuální výši z hodnoty této zakázky.240 Další typ takové úplatkářské trestné
činnosti představuje žádost osoby jednající za dodavatele, aby si poddodavatel, chce-li
zakázku dostat, účelově navýšil fakturovanou částku za práce v rámci poddodávky,
kterou bude dodavatel akceptovat (a která bude ve vztahu k celkovému rozpočtu veřejné
zakázky relativně marginální), aniž by je fakticky vykonal, a takto neoprávněně
fakturovanou částku mu pak (bokem) předal.241 Tento modus operandi si samozřejmě lze
představit i na úrovni zadavatel – dodavatel.

240

Přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 4 Tdo 1455/2014.
Zde pak k úplatkářským trestným činům může přistoupit i odpovědnost za trestný čin zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 2 TrZ, případně i (ceteris paribus) za trestný čin
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1 TrZ či podvodu podle § 209 odst.
241
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Specifickou množinu osob participujících v rámci úplatkářských trestných činů
mohou v případě veřejných zakázek tvořit tzv. obchodníci s vlivem,242 kteří např. za
úplatu poskytovanou dodavatelem formou provize z hodnoty veřejné zakázky působí na
vybrané osoby činné na straně zadavatele a snaží se u nich dosíci konkrétního zvýhodnění
dodavatele a u nichž půjde o úplatkářství nepřímé podle § 333 odst. 1 TrZ. Od nich je pak
odlišovat osoby, jež lze označit trefným metonymickým přirovnáním obchodníci
s deštěm: tyto osoby si nechají slíbit úplatu (ať již vyplacenou předem s příslibem jejího
navrácení, nedopadnou-li věci k dodavatelově prospěchu, popř. zmíněnou formou
provize z hodnoty veřejné zakázky), nicméně na nikoho nepůsobí a věc ponechají náhodě,
kterou však v případě, že se události vyvinou ve prospěch dodavatele, od něhož úplatu
přijaly, vykládají jako výsledek své činnosti. U těchto osob pak půjde o trestný čin
podvodu podle § 209 odst. 1 TrZ.
Ustanovení trestného činu přijetí úplatku podle § 331 TrZ a podplacení podle §
332 TrZ pracují ve svých kvalifikovaných podstatách s pojmem prospěch coby se
zamýšleným škodlivým následkem za přijetí (poskytnutí) úplatku, k jehož opatření však
fakticky dojít nemusí, když postačí, že jednání pachatele k tomu směřuje (viz výklad
týkající se tzv. druhého úmyslu v předchozím pododdílu). Obecně se pro určení výše
prospěchu užije částek stanovených ve výkladovém ustanovení § 138 odst. 1 TrZ pro
škodu, tj. za značný prospěch je třeba považovat takový prospěch, jehož penězi
vyjádřitelný ekvivalent odpovídá částce nejméně 500.000,-- Kč, a v případě prospěchu
velkého rozsahu pak nejméně částce 5 mil. Kč. Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne
28. 1. 2015, sp. zn. 4 Tdo 1455/2014, došel ve vztahu ke znaku značného prospěchu ve
smyslu trestného činu podplacení podle § 332 odst. 2 písm. a) TrZ243 k závěru, že při
1 TrZ spáchaného vůči zadavateli, který je uváděn v omyl tím, že jsou mu k proplacení předávány faktury
za práce, které nebyly fakticky odvedeny.
242
Jde v zásadě o lobbistu v negativní konotaci tohoto termínu (obecně lze lobbing označit jako snahu
ovlivnit rozhodování veřejných činitelů, především pak zákonodárců při tvorbě legislativy,
k podrobnostem viz např. Müller, K. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada Publishing, 2010).
Obchodník s vlivem může být navázán na určitého konkrétního zadavatele, ve vztahu k němuž plní pro
osoby usilující zadání veřejné zakázky funkci dveřníka (srov. termín lobby, který v angličtině znamená
předsíň či vrátnici), který umožní získání šance vyhrát zadávací řízení na veřejnou zakázku jen té
společnosti, která poskytne příslušnou provizi (úplatek), o který se dveřník pak rozdělí s osobami
jednajícími za zadavatele. Pro úplnost zbývá dodat, že v současné době je v legislativním procesu návrh
věcného záměru zákona o lobbingu.
243
Názor soudu půjde aplikovat jak ve vztahu k trestnému činu přijetí úplatku podle § 331 TrZ či zneužití
pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ, tak i na trestné činy páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami
stricto sensu, jak jsou probírány v následující kapitole. Ostatně samotné skutkové okolnosti, za nichž
obviněný podle předmětného usnesení žádali úplatek, se do jisté míry podobají zadávacímu řízení:
obvinění zaměstnanci společnosti, která se zabývá svozem komunálního odpadu, což je činnost
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určení jeho výše je třeba zásadně vycházet z čistého prospěchu, který vyjadřuje skutečnou
výši obohacení pachatele. Výše tohoto čistého prospěchu se určí rozdílem částky
celkového prospěchu a nákladů vynaložených na jeho dosažení.244
Pokud jde o nutnou souvislost mezi úplatkem a obstaráním věci obecného zájmu
(nebo podnikáním pachatele nebo „jiného“), jak je vyžadována skutkovými podstatami
trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, resp. § 331 odst. 2 TrZ, a trestného činu
podplacení podle § 332 odst. 1 TrZ, lze odkázat na obecná východiska uvedená v usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 5 Tdo 66/2015, podle kterého úplatek musí
mít vztah k činnosti, která spadá pod obstarávání věci obecného zájmu, popř. podnikání
pachatele nebo jiné podnikající osoby.245 Bude tomu tak tehdy, jestliže přijatý nebo
slíbený úplatek má vztah k činnosti osoby, která věci obecného zájmu sama obstarává,
nebo osoby, která přitom spolupůsobí, např. koná přípravné nebo pomocné práce;
obdobně je tomu v případě úplatku v rámci podnikání. Skutečnost, že přijetí úplatku nebo
slibu úplatku neovlivnilo osobu obstarávající věci obecného zájmu nebo podnikající
osobu, je z hlediska právní kvalifikace jejího jednání podle tohoto ustanovení bez
významu. Jestliže úplatek nebo slib úplatku měl vliv na jednání pachatele, zvyšuje tato
okolnost závažnost trestného činu. Přijetí úplatku předpokládá, že se pachateli nebo jiné
osobě skutečně dostalo neoprávněné výhody. K přijetí úplatku může dojít i bez předchozí
nabídky nebo slibu, a je nerozhodné, zda k přijetí úplatku dojde před obstaráváním věci
obecného zájmu, v jeho průběhu nebo dodatečně po obstarání věci obecného zájmu, a to
i bez předchozí úmluvy.246 Obstaráváním věcí obecného zájmu je nutno rozumět činnost,
která souvisí s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu: jde tedy o plnění všech
úkolů, na jejichž řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá
sociální skupina. Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje nejen rozhodování

financována z veřejných finančních prostředků, poptávali opravy a lakování popelářských vozů,
kontejnerů a nádob na odpadky; od oslovené společnosti AA, s. r. o., pak požadovali 10 % z ceny každé
sjednané a uzavřené zakázky, jinak by společnost zakázku nedostala, což prokurista této společnosti
akceptoval.
244
Nejedná se nicméně o novum, viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 5 Tdo
136/2008, podle kterého do čistého prospěchu nelze zahrnovat ani daň (např. daň z přidané hodnoty, daň
z příjmů, spotřební daň), kterou pachatel skutečně zaplatil (odvedl) v souvislosti s činností nebo plněním,
od nichž se odvozuje získaný prospěch. Srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 1. 2016, sp. zn. 3 Tdo
1506/2015, jež se týká trestného zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ, a dále usnesení ze dne
28. 5. 2008, sp. zn. 3 Tdo 496/2008, či dokonce již usnesení ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. 7 Tdo 207/2005.
245
K některým podrobnostem týkajícím se úplatkářských trestných činů v souvislosti s podnikáním viz
např. Gřivna, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue č. 7/2005, str. 169 a násl.
246
Jak tomu bylo právě v trestní věci řešené v rámci tohoto usnesení, k podrobnostem viz následující
kapitolu.
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orgánů státní moci a správy, ale i uspokojování zájmů občanů a organizací v oblasti
materiálních, zdravotních, sociálních, kulturních a jiných potřeb. Přitom jde o úkoly, na
jejichž plnění má zájem celá společnost nebo aspoň větší skupina občanů.247 Škodlivost
korupčního jednání je zdůrazňována především v oblasti státní správy, ale prosazování
její trestně právní ochrany je stále patrnější i v dalších oblastech veřejného života jako
např. i v soukromé sféře, ve vztahu k níž, došlo k rozšíření významu obstarání věcí
obecného zájmu. Povahu obstarávání věcí obecného zájmu musí mít konkrétní činnost
určité osoby, a to ta její činnost, k níž má úplatek přímý vztah.
Na závěr považuji (především v návaznosti na otázku úplatku předávaného ex
post) za vhodné poukázat na aktuální problematiku tzv. zpětných bonusů,248 které jsou
vypláceny dodavateli zdravotnických a léčivých prostředků či potravin pro lékařské účely
poskytovatelům zdravotnických služeb, u nichž se mnohdy jedná o právnické osoby
spadající do definičního okruhu pojmu veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
Toto v praxi běžné jednání může podle některých názorů zakládat podezření z vícera
trestných činů, mezi nimi - vedle podvodu podle § 209 odst. 1 TrZ, páchaného na úkor
zdravotních pojišťoven - i trestného činu zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky
podle § 256 odst. 1 TrZ či přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea 1 (či 2) TrZ.249

247

Trestní zákoník pak v ustanovení § 334 odst. 3 TrZ výslovně stanoví, že za obstarávání věcí obecného
zájmu se považuje též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž
účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému
zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.
248
Srozumitelně popisuje model zpětných bonusů P. Toman: „Zdravotní pojišťovny hradí poskytovatelům
zdravotních služeb (státním i soukromým nemocnicím i obvodním lékařům i specialistům) náklady na léčbu
jejich pacientů podle tzv. číselníků. V číselníku zdravotní pojišťovny je uvedeno, jakou cenu pojišťovna
proplatí poskytovatelům zdravotních služeb za zdravotnický materiál potřebný k poskytnutí zdravotní
péče: pochopitelně tu, za níž byl materiál nakoupen. Avšak v číselníku je současně uvedena i maximální
cena, kterou je pojišťovna ochotna zaplatit (…) Poskytovatelé zdravotních služeb i jednotliví dodavatelé si
záhy uvědomili, že jakékoli šetření na ceně materiálu jim nic nepřinese, neboť ušetří pouze rozpočet
zdravotní pojišťovny, nikoliv rozpočet jejich. A tak byla zavedena praxe, že (nikoliv ve všech případech)
dodavatelé nabízejí a poskytovatelé zdravotnických služeb již po léta nakupují zdravotnický materiál za
ceny velmi blízké maximální ceně uvedené v číselníku pojišťovny a pojišťovna jim tuto cenu bez problémů
proplácí. Tato cena však není vždy cenou tržní, a proto dodavatelé obratem ruky poskytují zdravotnickým
zařízení tzv. bonusy. ´Poskytují bonusy´ doslova znamená, že dodavatelé část ceny, za níž od nich
poskytovatel zdravotních služeb materiál nakoupil, tomuto poskytovateli vrací. Nejčastěji jako množstevní
slevu, odměnu za nákup, ale i z jiných důvodů. Poskytovatel vyúčtuje pojišťovně cenu uvedenou v původní
faktuře dodavatele, ale současně ví či alespoň tuší, že dostane od dodavatele část této ceny zpět. Objem
těchto bonusů je tak vysoký, že pokud by o ně měly nemocnice přijít, pak hovoří o nemožnosti financovat
svou činnost.“ Toman, P. Strašidlo české zdravotnictví [online]. Ceska-justice.cz, 5. 11. 2017, [cit. 21. 10.
2018]. Dostupné na http://www.ceska-justice.cz/blog/strasidlo-ceskeho-zdravotnictvi/.
249
K tomu srov. vybrané příspěvky přednesené v rámci konference „Zdravotnictví a právo“, která se
konala dne 21. 11. 2017 ve Fakultní nemocnici Motol, jak o nich referuje např. Cikrt, T. Dobrý hospodář,
nebo kriminálník? Bonusy pohledem trestního práva [online]. Zdravotnickydenik.cz, 28. 11. 2017, [cit. 21.
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Kvalifikované hledání odpovědi, na kolik je nutno dané jednání kriminalizovat,
přesahuje obsahový rámec této práce. V obecné rovině lze nicméně podotknout, že bude
vždy záležet na konkrétních podmínkách poskytnutí zpětného bonusu a způsobu, jak
s ním bylo daným zdravotnickým zařízením naloženo. Společenskou škodlivost v tomto
ohleduje snižuje fakt, byly-li prostředky ze zpětného bonusu použity výhradně
v souvislosti s jeho chodem např. na nákup operačního přístroje, v důsledku čehož došlo
jednak k úspoře finančních prostředků zřizovatele nemocnice, které by byl jinak nucen
vynaložit, a jednak ke zlepšení péče poskytované pacientům. Ministerstvo zdravotnictví
ČR na tento problém reagovalo vydáním příkazu ministra č. 13/2018, č. j. MZDR
16781/2018, s názvem „Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo řízených
organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu zboží a služeb“, které obsahuje mj.
definici bonusů, jejich rozdělení na adresné a neadresné (resp. naturální), podmínky jejich
přijetí, nakládání s nimi a jejich vykazování. Ve vztahu k dotčeným adresátům rovněž
zpřísňuje podmínky aplikace jednacího řízení bez uveřejnění a užívání výjimky podle §
19 odst. 3 ZZVZ, které se týká veřejných zakázek s takovým předmětem, jehož
jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové
dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.

4.5. Ostatní související trestné činy
Vzhledem k faktu, že řada předmětů plnění může být financována z dotačních
zdrojů, bude mezi ostatní související trestné činy patřit trestný čin poškození finančních
zájmů Evropské unie podle § 260 TrZ.250 Toho se podle odst. 1 cit. ustanovení dopustí
ten, kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady
nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se
k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů
spravovaných Evropskou unií nebo její jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají,
a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého
takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, za což bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci; stejně
pak bude podle odst. 2 potrestán ten, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční

10. 2018]. Dostupné na http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/11/dobry-hospodar-kriminalnik-bonusypohledem-trestniho-prava/.
250
Srov. Úmluvu EU o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. 7. 1995
(41995A1127(03)), resp. její dodatkové protokoly.
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prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo
rozpočtu spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem.
Ustanovení § 3 písm. j) rozpočtových pravidel rozpočtu České republiky definuje
program nebo projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie jako soubor věcných,
časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie,
to prostřednictvím orgánů, subjektů a fondů uvedených v článku 175 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 nebo Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám. Jde tedy především o strukturální fondy, Fond soudržnosti, Evropský rybářský
fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Čerpání dotací z prostředků z EU
je uskutečňováno pomocí národních operačních programů. Jedná se o významné
strategické dokumenty, o jejichž schválení rozhoduje Evropská komise, které jsou
popisem cílů a priorit, jakých chce členská země v určité oblasti a aktuálním
programovém období dosáhnout.251
Ve vztahu k probíranému tématu je to důležité tehdy, je-li ohledně projektu, který
má být spolufinancován z rozpočtu EU, vypsána veřejná zakázka, a je-li tak soutěžen
v zadávacím řízení podle ZZVZ. Pokud pak tedy zadavatel žádá o poskytnutí dotace a
předloží při tom doklady, ze kterých má vyplývat, že zadávací řízení proběhlo zcela
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a principy „3E“, ačkoliv si je vědom,
že tomu tak nebylo, když např. veřejná zakázka byla zadána předem vybranému
dodavateli a účast další dodavatelů byla v zadávacím řízení formální, může takové jeho
jednání naplnit skutkovou podstatu probíraného trestného činu podle § 260 odst. 1 TrZ.
Takové doklady je totiž třeba považovat za doklady obsahující nepravdivé, popř. hrubě
zkreslující údaje.

251

Jde např. o Operační program životní prostředí, Operační program Doprava, Program rozvoje venkova
apod. V rámci těchto operačních programů jsou zveřejňovány tzv. výzvy, které souvisejí se splněním
konkrétních cílů, jichž má být v rámci programu, resp. té které jeho tzv. prioritní osy, dosaženo. Na základě
těchto výzev je pak možno podat žádost o podporu. Jak je obecně shrnuto v usnesení rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2017, č. j. 6 Afs 270/2015-48, bod 36. a násl., financování
projektů, tj. způsob, jakým poskytovatelé poskytují prostředky na realizaci jejich projektů, lze obecně
rozdělit na financování ex ante, při kterém se poskytuje záloha na realizaci projektu (prostředky jsou
poskytnuty dopředu), aby z nich mohly být hrazeny náklady projektu. Toto financování se vyskytuje buď
jako jednorázové, nebo průběžné, prostřednictvím postupně vyplácených záloh. Ex post financování pak
znamená, že příjemce si veškeré náklady, které mu v rámci realizace projektu vznikly, hradí sám a
k proplacení těchto nákladů dochází zpětně, prostředky se příjemci refundují. Třetím způsobem
financování je financování kombinované. Nejprve jsou např. poskytovány zálohy ex ante a poslední část
dotace je poskytnuta, až je projekt dokončen, k profinancování vlastních úhrad.
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Dalším v úvahu připadajícím trestným činem je trestný čin křivé výpovědi a
nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 1 TrZ, což se v praxi může stát např.
tehdy, když znalec podá nepravdivý či hrubě zkreslený znalecký posudek, kterým má být
zdůvodněno zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění
preferovaného dodavateli [srov. § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ]. Podání znaleckého posudku
je nadto považováno za obstarávání věcí obecného zájmu, takže v případě, že znalec za
takto nepravdivý či hrubě zkreslený znalecký posudek žádá či přijme (nechá si slíbit)
úplatek, může být trestně odpovědný i za trestný čin přijetí úplatku podle § 331 TrZ.252
V praxi orgánů činných v trestním řízení se lze v souvislosti s veřejnými
zakázkami setkat i s trestným činem vydírání podle § 175 odst. 1 TrZ, podmiňuje-li např.
zadavatel zadání určité veřejné zakázky tím, aby dodavatel stáhl námitky proti jeho
nesprávnému postupu při zadávání jiné veřejné zakázky.253
Teoreticky by do této (sběrné) kategorie ostatních trestných činů páchaných
v souvislosti s veřejnými zakázkami mohl patřit i trestný čin maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TrZ, který spáchá ten, kdo maří nebo
podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že
vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána, a to ve vztahu
k právnické osobě, jíž byl (pravomocným odsuzujícím rozsudkem) uložen trest zákazu
plnění veřejných zakázek (nebo účasti ve veřejné soutěži) podle § 21 odst. 1 TOPO,254 a
přesto se v rozporu s tímto zákazem účastní zadávací řízení. Nepředpokládám ovšem, že
by taková situace někdy mohla v praxi nastat, protože založení nové (čisté) obchodní
společnosti je jistě jednodušší než riskovat snadno odhalitelnou participaci na zadávacím
řízení. Nehledě k tomu, že takový zákaz lze obejít i tím způsobem, že potrestaná
právnická osoba bude figurovat jako poddodavatel: podle § 21 odst. 3 TOPO totiž trest
zákazu plnění veřejných zakázek (nebo účasti ve veřejné soutěži) spočívá v tom, že se
právnické osobě po dobu výkonu tohoto trestu, který lze uložit na jeden rok až dvacet let,

252

Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 3 Tdo 1483/2009. K dalším podrobnostem
viz i Šámal, P. Znalci a jejich trestní odpovědnost. Bulletin advokacie č. 9/2016, str. 15 a násl.
253
Srov. případ bývalého náměstka ministra práce a sociálních věcí, jak je o něm referováno např. v článku
„Exnáměstek ministra práce Šiška vydíral OKsystem, potvrdil soud. Trest ale nedostal.“ [online].
Aktualne.cz, 18. 10. 2018, [cit. 21. 10. 2018]. Dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vrchnisoud-siska-je-v-kauze-oksystem-vinny-trestnedostal/r~061b3f42d2dc11e890620cc47ab5f122/?redirected=1540149355.
254
K podrobnostem viz např. Gaĺo, D. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním
řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických
osob. Trestněprávní revue č. 9/2015, str. 204 a násl.
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zakazuje v soudem stanoveném rozsahu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek a
účastnit se zadávacího řízení (nebo veřejné soutěže), přičemž subdodavatel zpravidla ani
neuzavírá smlouvu na plnění veřejných zakázek (spíše uzavírá smlouvu o dílo
s dodavatelem), ani se neúčastní zadávacího řízení.

4.6. Několik poznámek ke zneužívání institutu insolvenčního návrhu v souvislosti
se zadávacím řízením
V praxi se (především) policejní orgány setkávají se snahou pachatele přimět
zadavatele k myšlence, že dodavatel nesplňuje podmínku základní způsobilosti podle
ustanovení § 74 odst. 1 odst. e) ZZVZ 2016, podle něhož mj. platí, že způsobilým není
dodavatel, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku255, prostřednictvím podání tzv.
šikanózního insolvenčního návrhu. Za šikanózní věřitelský insolvenční návrh lze
považovat takový návrh, který v situaci, kdy není reálně dán úpadek dlužníka, sleduje
dosažení nepoctivého cíle navrhovatele prostřednictvím zneužití účinků spojených se
zahájením insolvenčního řízení [srov. § 128a odst. 2 písm. c) InsZ]. Nepoctivý cíl přitom
může spočívat ve snaze zdiskreditovat dlužníka v důsledku zveřejnění údaje o zahájené
insolvenčním řízení, ve vytváření nátlaku na dlužníka k úhradě sporné pohledávky, ve
snaze obejít sporné nalézací řízení z důvodu nižších nákladů řízení insolvenčního, ve
snaze poškodit konkurenta a získat tak konkurenční výhodu, či ve právě snaze
diskvalifikovat konkurenta z probíhajícího výběrového řízení.256
V posledně jmenovaném případě ovšem nemusí snaha o znesnadnění či
znemožnění účasti (konkurenčního) dodavatele v zadávacím řízení zjevná,257 neboť

255

Podle terminologií ZVZ 2006 spadala tato podmínka základní způsobilosti do kategorie základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. d) cit. zák. a byla koncipována přísněji a precizněji tím
způsobem, že základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel (…), vůči jehož majetku neprobíhá nebo
v posledních letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (…).
256
Srov. Plaček, J. Problematika šikanózních návrhů z hlediska legislativy a ochrany tržního prostřední. In:
Smrčka, L., Špička, L. (eds.). Sborník z mezinárodní vědecké konference Insolvence 2015: Šedé zóny a
selhání v insolvenční praxi. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015, str. 56 a násl., či Kubizňák, J.
Šikanózní (dlužnický) insolvenční návrh. Komorní listy č. 1/2014, str. 11 a násl.
257
Opomenout přitom nelze ani to, že se může jednat o specifickou formu podnikatelského rocketeeringu,
který spočívá v tom, že kolem obchodní společnosti je pachatelem (pachateli) uměle vytvořen určitý stav,
který ji znesnadňuje podnikání např. prostřednictvím poškozením jejího vztahu k bankovním aj. věřitelům,
ztížením vymáhání pohledávek či dehonestací dobrého jména společnosti, a následně je takto dotčené
společnosti za finanční úplatu nabídnuta pomoc s jeho vyřešením. Srov. § 111 odst. 1 InsZ, podle kterého
platí, že nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní
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pachatelem [ať již hlavním, či spíše organizátorem podle § 24 odst. 1 písm. a) TrZ nebo
návodcem podle § 24 odst. 1 písm. b) TrZ] zpravidla nebude ani konkurent usilující o
touž zakázku, ani osoba, kterou by bylo možno na základě údajů z veřejných zdrojů
(obchodní rejstřík apod.) s touto osobou spojovat, nýbrž může jít o osobu z řad za tímto
účelem najatých tzv. insolvenčních nájezdníků258, což může být současně spojeno
s konkurentovou snahou získat touto cestou přinejmenším informace o dalších věřitelích
napadené společnosti.259
Byť samozřejmě nelze ztotožňovat zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o
úpadku260, které teprve představuje nesplnění uvedené základní způsobilosti dodavatele
podle ustanovení § 74 odst. 1 odst. e) ZZVZ 2016, přesto je zjevné, že zadavatel, který
hospodaří se svěřenými veřejnými prostředky, ve vztahu k nimž má příslušným zákonem
uloženu povinnost nakládat s nimi účelně a hospodárně, bude v rámci zadávacího řízení
ve vztahu k takto dotčenému dodavateli nucen zohlednit i „pouhé“ zahájení
insolvenčního řízení, neboť i to může mít (už jen kvůli možnému omezení dispozic
dodavatele při nakládání s majetkovou podstatou261) vliv na kvalitu budoucích
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Odhlédnout nelze ani od toho, že zadavatel nebude
sám posuzovat, nakolik je insolvenční návrh oprávněný, či nikoliv, nýbrž jeho názor bude
odvislý od závěru insolvenčního soudu, jehož rozhodování může být v případě, že

může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo
o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (k pojmu majetková podstata viz § 205 a násl. InsZ).
258
Tedy osob, které prostřednictvím insolvenčního řízení zaútočí na ekonomicky (relativně) zdravou
obchodní společnost. To mohou provést např. tím způsobem, že prostřednictvím zahraničních obchodních
entit odkoupí (ať již spornou, či doloženou, srov. rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 2017,
č. j. KSOS 33 INS 8987/2017-A-9) pohledávku minoritního věřitele, kterou mohou účelově rozmělnit jejím
rozdělení a postoupením na vícero jimi ovládaných obchodních entit, popř. uplatní pohledávku
neexistující, čímž dosáhnout insolvenčním zákonem požadované plurality věřitelů [srov. § 3 odst. 1 písm.
a) Insz], a následně podají (výše popisovaný) šikanózní insolvenční návrh (návrhy). V tomto postupu lze
přitom spatřovat typické zneužívání procesu, k podrobnostem viz Šustová, J. Abusus iuris v civilním
procesu aneb umí české soudy čelit zneužívání procesu? Právní rozhledy č. 12/2015, str. 443 a násl.
259
Součástí vyhlášky, jíž insolvenční soud oznamuje, že bylo zahájeno insolvenční řízení, totiž bývá i výzva
(dalších) věřitelů dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u soudu
přihlášku své pohledávky do rozhodnutí o úpadku (srov. § 110 odst. 1 InsZ). Nadto je pak dlužník nucen
uvést na svou obranu řadu skutečností o své finanční situaci (k tomu srov. institut tzv. mezery krytí podle
§ 3 odst. 3 InsZ, k podrobnostem viz např. Alexander, J. Domněnka neúpadku: zlepší se platební morálka?
Bulletin advokacie č. 6/2017, str. 37 a násl.
260
Podle § 136 odst. 1 InsZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo
dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.
261
Srov. § 111 odst. 1 InsZ, podle kterého platí, že nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen
zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání
s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve
skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (k pojmu
majetková podstata viz § 205 a násl. InsZ).
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insolvenční návrh nebude zjevně bezdůvodný (srov. § 128a InsZ), poměrně časové
náročné, a v tomto ohledu i nesouladné s časovými kritérii zadávacího řízení.262
Pokud jde o trestněprávní kvalifikaci jednání, která spočívá v podání šikanózního
insolvenčního návrhu s cílem vyřadit napadenou společnost z možnosti ucházet se
veřejnou zakázku, nelze jej podřadit pod trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a
při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. a) TrZ, jehož se dopustí ten, kdo lstí nebo
pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím
řízení (...). Byť i zde lze hovořit o určité lsti, ta však necílí na konkurenčního dodavatele
bezprostředně a absentuje tedy skutkovou podstatou požadovaná příčinná souvislost mezi
touto lstí a zdržením se účasti coby zamýšleným následkem, neboť poškozený dodavatel
se sám o své vůli účasti v zadávacím řízení nezdrží. Jednání pachatele tedy není zaměřené
na zdržení se účasti napadeného dodavatele, nýbrž na snahu, aby jej ze zadávacího řízení
na základě lživých podání vyřadil sám zadavatel, popř. aby byl napadený dodavatel nucen
vynakládat čas a finanční prostředky na svou obranu.
Teoreticky přichází v úvahu podřazení daného jednání pod skutkovou podstatu
trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle § 256 odst. 1 TrZ, kteréžto ovšem v praxi může narážet na výše zmíněné
obtíže při stanovení skutečného motivu insolvenčního navrhovatele (a jeho případné
provázanosti s konkurenčními dodavateli apod.), a tím tedy i na prokázání příčinné
souvislosti mezi podáním insolvenčního návrhu a zjednáním přednosti nebo výhodnějších
podmínek coby znaků dané skutkové podstaty, nemluvě o tom, že samo zahájení
insolvenčního řízení nezakládá nesplnění uvedené základní způsobilosti dodavatele podle
ustanovení § 74 odst. 1 odst. e) ZZVZ 2016, kteréžto je vázáno až na rozhodnutí o úpadku
(viz shora).
Je-li pohledávka, kvůli které byl insolvenční návrh podán, smyšlená, lze vycházet
z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1352/2014, podle
kterého jestliže je návrh na zahájení insolvenčního řízení založen na smyšlených a
262

Přinejmenším velmi diskutabilní by v tomto ohledu byla i aplikace tzv. self-cleaningu, čili obnovení
způsobilosti účastníka zadávacího řízení podle § 76 ZZVZ 2016, neboť jednak není zřejmé, z čeho by se měl
účastník „očistit“, když zahájení insolvenčního řízení nepředstavuje nesplnění základní způsobilosti podle
§ 74 odst. 1 písm. e) cit. zák., jednak ani není zřejmé, jak by „očištění“ mělo vypadat (doklad o zaplacení
sporné či smyšlené pohledávky se jeví být nesmyslným), a jednak nemá dodavatel právní nárok na to, aby
zadavatel posoudil přijatá nápravná opatření jako dostatečná z hlediska znovunabytí způsobilosti, srov.
Podešva, V., Sommer, L, Votrubec, J., Flaškář, M., Harnach, J., Měkota, J., Janoušek, M. Zákon o zadávání
veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 331 a násl.
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neexistujících okolnostech, jež byly navrhovatelem jen účelově uvedeny se záměrem
vyvolat důsledky spojené s podání takového návrhu, zejména aby byly do insolvenčního
rejstříku, který je informačním systémem dostupným na veřejné datové síti, zaneseny a
v něm uvedeny nepravdivé skutečnosti nasvědčující tomu, že je údajný dlužník v úpadku,
může dojít k vážným důsledkům (např. ohrožení jeho konkurenceschopnosti v důsledku
ztráty důvěry a dobrého jména u klientů a obchodních partnerů apod.), které lze považovat
za jinou vážnou újmu ve smyslu trestného činu pomluvy podle § 184 TrZ.263
Až nabyde účinnosti novela trestního zákoníku, která je v době dokončování této
práce dosud v legislativním procesu,264 bude možno takové jednání ceteris paribus
posuzovat jako trestný čin maření spravedlnosti podle § 347a TrZ, jehož se dopustí ten,
kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo
trestního řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný
význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl
použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby
byl použit jako pravý, za což bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Padělaným
nebo pozměněným důkazním prostředkem totiž podle mého názoru mohou být i
ssmlouvy, směnky či další dokumenty, jimiž se takový navrhovatel snaží smyšlenou
pohledávku doložit. Jedná se vlastně o variaci na tzv. procesní podvod, který je běžný
např. v německém trestním právu.265
Pokud se však jedná o pohledávku reálnou, ovšem její uplatnění prostřednictvím
insolvenčního návrhu mělo vést k umělému vytvoření podmínek pro úpadek se záměrem
využít insolvenční řízení k takovým účelům, ke kterým nebylo vytvořeno (viz výše
uvedený výklad k šikanózním insolvenčním návrhům), pak je třeba dodat, že samotná
šikanóznost návrhu nezakládá důvod pro ingerenci orgánů činných v trestním řízení,
nejsou-li dány trestněprávně relevantní souvislosti. Přitom je třeba mít na paměti, že podle
§ 12 odst. 2 TrZ lze trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené

263

Pokud by pak podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení, k němuž došlo na základě vědomě
nepravdivých skutečností bez faktické existence okolností splňujících podmínky úpadku ve smyslu § 3 InsZ,
chtěl pachatel donutit poškozeného k plnění, které neměl povinnost poskytnout, jedná se podle
uvedeného usnesení Nejvyššího soudu ČR o nedovolený prostředek a lze jej kvalifikovat jako pohrůžku
jiné těžké újmy ve smyslu znaků skutkové podstaty trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 TrZ; k tomu
srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 1156/2016.
264
Poslancům Poslanecké sněmovny rozesláno jako tisk 79/0 dne 8. 2. 2018, prezidentem republiky
schváleno dne 5. 12. 2018, v době uzavírání práce dosud nevyhlášeno ve Sbírce listin.
265
K podrobnostem viz Hřebíček, V. K otázce uvedení soudu v omyl. Trestněprávní revue č. 7-8/2015, str.
167 a násl.

117

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění
odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Je tedy třeba zkoumat, zda a jaké možnosti
uplatnění odpovědnosti obsahuje jiný právní předpis, zde tedy insolvenční zákon.266

266

K tomu srov. § 128a (odmítnutí návrhu pro zjevnou bezdůvodnost), § 131 ve spojení s § 86 InsZ
(osvědčení skutečností, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje), § 147 odst. 2 InsZ (právo na
náhradu škody nebo jiné újmy proti insolvenčnímu navrhovateli) a další. Srov. i nález Ústavního soudu ze
dne 13. 10. 2016, sp. zn. III.ÚS 1589/15, podle něhož „[p]okud dlužník předloží relevantní důkazy, že
insolvenční návrh má šikanózní povahu, resp. spočívá ve zneužití práva věřitele [ustanovení § 128a odst. 2
písm. c) insolvenčního zákona], pak je povinností insolvenčního soudu vysvětlit, proč se s tímto tvrzením
neztotožňuje. K tomu, je-li to potřebné, může provádět důkazy (§ 86 insolvenčního zákona). (...) Opačný
postup upírající dlužníkovi možnost předkládat důkazní návrhy zpochybňující splnění podmínek úpadku, by
představoval porušení obecné zásady rovnosti ´zbraní´ dopadající i na insolvenční řízení“. Dále viz i Púry,
F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 31 a násl.
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Kapitola 5: Trestné činy páchané při zadávání veřejných zakázek
stricto sensu
5.1. Obecný výklad
5.1.1. Vymezení trestných činů a úvodní poznámka
V platném a účinném trestním zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) s pojmem veřejná
zakázka explicitně pracují skutkové podstaty těchto tří trestných činů:
- trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2
alinea 2 TrZ,
- trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle § 256 TrZ, a
- trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ.
Jak již bylo rozebráno v úvodu kapitoly č. 3, skutkové podstaty těchto trestných
činů sdílejí jazykový aparát užívaný právní předpisem o veřejných zakázkách.267 Stejně
tak s ním pracují i jednotlivá soudní rozhodnutí, na něž je v rámci výkladů znaků
odkazováno, resp. jejichž zobecněné závěry jsou k výkladu využity. Dané pojmy včetně
jednotlivých postupů zadávacího řízení a řízení navazujících, jež jsou upraveny tímto
předpisem, byly cíleně a relativně podrobně rozebrány právě v kapitole č. 3. Proto se jimi
až na určité specifické případy nezabývám a dovoluji si odkázat na její příslušné části.
5.1.2. Objekt trestných činů a jejich vzájemný vztah
Všechny tři skutkové podstaty mají s ohledem na probírané téma stejný objekt
ochrany, kterým je zájem na řádném a zákonném provedení veřejné zakázky. Ten je pak
v rámci jednotlivých skutkových podstat blíže konkretizován: u trestného činu podle §
248 odst. 2 alinea 2 TrZ jde o zájem na dodržování závazných pravidel zadávacího řízení,
u trestného činu podle § 256 odst. 1 TrZ o zájem na dodržování rovného přístupu ke

267
Přesnější by bylo, že sdílejí rovněž jazykový aparát užívaný tímto předpisem, neboť skutkové podstaty
trestných činů podle § 256 a 257 TrZ pracují i s pojmy užívanými zákony upravujícími veřejnou soutěž (viz
především § 1772 až § 1779 ObčZ) a veřejnou dražbu (viz především zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy však (až na výjimku týkající se veřejné soutěže
v pododdílu 5.3.3.) s ohledem na téma práce opomíjím.
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všem účastníkům zadávacího řízení a konečně u trestného činu podle § 257 odst. 1 TrZ je
objekt blíže reprezentován zájmem na tom, aby účastníci zadávacího řízení nebyli
ovlivňováni jinými faktory než těmi, které v podmínkách tržního hospodářství souvisejí
s dovoleným konkurenčním bojem.
Pokud jde o vzájemný vztah těchto trestných činů, pak trestný čin podle § 256 TrZ
představuje lex specialis k trestnému činu podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, neboť jednání
popsané v objektivní stránce skutkové podstaty trestného činu podle § 256 TrZ
představuje určitou výseč závažného porušení závazných pravidel zadávacího řízení.
Pletichářská jednání uvedená v § 257 odst. 1 TrZ z hlediska subjektu souvisejí spíše
s jednáním osob jednajících za účastníky zadávacího řízení (uchazeče, dodavatele) a –
jak bude blíže rozebráno v příslušném pododdíle této kapitoly – jsou lex specialis vůči
skutkovým podstatám jiných trestných činů než trestného činu podle § 248 odst. 2 alinea
2 TrZ, resp. podle § 256 TrZ. Pokud by se však daných pletichářských jednání měly
dopustit osoby jednající za zadavatele a zjednat tím některému dodavateli přednost či
výhodnějších podmínky, jak má na mysli skutková podstata trestného činu podle § 256
odst. 1 TrZ, pak by byla u příslušné varianty jednání podle § 257 odst. 1 TrZ dána pozice
speciality.

5.2. Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248
TrZ
5.2.1. Znění skutkové podstaty
Skutková podstata trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže podle § 248 TrZ zní takto:
(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí
a) klamavé reklamy,
b) klamavého označování zboží a služeb,
c) vyvolávání nebezpečí záměny,
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
e) podplácení,
f) zlehčování,
g) srovnávací reklamy,
h) porušování obchodního tajemství, nebo
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,
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a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo
jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem
uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem
závazná pravidla zadávacího řízení, nebo
kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost osob oprávněných k podnikání na
finančním trhu, činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti,
obchodování s investičními nástroji, penzijního připojištění a pojišťovnictví, obhospodařování a
administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, poruší závažným způsobem závazná
pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem
nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti,
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo
jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.

Jak je patrné, ustanovení § 248 TrZ chrání relativně širokou množinu
nejdůležitějších pravidel hospodářské soutěže v podmínkách tržního hospodářství.268
Z hlediska tematického zaměření je samozřejmě stěžejní skutková podstata trestného činu
podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ.
Samotná textace objektivní stránky přitom není ze sémanticko-logického pohledu
přesná, protože obsahuje dvě negace dovoleného (zákonného) jednání: kdo v rozporu
268

Srov. Šámal, P. Trestněprávní postih tzv. horizontálních kartelů podle nového trestního zákoníku.
Bulletin advokacie č. 7-8/2010, str. 19 a násl., na str. 19.
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s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná
pravidla zadávacího řízení. Tyto dvě negace totiž při hlubším zkoumání posunují význam
daného slovního spojení, neboť se pro naplnění objektivní stránky vyžaduje porušení
pravidel (...), která jsou v rozporu se ZZVZ. Jedná se patrně o nežádoucí následek snahy
o co nejstručnější vyjádření formou koncentrace dvou vět (fakticky dispozice a hypotézy
ve smyslu „kdo postupuje v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách,
a poruší tím závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení“) do věty jedné.
5.2.2. Subjekt a subjektivní stránka
Pachatel může být v zásadě kdokoli (z řad fyzických osob), tedy se neuplatní
ustanovení § 114 TrZ o konkrétním či speciálním subjektu. Z logiky ustanovení ovšem
vyplývá, že musí jít o osobu, pro kterou jsou pravidla zadávacího řízení závazná, tedy o
některou z fyzických osob jednajících v souvislosti s postupy podle zákona o zadávání
veřejných zakázek za veřejného, dotovaného, sektorového či dobrovolného zadavatele
podle § 4 ZZVZ.
Participace jiných osob, především tedy osob jednajících za dodavatele, přichází
fakticky v úvahu pouze v pozici účastníků podle § 24 odst. 1 TrZ.
Právnická osoba se tohoto trestného činu dopustit nemůže, neboť se nachází
v negativním výčtu těch trestných činů, které se pro účely zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob za trestné činy nepovažují (§ 7 TOPO). Důvod jeho zařazení do
negativního výčtu není z důvodové zprávy k zákonu č. 183/2016 Sb., jimž došlo
k novelizaci ustanovení § 7 TOPO, zřejmý. Posuzování trestní odpovědnosti zadavatele
jako právnické osoby totiž (teoreticky) není zcela nepropustně limitováno ustanovením §
6 TOPO269, neboť toto omezení nemusí dopadat na poměrně širokou škálu právnických
osob z řad zadavatelů, a to jak veřejných (územní samosprávný celek nebo jeho
příspěvková organizace), tak zejména dotovaných či sektorových. Vysvětlení však podle
mého názoru může souviset se zásadou subsidiarity trestní represe vyjádřenou v
ustanovení § 12 odst. 2 TrZ, podle kterého platí, že trestní odpovědnost pachatele a
trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky
škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního
předpisu. Ustanovení § 248 odst. 2 TrZ totiž odkazuje v alinea první na „jiný předpis na

269

K podrobnostem viz kapitolu č. 4, oddíl 4.2.
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ochranu hospodářské soutěže“, v alinea druhá na „jiný předpis o veřejných zakázkách“ a
konečně v alinea třetí na „jiný předpis upravující činnost osob oprávněných k podnikání
na finančním trhu, činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování
finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, penzijního připojištění a
pojišťovnictví, obhospodařování a administraci investičních fondů nebo zahraničních
investičních fondů“, tedy na předpisy, které samy obsahují ustanovení o správní
(přestupkové) odpovědnost právnických osob, jimž by jinak mohlo být protiprávní
jednání osoby spáchané v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti ve smyslu § 8 odst. 1
TOPO přičítáno.
Pokud jde o subjektivní stránku, ve vztahu k základní skutkové podstatě je třeba
zavinění úmyslné, přičemž postačí i úmysl nepřímý (viz kapitolu č. 4, oddíl 4.1.).
Ve vztahu k trestnému činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ může dále být významná i problematika kolektivního
rozhodování (k podrobnostem viz kapitolu č. 4, oddíl 4.3.). Důležitou roli při dovozování
subjektivní stránky bude v konkrétních případech představovat i otázka spoléhání se na
odborný názor jiné osoby, např. advokáta, odborného úřednického aparátu, znalce či
obecně administrátora veřejné zakázky (viz níže v pododdíle 5.2.4.).
5.2.3. K objektivní stránce
Skutkovou podstatu trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ lze z hlediska komplexního vnímání právního
řádu chápat jako trestněprávní nástavbu na ochranu, kterou řádnému zadávání veřejných
zakázek poskytuje ZZVZ. Mají jí být postihována taková porušení závazných pravidel
zadávacího řízení, u kterých se jejich postih podle ZZVZ jeví jako neúčinný či
nedostatečný. To evokuje logickou otázku po tom, jaká skutková okolnost musí
přistoupit, aby bylo možno dané jednání kvalifikovat nikoli jako přestupek podle § 268
odst. 1 písm. a) ZZVZ, který postihuje nedodržení pravidel stanovených tímto zákonem
pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté ZZVZ, nýbrž jako
probíraný trestný čin.
Byť se může zdát, že tato otázka je současně otázkou po míře aplikace zásady
subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 TrZ, nelze tento faktor přílišně přeceňovat,
neboť si je třeba uvědomit, že pachatelem uvedeného „korespondujícího“ přestupku
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podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ může být pouze zadavatel, který nikdy nebude fyzická
osoba,270 což tedy vylučuje uplatnění odpovědnosti pachatele – fyzické osoby podle
ZZVZ coby jiného předpisu. Zohledňování případného regresu formou vymáhání
náhrady škody za uloženou pokutu ve smyslu § 268 odst. 2 ZZVZ či za náklady
související se zákazem plnění smlouvy podle § 264 odst. 1 ZZVZ pak již z řady důvodů
vybočuje z mezí důvodů aplikace zásady subsidiarity trestní represe (a přeneseně popírá
i preventivní funkci trestního práva), už kvůli tomu, že není zřejmé, jakými prostředky
by „pachateli“ mělo být prokazováno úmyslné zavinění, u něhož by po něm bylo možno
požadovat náhradu celé způsobené škody, když v případě zavinění nedbalostního může
uložena náhrada činit nejvýše 4,5 násobek měsíčního platu (srov. zejména § 257 odst. 2
ZPr), což je však zejména ve vztahu k nadlimitním veřejným zakázkám prakticky
marginálie, nemluvě o příslušných komerčních pojistkách, které lze pro případy
způsobení škody zaměstnavateli běžně uzavřít.
Než se vrátíme ke zmíněné otázce, je třeba zmínit, že pro naplnění všech znaků
objektivní stránky skutkové podstaty musí být závažným porušením závazných pravidel
zadávacího řízení způsobena ve větším rozsahu újma jiným soutěžitelům, zadavateli nebo
jinému dodavateli nebo musí být pachateli nebo jinému opatřena neoprávněná výhoda ve
větším rozsahu (následek). Pokud jde o újmu, ta může mít jak majetkový, tak i
nemajetkový charakter: jde totiž o širší pojem než škoda. V majetkové podobě může jít o
újmu související s náklady vynaloženými na účast v zadávacím řízení, resp.
vynaloženými v souvislosti s obranou proti postupu, jímž došlo k závažnému porušení
závazných pravidel zadávacího řízení, ale i o ušlý zisk z předmětné veřejné zakázky,
kterou by dodavatel při řádném běhu událostí získal, či kterou by získal dříve.
Nemateriální újma, která však bude zpravidla vyjádřitelná v penězích, pak může souviset
zejména s narušením podnikání poškozené osoby v důsledku konkrétního porušení
závazných předpisů. Majetkový či nemajetkový charakter pak může mít i neoprávněná
výhoda ve větším rozsahu. Pro neoprávněnou výhodu, ke které směřoval úmysl pachatele
a kterou lze vyčíslit penězi, je třeba podpůrně využít výkladové pravidlo uvedené v § 138
odst. 1 TrZ, tedy větší rozsah lze dovodit nejméně při částce 50.000,-- Kč. Jde-li o výhodu
(výhody) nemateriální povahy, pak by její význam měl být srovnatelný s větším rozsahem
materiální škody (výhoda může být např. prezentována využitím samotného faktu získání

270

Ryze teoreticky by se fyzická osoba mohla stát dobrovolným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 5 ZZVZ,
ale těžko by k tomu mohla mít nějaký rozumný důvod.
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veřejné zakázky k propagačním účelům, k upevnění si pozice na trhu, k získání referencí
využitelných při dalších obdobných zakázkách apod.). Větší rozsah neoprávněných
výhod nicméně může dát i kombinací výhod materiálních i nemateriálních.271
Nyní již zpět k tomu, co se rozumí závažným porušením závazných pravidel
zadávacího řízení. Za závazná pravidla zadávacího řízení je třeba považovat zákonem o
zadávání veřejných zakázek aprobované postupy směřující k zadání veřejné zakázky
podle § 2 odst. 1 ZZVZ (viz výklad v kapitole č. 3, oddílu 3.2.). S ohledem na shora
uvedený závěr, že skutková podstata trestného činu porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ je skutkovou podstatou blanketní,
lze dovodit, že se daného trestného činu nelze dopustit ve vztahu k těm veřejným
zakázkám, které není zadavatel povinen zadávat v zadávacím řízení, tedy jednak k těm,
u nichž platí obecné, resp. specifické výjimky podle § 29, resp. 30 ZZVZ, a jednak
k veřejným zakázkám malého rozsahu, při jejichž zadání je zadavatel sice povinen
dodržet zásady podle § 6 ZZVZ, nicméně závazná pravidla pro jejich zadávání nejsou
stanovena jiným právním předpisem o veřejných zakázkách, nýbrž příslušným interním
aktem řízení (směrnicí apod.) toho kterého zadavatele.
Zbývá výklad intenzifikačního spojení „závažným způsobem“. Jak připomíná P.
Šámal, „[n]e všechny způsoby porušení závazných pravidel zadávacího řízení mají
stejnou intenzitu, avšak z povahy věci vyplývá, že při posuzování závažnosti protiprávního
jednání pachatele je třeba zvážit zejména rozsah a závažnost porušení konkrétního
závazného pravidla pro průběh a výsledky zadávacího řízení a pro soutěžící dodavatele.
Velmi důležité bude rovněž posoudit, zda šlo o ojedinělé porušení takového pravidla nebo
součást širšího podobného jednání pachatele. V neposledně řadě bude třeba uvážit i
rozsah porušení takového pravidla či pravidel.“272
Konkrétní případy závažného porušení závazných pravidel zadávacího řízení je
třeba v prvé řadě hledat v judikatuře Nejvyššího soudu, jejíž zobecněné myšlenkové
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Přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1339/2007. Rovněž viz
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 42/2007, ve kterém Nejvyšší soud uvádí, že
gramatickým výkladem lze dospět k závěru, že pojem výhoda je širší než pojem prospěch a zpravidla
předchází vzniku prospěchu, avšak ne každá výhoda může být využita či proměněna ve prospěch; zatímco
výhoda bývá spíše imateriální povahy, i když to není pravidlem, pojem prospěch nabývá konkrétních,
zpravidla materiálních rozměrů, nezřídka vyjádřitelných v peněžní podobě.
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Šámal, P. Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek. Bulletin advokacie č.
10/2015, str. 33 a násl., na str. 36.

125

závěry je pak možno v trestní praxi použít při posuzování toho kterého jednání jako určitá
vodítka.273
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2010, sp. zn. 5 Tdo 205/2010,
vyplývá, že za závažné porušení závazných pravidel zadávacího řízení lze považovat
situaci, kdy je pachateli v rámci zadávacího řízení opakovaně využíváno (zneužíváno)
jednací řízení bez uveřejnění (nyní upraveno v § 66 a násl. ZZVZ), aniž by k tomu byly
splněny zákonné důvody, v důsledku čehož dochází k úmyslnému znemožnění účasti
jiných společností a s tím související eliminaci konkurenčního prostředí (v tomto
konkrétní případě již nadto byla většina tímto způsobem zadávaných zakázek v době před
zahájením zadávacího řízení fakticky splněna).
V případě posuzovaném v rámci usnesení ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 5 Tdo
13/2016, odmítl Nejvyšší soud dovolání obviněné, která byla nalézacím soudem uznána
vinnou ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle
§ 255 odst. 1, odst. 3 tr. zák. a trestného činu porušování pravidel závazného styku podle
§ 127 odst. 1 tr. zák. Odvolací soud tento rozsudek zrušil a uznal ji vinnou pouze ze
spáchání trestného činu podle § 255 odst. 1, odst. 3 tr. zák., protože odpovědnost za
trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 písm.
a) tr. zák. byl již promlčen. Konkrétní porušení závazných pravidel zadávacího řízení
však zůstalo součástí skutkové věty. Skutek, ze kterého byla obviněna uznána vinnou, lze
shrnout následujícím způsobem. Obviněná působila v pozici ředitelky akciové
společnosti AA, a. s., jejímž jediným akcionářem byl Středočeský kraj. Představenstvem
této společnosti byla zmocněna k zastupování a ke konání právních úkonů v rámci
určitého projektu. Na ten byl podle smlouvy o poskytnutí uzavřené mezi společností AA,
a. s., a územním samosprávným celkem plánován výdaj v celkové výši 12.861.160,40 Kč.
Projekt měl být podle žádosti o poskytnutí dotace realizován dvěma podlimitními
veřejnými zakázkami v užším řízení a jednou nadlimitní veřejnou zakázkou na
propagační materiály v otevřeném řízení. Obviněná ovšem porušila zákaz dělení
předmětu veřejné zakázky (viz kapitolu č. 3, pododdíl 3.2.5.), když tyto zakázky
nezákonně rozdělila na sedm samostatných tak, aby se jednalo o veřejné zakázky malého
rozsahu, které pak zadala v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, čímž se především
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V prvních třech níže uvedených případech se sice jednalo o trestný čin porušování závazných pravidel
hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák., nicméně dané závěry lze vztáhnout i na trestný čin
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ.
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ve vztahu k veřejné zakázce na propagační materiály, jež byla plánována jako nadlimitní,
vyhnula provedení příslušného zadávacího řízení (nyní upraveného v § 55 ZZVZ).
Vyhnula se tím současně i povinnosti uveřejnit zakázku v příslušném věstníku (nyní viz
§ 212 ZZVZ), tedy neumožnila účast dalším možným dodavatelům, a eliminovala tak
hospodářskou soutěž, která byla způsobilá docílit ve vztahu k čerpaným veřejným
rozpočtovým prostředkům významnou úsporu. Přístup k zadávací dokumentaci byl přes
přístupový kód, který byl poskytnut šesti vybraným zájemcům (srov. § 96 odst. 1 ZZVZ),
přičemž ve všech sedmi veřejných zakázkách zvítězila společnosti BB, s. r. o., které tím
obviněná podle skutkové věty opatřila neoprávněnou výhodu. Obviněné bylo rovněž
kladeno za vinu, že před zadáním veřejných zakázek neprovedla průzkum trhu, kterým
by získala údaje a informace o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, čímž
v konečném důsledku došlo k nadhodnocení veřejných zakázek celkem o částku
7.887.336,91 Kč s DPH. V souvislosti se smlouvami uzavřenými mezi společností AA,
a. s., a vítěznou BB, s. r. o., pak zadala příkazy k úhradě v celkové výši 10.007.100,-- Kč
s DPH, ačkoliv s ohledem na netransparentní průběh zadávacího řízení a následné
fakturace musela být podle odvolacího soudu přinejmenším srozuměna s tím, že zakázky
jsou předražené, čímž jako zaměstnanec obchodní společnosti AA, a. s., postupovala
v rozporu s povinností uloženou jí podle § 301 písm. d) a § 302 písm. g) ZPr (viz výklad
v kapitole č. 4, pododdíl 4.4.1.), a způsobila tak obchodní společnost AA, a. s., škodu ve
výši 7.887.336,91 Kč.
Usnesením ze dne 4. 5. 2016, sp. zn. 5 Tdo 592/2015, Nejvyšší soud odmítl
dovolání dvou obviněných podané proti odsuzujícímu rozsudku odvolacího soudu.
Obvinění byli (společně s dalšími osobami) nalézacím soudem původně uznáni vinným
ze spáchání trestného činu porušování pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1
tr. zák. a trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst.
1, odst. 2 písm. b) tr. zák., jejichž skutkové podstaty měli naplnit více skutky, nicméně
stejně jako v předchozím případě zde odvolací soud prvoinstanční rozsudek zrušil a
obviněné uznal vinnými pouze ze spáchání trestného činu podle § 255 odst. 1, odst. 2
písm. b) tr. zák., protože trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku
podle § 127 odst. 1 tr. zák. byl již promlčen (zbylé osoby pak obžaloby zprostil úplně).
Skutek, který souvisel se závažným porušením závazným pravidel zadávacího
řízení a za který byl jeden z obviněných také pravomocně odsouzen, spočíval
zjednodušeně řečeno v tom, že obviněný v pozici ředitele odboru informatiky Magistrátu
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hlavního města Prahy odpovědného za řádná zadávací řízení k veřejným zakázkám
v rámci projektu na vybudování pražského centra kartových služeb s cílem opatřit
obchodní společnosti AA, s. r o., neoprávněné výhody a majetkový prospěch, porušil
závažným způsobem pravidla zadávacího řízení stanovená v zákonech o veřejných
zakázkách274 (a současně jednal v rozporu s konkrétními povinnostmi týkajícími se
opatrování majetku zaměstnavatele a řádného hospodaření a nakládání s ním), tak že jako
veřejný zadavatel a jeden z členů hodnotící komise u veřejné zakázky na realizaci
kartového servisního centra
- nejprve v rozporu s požadavky na transparentnost a rovnost zadávání veřejných
zakázek (§ 6 ZZVZ) zásadně omezil v zadávací dokumentaci přístup zájemcům o danou
zakázku stanovením velice krátké doby na předložení a realizaci požadovaného řešení a
velmi podrobným požadavkům na jeho parametry, čímž prakticky umožnil ucházet se o
tuto zakázku jen zájemci, který měl požadované řešení již hotové, totiž obchodní
společnosti AA, s. r. o. (viz § 36 odst. 1 ZZVZ), přičemž sama zadávací dokumentace
byla vytvořena s velkou řadou nedostatků, kvůli kterým byla výrazně snížena možnost
řádného posouzení ekonomické výhodnosti učiněných nabídek (srov. § 114 a násl.
ZZVZ),
- následně i přes výrazné nedostatky v zadávací dokumentaci zahájil zadávací
řízení k této nadlimitní veřejné zakázce a jako člen hodnotící komise společně s dalšími
jejími členy, které sám jmenoval, nevyřadil při kontrole úplnosti podané nabídky
obchodní společnosti AA, s. r. o., ačkoliv věděl, že nabídka obchodní společnosti AA, s.
r. o., nesplňuje zadávací podmínky (viz § 48 ZZVZ), a naopak doporučil Radě hlavního
města Prahy uzavřít se společností AA, s. r. o., smlouvu o dílo, což rada usnesením
schválila.
Obviněný pak jménem hlavního města Prahy uzavřel se společnosti AA, s. r. o.,
příslušnou smlouvu o dílo (a rovněž i související licenční smlouvy), ve které sjednal nad
rámec zadávací dokumentace a vůbec nad rámec samotné veřejné zakázky pro hlavní
město Prahu nevýhodné peněžní parametry jednotkové ceny za licenční modul, což
následně vedlo k ekonomicky neopodstatněnému nárůstu plateb za licenční položky.
Navíc nechal v souvislosti s touto veřejnou zakázkou proplatit zmíněné obchodní
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Šlo o zákony z r. 2004 a 2006 (viz kapitolu č. 2, pododdíl 2.4.1.), nicméně pravidla, v rozporu s nimiž
obviněný postupoval, jsou součástí i stávajícího ZZVZ 2016, viz příslušné odkazy v popisu skutkových
okolností.
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společnosti fakturu ve výši 13.982.500,-- Kč, ačkoli věděl, že takovou zálohu nemohl
jako zadavatele poskytnout. Tímto jednáním tak podle odvolacího soudu přispěl k tomu,
že obchodní společnosti AA, s. r. o., dosáhla v rozporu se závaznými pravidly
stanovenými v zákoně o veřejných zakázkách přidělení dané nadlimitní zakázky
v hodnotě 98.104.088,-- Kč, a hlavnímu městu Praze tak jejím předražením, k němuž
došlo v důsledku eliminace hospodářské soutěže, způsobil škodu ve výši nejméně
18.245.900,-- Kč.
Za bližší pozornost dále bezpochyby stojí mnohovrstevnaté usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 26. 10. 2017, sp. zn. 5 Tdo 334/2017, o němž jsem se zmínil již v kapitole
č. 4, v závěru pododdílu 4.4.2. Skutek, ve kterém byl nalézacím soudem spatřován zločin
zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) TrZ,
spočíval - stručně vyjádřeno - v tom, že obviněný jako primátor Statutárního města České
Budějovice měl neoprávněně uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce počítačového
hardwarového zařízení, softwarového vybavení a o poskytnutí souvisejících služeb
s obchodní společností AA, s. r. o., a to v úmyslu opatřit této obchodní společnosti
neoprávněný prospěch nemateriální povahy spočívající v přidělení nadlimitní zakázky ve
výši 37.213.726,-- Kč bez řádného zadávacího řízení a bez pověření rady města. Tím měl
překročit svou pravomoc danou mu ustanovením § 103 odst. 4 OZř a zároveň porušit
ustanovení § 6 ZVZ 2006 (v ZZVZ 2016 jde rovněž o § 6). V rozporu s interním aktem
řízení (směrnice města o postupu při zadávání veřejných zakázek) pak zmíněný dodatek
č. 2 podepsal bez toho, že by tento postup byl předtím projednán a schválen radou města,
která podle interního aktu řízení schvalovala vypsání zadávacího řízení u nadlimitních a
podlimitních veřejných zakázek v objemu nad 2.000.000,-- Kč. Tím měl Statutárnímu
městu České Budějovice způsobit škodu ve výši nejméně 8.776.962,-- Kč, neboť ze
znaleckého posudku z přípravného řízení vyplývalo, že cena obvyklá v čase a místě, za
níž by se dalo uvedené vybavení a související služby pořídit, činí 28.436.764,-- Kč.
Současně je třeba dodat, že ÚOHS následně (více než dva roky po jednání obviněného)
ve svém rozhodnutí konstatoval, že Statutární město České Budějovice porušilo
uzavřením dodatku č. 2 ustanovení § 21 ve spojení s § 6 ZVZ 2006 (nyní půjde o
ustanovení § 55 ve spojení s § 6 ZZVZ), neboť nebylo provedeno zadávací řízení a
současně město nedodrželo zásady postupu zadavatele, čímž byl podstatě ovlivněn výběr
nejvhodnější nabídky.
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Odvolací soud však rozsudek nalézacího soudu zrušil a obviněného obžaloby
zprostil. Důvody lze shrnout tak, že podpis předmětného dodatku č. 2 doporučovali
obviněnému tři (co do problematiky a předmětu plnění klíčoví) zaměstnanci Statutárního
města České Budějovice: vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií,
právní právního oddělení kanceláře primátora a náměstkyně primátora pro informační
technologie, kteří všichni vyjádřili na spisové obálce dokumentace k dodatku č. 2 své
kladné stanovisko, a na jejichž odborný názor se obviněný při podpisu dodatku spolehl.
O tom, že pořízení uvedeného vybavení a souvisejících služeb formou uzavření dodatku
č. 2 je chybné, jak bylo následně uvedeno v rozhodnutí ÚOHS, přitom obviněný v dané
chvíli nemohl vědět.
Nejvyšší státní zástupce podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání, ve
kterém namítal, že se obviněný spolehl na úsudek svých podřízených, aniž si důkladně
ověřil, zda mu může důvěřovat a řídit se jím, přičemž pokud by se tak stalo, musel by
dojít k závěru, že je třeba na předmětnou počítačové vybavení a související servisní
služby vypsat nové zadávací řízení. Dále se domáhal toho, aby jednání obviněného bylo
posouzeno nejen jako zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm.
b), odst. 3 písm. b) TrZ, ale současně i jako zločin porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2, odst. 4 písm. a) TrZ.
Nejvyšší soud v řízení o dovolání rozsudek nalézacího soudu zrušil. Ve svém
rozhodnutí se nicméně ztotožnil se závěry odvolacího soudu, pokud jde oprávněnost
spolehnutí se na odborný názor podřízených osob, mezi nimi pak zejména právníka
právního odboru primátora. Připomněl zde mj. i závěry, k nimž došel ve svém usnesení
ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010, tedy že jestliže se laické osoby spolehnou na
právní rady advokáta jako osoby práva znalé, aniž by zde byly nějaké konkrétní okolnosti,
ze kterých by mohly usuzovat na nesprávnost takových rad, nelze u nich zpravidla dovodit
úmyslné zavinění. Doplnil (bod 37 usnesení), že i kdyby úřednický aparát města
vyhodnotil situaci tak, že se u dodatku č. 2 nejednalo o využití opce a pouhou změnu
některých ustanovení smlouvy z r. 2007, s vyšší mírou pravděpodobnosti (než kterou
měla tvrzení dovolatele) by bylo o vítězi zakázky rozhodováno v jednacím řízení bez
uveřejnění, jako tomu bylo již v předchozích případech spolupráce se společností AA, s.
r. o. (k historii vztahů města a dodavatele viz bod 30 a 31 usnesení). Pokud jde o
kvalifikaci jednání obviněného jako zločinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2, odst. 4 písm. a) TrZ, vyžaduje základní skutková
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podstata úmyslné zavinění, ovšem v případě obviněného byl zjištěným skutkovým
stavem vyloučen i eventuální úmysl porušit závažným způsobem závazná pravidla
zadávacího řízení.
Důvod, proč Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil
k dalšímu řízení, spočíval v tom, že podle jeho názoru odvolací soud ve vztahu
k právnímu posouzení zavinění obviněného nevyčerpal důsledně všechny možnosti jeho
hodnocení zejména týkající se nedbalostní formy trestného činu zneužití pravomoci
úřední osoby podle § 330 TrZ a jeho možného souběhu s trestným činem porušení
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 TrZ, u něhož bude třeba
kromě znaku důležitého úkolu (§ 330 odst. 1 TrZ) dovodit, zda se jej obviněný dopustil
z hrubé nedbalosti (§ 221 odst. 1 TrZ).
Se spolehnutím se na odborný názor souvisí i další případ: rozsudkem Městského
soudu v Praze ze dne 18. 9. 2017, sp. zn. 56T 1/2015, který byl potvrzen usnesením
Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 8 To 133/2017, byli bývalý
ministerský náměstek a soudní znalec zproštěni obžaloby z pokusu zločinu zneužití
pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) TrZ a zločinu
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2, odst. 4
písm. b) TrZ (to v případě náměstka), resp. z pomoci podle § 21 odst. 1 písm. c) TrZ ke
zločinu uvedenému na druhém místě [to v případě soudního znalce, jenž byl zproštěn i
obžaloby ze zločinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346
odst. 1, odst. 3 písm. b) TrZ]. Podle soudu se nepodařilo prokázat, že by znalecký
posudek, který si ministerský náměstek jednající za veřejného zadavatele u znalce
objednal za účelem obhájení zamýšleného jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání
veřejné zakázky na vytvoření systému pro odhalování podvodných případů v souvislosti
s vyplácením sociálních dávek společnosti AA, s. r. o., se kterou již předtím dané
ministerstvo na jeho vývoji několik let spolupracovalo, a na který se následně při
zdůvodnění tohoto postupu odkazoval, byl nepravdivý a účelový, jak tvrdily orgány činné
v přípravném řízení. Nelze-li tedy ve vztahu ke znaleckému posudku dovodit trestní
odpovědnost znalce, tím spíše nelze dovodit trestní odpovědnost osoby, která se na něj
při svém postupu podle zákona o veřejných zakázkách spoléhala.
Další poznatky lze získat z veřejných zdrojů ve vztahu k trestním věcem, které
dosud nebyly pravomocně ukončeny. Těm samozřejmě nelze zejména s odkazem na čl.
131

40 odst. 1 a 2 LPS přisuzovat větší váhu, a je tedy nutno je za stávající situace vnímat
spíše jako určité indicie toho, jaká jednání jsou podle vybraných orgánů činných
v trestním řízení subsumovatelná pod skutkovou podstatu trestného činu porušení
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ.
Tak spatřuje státní zástupce daný trestný čin, spáchaný v souběhu s trestným
činem porušení povinností při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 TrZ a
v různých formách účastenství, v jednání, kterého se měli obvinění jednající za
Ministerstvo vnitra České republiky dopustit mimo jiné tím, že namísto aby zvolili
některé za zadávacích řízení (§ 55 a násl. ZZVZ) na realizaci projektu na správu
manažerských portfolií v hodnotě více než 70 mil. Kč, zadali jeho plnění společnosti AA,
s. r. o., formou dodatku k rámcové smlouvě, jež se však týkala poskytování licencí
k produktům Microsoft, a plnění předmětného projektu tak pod ní podle obžaloby nebylo
podřaditelné, čehož si měli být obvinění vědomi. Společnost AA, s. r. o., nadto uzavřela
na realizaci projektu smlouvu se společností BB, a. s., která nebyla v seznamu
zadavatelem schválených poddodavatelů společnosti AA, s. r. o., u rámcové smlouvy, za
částku cca 60 mil. Kč, a společnost BB, a. s., pak dokonce nechala daný projekt vytvořit
za částku cca 53,5 mil. Kč společnost CC, a. s., jež rovněž v seznamu poddodavatelům
nefigurovala, přičemž smlouvy mezi těmito společnostmi byly uzavřeny dříve než
samotný dodatek k rámcové smlouvě mezi ministerstvem a společnost AA, a. s.275

5.3. Trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě podle § 256 TrZ
5.3.1. Znění skutkové podstaty
Skutková podstata trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při
veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ zní takto:
(1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, soutěžiteli

275
Srov. Čtyři bývalí manažeři z vnitra čelí obžalobě za smlouvy s Fujitsu. Údajně obcházeli zákon o
veřejných zakázkách. [online]. Lidovky.cz, 19. 9. 2018, [cit. 21. 10. 2018]. Dostupné na
https://www.lidovky.cz/domov/ctyri-byvali-manazeri-z-vnitra-celi-obzalobe-za-smlouvy-s-fujitsu-udajneobchazeli-zakon-o-verejnych-zakazkach.A180919_102319_ln_domov_ele.
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nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel
veřejné soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny,
b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si
dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.
(4) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch a
spáchá takový čin jako úřední osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

U názvu trestného činu a textace skutkové podstaty došlo následně Sdělením
Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb, vyhlášeném v částce č. 98 na str. 2987
Sbírky zákonů ze dne 17. 9. 2015, ke změně, když text „sjednání výhody“ byl opraven na
„zjednání výhody“. Parlamentem republiky ČR byla schválena verze se „z“, ovšem
v rámci autorské korektury před vyhlášení trestního zákoníku ve Sbírce zákonů došlo
k „nedůvodné ´gramatické opravě´“, jak uvedl Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 7.
10. 2015, sp. zn. 5 Tdo 66/2015. Podle Nejvyššího soudu, který rozhodoval o dovolání
obviněných odsouzeného mj. právě za trestný čin podle § 256 TrZ, byly soudy nižších
stupňů zněním § 256 TrZ původně vyhlášeným ve Sbírce zákonů ke dni rozhodování
„uvedeny v omyl, neboť nemohly vědět, že úmyslem zákonodárce bylo přijetí skutkové
podstaty § 256 tr. zákoníku ve znění ´zjednání´ výhody při zadání veřejné zakázky, při
veřejné soutěži a veřejné dražbě a nikoli ´sjednání´, které by skutečně jiný význam.“
Nejvyšší soud současně s odkazem na jazykovou příručku a odbornou právní literaturu
vyložil, že slovo „sjednat“ znamená „ujednat, smluvit, domluvit“, zatímco slovo „zjednat“
je vykládáno jako „získat za peníze nebo jinou odměnu, úsilím dosáhnout, zajistit“, resp.
že „sjednání“ označuje uzavření dohody s někým, kdežto „zjednání“ označuje
obstarávání.
V praxi se objevily případy, jako byla např. trestní věc řešená v rámci tohoto
dovolání, kdy obviněný argumentoval, že svým jednáním nenaplnil objektivní stránku
trestného činu podle § 256 TrZ spočívající ve „sjednání“ výhody, které vyžaduje jednání
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dvou stran. Toto tvrzení však bylo na základě konkrétních důkazů prokazujících skutkové
okolnosti soudem prvého i druhé stupně vyvráceno a Nejvyšší soud s jejich hodnocením
ztotožnil, byť připustil, že „skutková podstata ´zjednání´ výhody je jistě širší než
´sjednání´ výhody, když k naplnění skutkové podstaty postačuje pouze jednostranné
jednání.“
5.3.2. Subjekt a subjektivní stránka
Pachatelem může být kterákoli fyzická nebo právnická osoba (srov. § 7 TOPO),
tedy ani u toho trestného činu se neuplatní ustanovení § 114 TrZ týkající se konkrétního
a speciální subjektu. Jak ostatně patrné z níže rozebírané judikatury, pachatelem je
zpravidla osoba, která má povinnosti v zadávacím řízení týkajícím se veřejné zakázky,
které vyplývají ať již přímo ze ZZVZ, tak současně i z příslušných interních aktů řízení,
popř. ze smlouvy, zajišťuje-li vybrané záležitosti spojené s veřejnou zakázkou externí
administrátor. Teoreticky však není vyloučeno, aby byl pachatelem i kdokoli jiný, v praxi
si to však nelze představit. U osob jednajících za dodavatele či v jejich prospěch (viz
pojednání o tzv. obchodnících s vlivem v kapitole č. 4, pododdílu 4.4.3.), které se snaží
pro konkrétního dodavatele dosíci přednosti či výhodnějších podmínek na úkor
dodavatelů ostatních, pak přichází v úvahu trestní odpovědnost za účastenství podle § 24
odst. 1 TrZ.
Z hlediska zavinění je u základní skutkové podstaty vyžadován úmysl, přičemž
postačí i úmysl nepřímý ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) TrZ. Kromě něj zde musí být
také úmysl způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch (druhý úmysl
/dolus coloratus/, též nazývaný jako obmysl), přičemž ke způsobení škody ani k opatření
prospěchu nemusí dojít. Problematika tzv. druhého úmyslu byla podrobně vyložena
v kapitole č. 4, pododdílu 4.4.2., připomeňme však, že rozhodovací praxe došla (právě u
trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle § 256 TrZ) k závěru, že „případě tzv. úmyslu překračujícího objektivní
stránku (…) může (na rozdíl od jednání s určitým cílem či za určitým postačovat tzv. dolus
eventualis (nepřímý úmysl), pokud z konkrétní formulace výslovně nevyplývá, že je třeba,
aby pachatel daný následek přímo chtěl“.276

276

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1475/2015.
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5.3.3. K normativní povaze vybraných znaků objektivní stránky
Jak již jsem uvedl v kapitole č. 1, pododdílu 1.2.2., s ohledem na terminologickou
provázanost skutkových podstat trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se nabízí otázka,
nakolik je nutno při výkladu jednotlivých pojmů užívaných těmito skutkovými
podstatami vycházet z jejich vymezení v tomto předpise. Při rozboru trestného činu
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ bylo
již zmíněno, že tato skutková podstata je blanketní, neboť se dovolává jiné normy, tedy
právě zákona o zadávání veřejných zakázek.
Složitější otázka ovšem může vyvstat jednak u trestného činu zjednání výhody při
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ, jehož
skutková podstata obsahuje znaky „veřejná zakázka“, resp. „zadání veřejné zakázky“ a
„hodnotící komise“, a jednak u trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při
veřejné soutěži podle § 257 TrZ (znak „zadávací řízení“), neboť tyto termíny jsou či byly
užívány předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (ZZVZ 2016, resp. předtím
ZVZ 2006).277 Otázka tedy zní, zda se jedná o znaky normativní, či deskriptivní.
Připomeňme, že normativním znakem skutkové podstaty „se rozumí znak
skutkové podstaty trestného činu vyjádřený právním pojmem, vztahem či institutem
převzatým z jiného právního odvětví, aniž by se příslušné ustanovení trestního zákona
mimotrestní normy tento znak obsahující odkazem či blanketem dovolávalo“.278
Normativní znaky je nutno odlišovat od popisných (deskriptivních) znaků skutkové
podstaty: protože se v rámci skutkových podstat trestných činů rozlišují pouze znaky
normativní a deskriptivní, lze množinu deskriptivních znaků a contrario vymezit jako
množinu znaků nenormativních, jichž je ostatně drtivá většina.279 Byť důležitost
vymezení znaku jako normativního primárně souvisí se zaviněním, či přesněji s otázkou
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Záměrně přitom pomíjím pojem dodavatel, neboť i když je v ZVZ 2006 i ZZVZ 2016 jednoznačně
definován, přeci jen jde o v zákonech běžně užívaný pojem (např. v rámci občanského zákoníku č. 89/2012
Sb. srov. § 1752 odst. 1, § 2086 odst. 2, § 2940 a další).
278
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 6 Tdo 151/2015.
279
Jak připomíná J. Jelínek (in: Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání.
Praha: Leges, 2017, str. 223), v některých případech je toto rozlišování do značné míry přibližné. Týká se
to zvláště obecných pojmů, které jsou v běžném (hovorovém) jazyce užívány obvykle, ačkoliv jsou pro
účely některých předpisů legálně definovány (typicky „věc“, „zvíře“ apod.).
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právního omylu podle § 19 odst. 1 TrZ,280 má značný vliv i na vymezení množiny
společenských vztahů, na které bude skutková podstata dopadat. Jde totiž mj. o to, že
nebude-li daný pojem vyložen jako normativní znak, ačkoliv by tak vykládán být měl,
nýbrž bude vykládán coby znak deskriptivní prostřednictvím obecného, a tedy zpravidla
výrazně širšího (extenzivnějšího) významu daného slova (daných slov), může docházet
k širší kriminalizaci tímto výkladem dotčených společenských vztahů.
Jednou z důležitých otázek je, kdo určí, že se jedná o normativní znak, jinými
slovy, zda je při interpretaci daného pojmu v rámci subsumpce určitého trestněprávně
relevantního jednání pod konkrétní skutkovou podstatu trestného činu nutno vycházet
z definice pojmu vyložené v jiném právním předpise, či zda je možno chápat znak toliko
jako deskriptivní a vyložit jej obecně. Zde už se pohybujeme v oblasti interpretace
právních předpisů.
Z hlediska intepretaci provádějícího subjektu se i při výkladu trestních zákonů
standardně rozlišuje výklad autentický, soudní a vědecký.
Autentický výklad, tj. výklad, který podává subjekt, jenž vykládanou normu vydal,
se v České republice nevyskytuje. U výkladu soudního je pak ještě třeba rozlišovat, který
soud (a jak281) tento výklad činí: zda Ústavní soud (stojící mimo soustavu obecného
soudnictví) či Nejvyšší soud České republiky, jejichž rozhodnutí mají s ohledem na
postavení těchto soudů v pyramidě soudnictví kvaziprecedenční charakter,282 nebo zda
jde o rozhodování obecného soudu nižšího stupně v konkrétní věci. Konečně výklad
vědecký (doktrinální), nazývaný též jako opinio doctorum (mínění učenců), představuje
odborné názory právních vědců ve vědeckých publikacích, učebnicích, článcích či
v komentářích k zákonům, jichž se nejen soudci, ale i advokáti a další odborná veřejnost
s ohledem na jejich přesvědčivost v praxi dovolávají.
Z tohoto výkladu je zřejmé, že v rámci obecného soudnictví bude tím, kdo určí,
zda jde, či nejde o normativní znak, především (a právě) Nejvyšší soud České republiky,
280

Srov. zmíněné usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 6 Tdo 151/2015, podle kterého
„[k] trestní odpovědnosti pachatele za trestný čin, jehož skutková podstata je vymezena tzv. normativním
znakem, z hlediska subjektivní stránky dostačuje, věděl-li o rozhodných skutkových okolnost naplňujících
tento znak“, přičemž „[z]ávěr o jeho vině není podmíněn zjištěním, že v době činu znal přesný význam
tohoto normativního znaku“.
281
Srov. zejm. derogační rozhodnutí Ústavního soudu.
282
Viz např. Kühn, Z. Role judikatury v České republice. In: Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. (eds.). Judikatura
a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006, str.
35 a násl. S ohledem na zaměření práce pomíjím obdobně významnou roli Nejvyššího správního soudu.
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neboť „[m]imořádné opravné prostředky, o kterých tento soud rozhoduje, jsou jako
nástroje sjednocování judikatury a priori koncipovány. Zákon tento účel výslovně zmiňuje
a přizpůsobuje mu i jednotlivá řízení, pro která je tak typický centralizovaný charakter,
omezená přípustnost v mezích taxativně uvedených důvodů, důraz na právní otázky
atp.“.283 Nejvyšší soud usměrňuje soudy nižších stupňů (především pak soudy nalézací),
jak mají postupovat při posuzování obdobných případů, nejen zmíněnou formou
rozhodování o mimořádných opravných prostředcích (tedy o dovolání podle § 265a a
násl. tr. řádu a o stížnosti pro porušení zákona podle § 266 a násl. tr. řádu), nýbrž i
prostřednictvím tzv. sjednocujících stanovisek, k jejichž vydání (zaujetí) je oprávněn na
základě ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 21 cit. zák.284 Toto usměrňování soudů
nižších stupňů je dáno jak silou přesvědčivosti své argumentace, tak zejména hrozbou
kasačního zásahu a vrácení věci.285 Je to tedy především Nejvyšší soud, který ve svých
rozhodnutích (a stanoviscích) fakticky určuje, zda má být znak vykládán jako normativní,
či nikoli. Jak je patrno z judikátů Nejvyššího soudu zmíněných v této kapitole,
hegemonem mezi jeho senáty ve vztahu k rozhodování o trestní věcech souvisejících se
zadáváním veřejných zakázek je senát 5 Tdo.286
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Barilík, I. N., Hořák, J. Judikatura v trestním právu. In: Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní
argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013, str. 465.
284
K podrobnostem viz např. Kocourek, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2015, str. 66 – 67 a 83 – 85. Zájem na jednotném rozhodování soudů má pak svůj odraz i v § 13
ObčZ, podle něhož každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ
bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním
případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá
právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodů této odchylky.
285
Srov. Barilík, I. N., Hořák, J. Judikatura v trestním právu. In: Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní
argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013, str. 450, Hasch, K. Judikatura v trestním právu. In: Kühn,
Z., Bobek, M., Polčák, R. (eds.). Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce
s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006, str. 188, či nejnověji Púry, F. Poznámky k judikatuře Nejvyššího
soudu v trestních věcech. In: Gřivna, T. (ed.) Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání
spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 175 a násl.
286
To má ve vztahu k interpretaci právních předpisů poměrně zajímavou konotaci: kategorie soudního
výkladu a výkladů učenců (tj. výkladu vědeckého, doktrinálního) totiž tvoří v české právní praxi
přinejmenším ve vztahu k problematice výkladu znaků skutkových podstat řady majetkových a
hospodářských trestných činů kategorii smíšenou, neboť nejvýznamnější učenci, kteří se touto
problematikou zabývají, jsou současně i nejvýše postavenými soudci v rámci hierarchie obecných soudů
(Pavel Šámal a František Púry). Současně lze v jisté rovině uvažovat i o tom, že výklady podávané senátem
5 Tdo nesou (nesly) s ohledem na přítomnost Pavla Šámala (ať již v pozici jeho předsedy či člena) do určité
míry i znaky autenticity, byť ne z hlediska výkladu subjektu, který trestní zákoník vydal (což je samozřejmě
podle čl. 15 odst. 1 Ústavy České republiky Parlament), ale z hlediska výkladu vedoucího autorského
kolektivu (a současně hlavního tvůrce) znění trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., srov. např. stručný
medailonek na levé vnitřní předsádce obalu 1. vydání komentáře k trestnímu zákoníku [Šámal, P., a kol.
Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010] apod. S určitou mírou
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U znaků užívaných v rámci skutkové podstaty trestného činu zjednání výhody při
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ dospěl
Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích k závěrům, že ani jeden z nich není znakem
normativním. V tomto pododdílu se budu věnovat alespoň nejdůležitějším argumentům a
připomenu i některé další související skutečnosti.
Jak již bylo rozebráno v kapitole č. 1, pododdílu 1.3.2., Nejvyšší soud podává
v usnesení ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 1364/2016, pro potřeby výkladu skutkové podstaty
trestného činu podle § 256 TrZ vlastní definici veřejné zakázky, jíž rozumí „jakýkoli
nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby veřejným subjektem (orgánem
veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo
případě dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo
hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství“ a chápe
tedy v tomto ohledu daný pojem jako znak deskriptivní.
Stejně tak činí u spojení zadání veřejné zakázky, jež je součástí hypotézy
skutkové podstaty trestných činů podle § 256 TrZ („Kdo v souvislosti se zadáním veřejné
zakázky /…/“) a § 257 TrZ („Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné
zakázky /…/“). Zadáním se podle § 17 písm. k) ZVZ 2006 rozumělo rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
uskutečněné v zadávacím řízení. Podle § 2 odst. 1 ZZVZ 2016 se zadáním veřejné
zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a
dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo
stavební práce. Je třeba dodat, že ZVZ 2006 legálně definoval i pojem zadávání287, který
má jednoznačně širší význam, z čehož vyplývá, že tyto pojmy nelze používat
promiscue.288

nadsázky lze tvrdit, že klademe-li se otázku, co zákonodárce zamýšlel tím či oním ustanovením trestní
zákoníku, fakticky se nejčastěji ptáme na to, co jím zamýšlel Pavel Šámal. Zvláště pikantní je situace, kladeli takovou otázku senát 5 Tdo, jehož je Pavel Šámal součástí. Nechť však tato slova nevyznívají kriticky,
neboť někdo nový trestní zákon(ík) napsat musel, a osobně mám za to, že si lze jen těžko představit
kompetentnější osobu propojující teorii a praxi, než je právě profesor Šámal.
287
Ustanovení § 17 písm. m) ZVZ 2016 jej definovalo jako závazný postup zadavatele podle tohoto zákona
v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení
zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky
v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na
základě rámcovou smlouvy.
288
ZZVZ 2016 již přímou definici pojmu nepodává, byť jej ve svém textu užívá více než 100x včetně
úvodního vymezení svého účelu v § 1.
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Výkladem spojení zadání veřejné zakázky se Nejvyšší soud zaobíral v usnesení ze
dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016. Skutkový děj je podrobněji nastíněn
v následujícím pododdíle, nicméně pro účely tohoto výkladu postačí uvést, že dovolatelé
zde byli obviněni ze spáchání z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 TrZ, jehož se měli
dopustit v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu, kterou zadavatel nebyl ani
podle v té době účinného ZVZ 2006 (srov. § 18 odst. 5 cit. zák.) povinen zadávat podle
zákona o veřejných zakázkách, tj. v zadávacím řízení. V této souvislosti mj. namítali, že
nebyl naplněn znak skutkové podstaty „v souvislosti se zadáním veřejné zakázky“, protože
zadáním veřejné zakázky se rozumí pouze postup v zadávacím řízení, o které ve stíhaných
případech nešlo.
Nejvyšší soud tento názor (stejně jako dovolání) odmítl, když argumentoval
následujícím způsobem, který považuji za důležité odcitovat: „Ustanovení § 256 odst. 1
tr. zákoníku užívá pojem ´zadání´ veřejné zakázky, ačkoliv důvodová zpráva k trestnímu
zákoníku v části týkající se tohoto ustanovení uvádí, že dosavadní trestné činy zjednání
výhody při veřejné soutěži a veřejné dražbě, resp. pletichy při veřejné soutěži (§ 128a až
§ 128c tr. zák., resp. § 254 a § 255 původního návrhu), návrh rozšiřuje i na zadávání
veřejných zakázek (...) Zákonodárce sám tedy zjevně nechtěl vycházet z velmi úzce
vymezeného pojmu ´zadání´ veřejné zakázky uvedeného v tehdy platném a účinném
zákoně o veřejných zakázkách ve smyslu shora vymezeném jako pouhé rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky, ale nepochybně měl na zřeteli též samotný proces
´zadávání´ veřejné zakázky, při němž právě dochází k zjednávání výhod dodavatelům či
uchazečům, popřípadě k pletichám. Již jen z tohoto důvodu je třeba při výkladu pojmu
´zadání´ veřejné zakázky ve smyslu § 256 odst. 1 tr. zákoníku užít poněkud širšího výkladu
v porovnání se stejným pojmem užívaným pro účely zákona o veřejných zakázkách a
zahrnout pod něj i celý proces ´zadávání´ veřejné zakázky. Opačný výklad by v podstatě
vedl k tomu, že citované ustanovení trestního zákoníku by se v této části stalo obsolentním,
protože při samotném rozhodnutí zpravidla již není zjednávána přednost či výhodnější
podmínky některému dodavateli (metoda logického výkladu argumentum reductionis ad
absurdum). V tomto směru je tedy patrné, že pojem užitý v zákoně o veřejných zakázkách
nebyl obsahově zcela shodný s tím v trestním zákoníku, který se ostatně nezměnil ani ve
spojitosti s novou mimotrestní právní úpravou v důsledku přijetí zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (...) Jak je tedy ze shora
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uvedeného zřejmé, zákonodárce ustanovením § 256 odst. 1 tr. zákoníku nijak nezužoval
trestnost jednání spočívajícího ve zjednání výhody při zadání (či zadávání) veřejné
zakázky, ale chtěl jen zpřesnit dikci daného ustanovení jeho konkretizací, nadále měl
záměr postihovat jakékoliv zjednání výhody (v podobě přednosti či výhodnějších
podmínek) jak při všech typech veřejných soutěží, tak jmenovitě i při zadávání veřejných
zakázek. Jako zcela nepřijatelné se tak jeví ve světle shora nastíněného výkladu a vývoje
právní úpravy tvrzení obviněného P. K. (i dalších obviněných), že ustanovení § 256
odst. 1 tr. zákoníku nemá dopadat na zadání veřejné zakázky malého rozsahu, protože
v takovém případě se podle zákona o veřejných zakázkách nemusí použít jeho
ustanovení o zadávacím řízení. Lze proto ze všech shora uvedených důvodů i v tomto
směru užít širšího výkladu pojmu ´zadání´ veřejné zakázky, které tak nebude obsahově
shodné s ustanovením § 17 písm. k) ZVZ, ale bude mít pro účely trestního zákoníku
svůj vlastní obsah, tj. bude zahrnovat i postup veřejného zadavatele vedoucí k
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
u veřejné zakázky malého rozsahu. (...) I kdyby totiž nebylo tohoto rozšiřujícího výkladu,
který z hlediska jazykového, logického, historického i teleologického dává jako jediný
smysl, bylo by možno kvalifikovat postup a rozhodnutí zadavatele u veřejné zakázky
malého rozsahu jako veřejnou soutěž ve shodě s aplikační praxí do konce roku 2009.“289
Obratem „aplikační praxí do konce roku 2009“ zde Nejvyšší soud míní
skutečnost, že se trestné činy páchané při zadávání veřejných zakázek za účinnosti
předchozího trestního zákona postihovaly v dané době podle ustanovení § 128a, resp. §
128b tr. zák.290 Jakkoli je jinak možné s ostatními citovanými argumenty Nejvyššího
soudu souhlasit, lze se pak ovšem ptát, proč skutkové podstaty trestných činů podle § 256
a 257 TrZ 2009 od sebe terminologicky rozlišují veřejnou zakázku a veřejnou soutěž,
když veřejná zakázka má být podmnožinou veřejné soutěže. Navíc aplikace daného
postulátu naráží jak na fakt, že jako veřejnou soutěž nelze postihovat zadávací řízení ve

289
290

Body (odstavce) č. 54 a násl. rozhodnutí. Zvýraznění pasáží provedl V. H.
K bližším podrobnostem viz kapitolu č. 2, pododdíl 2.4.2.
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formě jednacího řízení bez uveřejnění,291 tak i na názor F. Púryho, že s účinností nového
občanského zákoníku je třeba pojem veřejná soutěž chápat jako znak normativní.292
Hodný pozoru je za účinnosti ZZVZ (tj. od 1. 10. 2016) i přístup Nejvyššího soudu
k pojmu hodnotící komise, který je užitý v kvalifikované skutkové podstatě (v odstavci
2) trestného činu podle § 256 TrZ.293 Podle § 74 odst. 1 ZVZ 2006 platilo, že pro
posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve
zjednodušeném podlimitním řízení a předběžném hodnocení nabídek v jednacím řízení
s uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Postup hodnotící komise byl
v ustanovení § 75 a násl. ZVZ 2006 přesně upraven, a to jak ve vztahu k jejímu složení a
způsobu jednání a usnášení, tak především ve vztahu k posuzování a hodnocení nabídek
včetně kritérií, jak má hodnotící komise v tomto ohledu postupovat. Hodnotící komise
musela mít nejméně 5 členů (§ 74 odst. 3), v případě nadlimitních veřejných zakázek
musela být jejím členem osoba splňující zvláštní způsobilost (§ 74 odst. 5) a u
významných veřejných zakázek (tj. s předpokládanou hodnotou nejméně 300 mil. Kč)
zadávaných Českou republikou či státní příspěvkovou organizací musela mít dokonce
nejméně 9 členů (§ 74 odst. 6).294 ZVZ 2006 kladl ve svém § 74 odst. 7 zákonné nároky
i na člena hodnotící komise, který nesměl být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům
podjatý, zejména se nesměl podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku
zadávacího řízení mu nesměla vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesměl mít osobní
zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči jej nesměl spojovat osobní ani pracovní či

291

Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 5 Tdo 885/2015, kde Nejvyšší soud ve vztahu
k obviněným stíhaným za spáchání činu v postavení vyhlašovatele nebo pořadatele veřejné soutěže [§
128a odst. 2 písm. a) tr. zák.] podotkl, že je sporné, zda vůbec a případně v jakém rozsahu by soudy nižších
stupňů mohly dospět k závěru o formálním naplnění okolností kvalifikované podstaty zmíněného
trestného činu, když v daném případě nebyla vyhlášena ani se nekonala veřejná soutěž, neboť šlo o zadání
veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění.
292
„Podobně při výkladu tzv. normativních znaků některých skutkových podstat trestných činů
zařazovaných mezi hospodářskou a majetkovou kriminalitu bude nutno vycházet z nové úpravy
soukromého práva. (...) Normativním znakem v tom smyslu je i pojem ´veřejná soutěž´ v ustanovení § 256
tr. zák. o trestném činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a
v ustanovení § 257 tr. zák. o trestném činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži; právní
úpravu veřejné soutěže nyní obsahují ustanovení § 1772 až § 1779 o. z.“ Púry, F. Některé zásadní souvislosti
nové úpravy soukromého práva s postihem hospodářské a majetkové kriminality. Bulletin advokacie č.
9/2015, str. 25 a násl., na str. 26.
293
Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže spáchá čin uvedený v odstavci
1 jako člen hodnotící komise (…).
294
Ustanovení § 74 odst. 5 a odst. 6 v tomto znění platilo od 1. 1. 2014, kdy nabyla účinnosti novela ZVZ
2006 (zákon č. 55/2012 Sb.).
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jiný obdobný poměr; o své nepodjatosti byl přitom povinen veřejnému zadavateli učinit
písemné prohlášení. 295
ZZVZ 2016 ovšem pojem hodnotící komise přímo nedefinuje, ve svých
ustanoveních § 42, 44 a 119 hovoří pouze o komisi, která má však obdobné úkoly jako
hodnotící komise v předchozí právní úpravě (včetně povinnosti podat písemné čestné
prohlášení o tom, že členové komise nejsou ve střetu zájmů /v ZZVZ 2016 však ex lege
nejsou členové komise povinni sami na střet zájmů upozornit, nýbrž je povinností
zadavatele si toto prohlášení vyžádat, viz § 44 odst. 1/). Povinnost ustanovit komisi je pro
zadavatele obligatorní pouze u veřejných zakázek s přepokládanou hodnotou vyšší než
300 mil. Kč (§ 42 odst. 2), v ostatních případech je zřízení komise otázkou vůle
zadavatele (arg. „může“ v § 42 odst. 1).296
Nejvyšší soud v (již zmíněném) usnesení ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo
1364/2016, došel k závěru, že znak „člen hodnotící komise“ je znakem deskriptivním:
„Trestní zákoník však v ustanovení § 256 odst. 2 písm. a) neváže hodnotící komisi
výslovně jen na otevřené řízení, užší řízení, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní
řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním, jak činí zákon
o veřejných zakázkách, ale spojuje ji jen s tím, že jde o veřejnou zakázku ve smyslu odst.
1 § 256 tr. zákoníku, tedy v tomto ustanovení jde o hodnotící komisi v materiálním slova
smyslu. Pro toto posouzení je tedy důležitá činnost a funkce této komise, ne splnění
formálních požadavků uvedených v zákoně o veřejných zakázkách (srov. § 74 ZVZ).“
Podle Nejvyššího soudu tedy lze pod znak „člen hodnotící komise“ podřadit i působení
obviněného v komisi zadavatelem za účelem hodnocení nabídek při veřejných zakázkách
malého rozsahu.
Tento závěr ovšem vnímám jako problematický především z toho pohledu, že
znak „člen hodnotící komise“ je znakem kvalifikované skutkové podstaty a podřazení
jednání určité osoby pod jednání člena hodnotící komise coby speciálního subjektu
znamená pro tuto osobu ohrožení trestní sazbou v rozmezí 2–8 let odnětí svobody.
Zařazení znaku „člen hodnotící komise“ jako konkrétní přitěžující okolnosti
v kvalifikované podstatě trestného činu podle § 256 TrZ je přitom ve vztahu k příslušným
295
Prostřednictvím legální definice užité v ZVZ 2006 je znak člen hodnotící komise vykládán i v prvním
(Šámal, P., a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 2387) i
druhém (Šámal, P., a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str.
2624 a násl.) vydání komentáře vydaného nakladatelství C. H. Beck.
296
K dalším podrobnostem viz kapitolu č. 3, pododdíl 3.2.7.
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(a výše uvedeným) ustanovením ZVZ 2006 a ZZVZ 2016 poměrně logické, neboť
hodnotící komisi byl zadavatel podle ZVZ 2006 povinen zřizovat u taxativně
vymezených druhů zadávacího řízení, přičemž zákonné nároky kladené na počet jejích
členů a jejich odbornost byly tím větší, čím vyšší byla předpokládaná hodnota veřejné
zakázky, při jejímž zadávání komise nabídky jednotlivých dodavatelů hodnotila (podle
ZZVZ 2016 je její zřízení obligatorní u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou
vyšší než 300 mil. Kč). Jinak řečeno, možné následky dopadu trestněprávně relevantního
jednání při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu do majetkové sféry poškozených
osob nejsou s ohledem na hodnotu takto zadávaných veřejných zakázek tak závažné, jako
tomu může být v případě druhů zadávacích řízení upravovaných ZVZ 2006 či ZZVZ
2016. Na tuto disproporci nicméně půjde v praxi reagovat ve smyslu moderačního
ustanovení § 39 odst. 1, odst. 2 TrZ.
Další problém však může souviset s tím, nakolik bude zadavatel s ohledem na
závěry Nejvyššího soudu generálně motivován ke zřizování (hodnotící) komise, když jí,
jak již bylo řečeno, u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou méně než 300 mil.
Kč, zřizovat nemusí.
5.3.4. Ke znaku zjednání přednosti nebo výhodnějších podmínek na úkor jiných
dodavatelů na pozadí recentní judikatury
Obecně je předností myšleno jakékoli zvýhodnění některého dodavatele nebo
soutěžitele, pokud jde o časový předstih. Výhodnějšími podmínkami jsou jakékoli jiné
podmínky, které zvýhodňují některého či některé dodavatele, soutěžitele nebo účastníky
před ostatními. U zadávacího řízení to může být např. stanovení výhodnějšího způsobu
podání nabídky pro některého dodavatele (uchazeče), sdělení mu určitých bližších
podmínek nebo realizačních či cenových nabídek jiných dodavatelů.297
V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (či – přesněji řečeno – senátu 5 Tdo) se
lze setkat s následujícími skutkovými okolnostmi, které byly posuzovány jako zjednání
přednosti nebo výhodnějších podmínek na úkor jiných dodavatelů (či soutěžitelů).
V usneseních ze dne 25. 3. 2009, sp. zn. 5 Tdo 247/2009, a ze dne 24. 6. 2009,
sp. zn. 5 Tdo 572/2009, odmítl Nejvyšší soud dovolání dvou ze čtyř obviněných
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Viz Šámal, P., a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str.
2622 a násl.

143

odsouzených za trestný čin pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst.
1 tr. zák. a podplácení podle § 161 odst. 1 tr. zák. Obvinění se jej sice dopustili
v souvislosti s veřejnou soutěží nad odkup majetku z konkurzní podstaty insolvenčního
úpadce, nicméně s ohledem na faktickou podobnost se zadávacím řízení je předmětné
usnesení využitelné i ve vztahu ke zde probírané problematice. Skutkové okolnosti
spočívaly v tom, že správce konkurzní podstaty vyhlásil předmětnou veřejnou soutěž, do
které se přihlásily dvě společnosti. Společnost AA, s. r. o., v jejíž prospěch obvinění
jednali, podala v uzavřené obálce nabídku ve výši 30.100.000,-- Kč, ovšem poté, co
prostřednictvím neustanovené osoby po uplynutí lhůty pro podání nabídek zjistili, že
společnost BB, s. r. o., podala nabídku ve výši 31.110.000,-- Kč, vyměnili
prostřednictvím zmíněné neustanovené osoby svou původní nabídku za zvýšenou
nabídku 32 mil. Kč, čímž dosáhli toho, že majetek z konkurzní podstaty byl prodán jim.
Podle nalézacího i odvolacího soudu tak v důsledku jednání obviněných, kteří věděli, že
s ohledem na uplynutí doby pro podání nabídek již společnost AA, s. r. o., nemůže ve
veřejné soutěži řádně zvítězit, měla tato společnost jednoznačně výhodnější podmínky, a
to na úkor společnosti BB, s. r. o., která by se v případě regulérního průběhu soutěže stala
vítězem.
Obdobný modus operandi mělo i jednání popisované v usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. 5 Tdo 746/2014, kterým bylo zamítnuto dovolání
obviněné H. K. a obviněného L. J., kteří byli uznáni vinnými ze spáchání pokusu zločinu
zneužití pravomoci podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. f) TrZ a pokusu zločinu
zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a při veřejné dražbě
podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) TrZ (obviněná H. K.), resp. z pomoci k němu
(obviněný L. J.). Obviněná H. K., vedoucí právního odboru úřadu městské části a členka
hodnotící komise, seznámila po otevření obálek obviněného L. J., manažera společnosti
AA, a. s., s nabídkami ostatních uchazečů, obviněný L. J. nabídku společnosti AA, a. s.,
s takto získanými informacemi přepracoval a H. K. obálku s přepracovanou nabídku
vložila mezi ostatní nabídky. Společnost AA, a. s., se tak posunula na druhé místo za
společnosti BB, a. s., která nabídla cenu 8.726.080,-- Kč. Ta však byla v důsledku účelové
změny hodnotících kritérií nabídek ze zadávacího řízení z formálních důvodů vyřazena a
vítězem byly vyhlášena společnost AA, a.s. s nabídkovou cenou o 757.704,-- Kč vyšší.
K dokonání činu, tedy ke způsobení škody, nakonec nedošlo díky zásahu policejního
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orgánu. Případ je zajímavý rovněž tím, že soudy zde uplatnily výpočet hrozící škody na
základě porovnání nabídkových cen společností AA, a. s., a BB, a. s.
V usnesení Nejvyššího soud ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 5 Tdo 505/2010,298 je
pak popsán jiný případ zjednání výhodnějších podmínek. Obviněný, jenž byl nalézacím
soudem uznán vinným ze spáchání trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle § 128a odst. 1 tr. zák. a trestného činu zneužívání pravomoci veřejného
činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zák. a jehož dovolání bylo Nejvyšším soudem
odmítnuto, v pozici náčelníka vojenské a ubytovací správy, odpovědného za zadávání,
organizování a vypořádávání veřejných zakázek, vybral v rámci podlimitní veřejné
zakázky na výstavbu technických prostředků na zabezpečení objektu vily v majetku
České republiky tři obchodní společnosti k obeslání výzvy k podání nabídky. Jako
nejvýhodnější nabídku pak na návrh komise vybral nabídku společnosti AA, a. s.., která
podala nejnižší cenovou nabídku a současně se prezentovala i nejkratší lhůtou pro splnění
předmětu veřejné zakázky, a uzavřel s ní smlouvu. Pointa je ovšem v tom, že společnost
AA, a. s., již měla práce zadávané na základě veřejné zakázky prakticky hotové, a
s ohledem na to tedy její nabídka musela být nejvýhodnější. Jinak řečeno, vítězem
zadávacího řízení se stal dodavatel, který již předtím z větší části provedl na předmětné
nemovitosti práce, jichž se zadávací řízení týkalo, a učinil tak ještě před výzvou k účasti
na tomto řízení. Obviněný tedy, jak uvádí Nejvyšší soud, v podstatě obešel zákon o
zadávání veřejných zakázek a umožnil obchodní společnosti AA, a. s., uskutečnit
veřejnou zakázku ještě před ukončením veřejné soutěže. Popsaným jednáním tak
společnost AA, a. s., získala výhodnější podmínky na úkor dalších dvou soutěžitelů,
neboť tyto společnosti byly prakticky vyloučeny z případného provedení veřejné
zakázky, která již byla uskutečněna jiným soutěžitelem, a staly se jen formálními
účastníky veřejné soutěže, protože za daného stavu již nebylo co zhotovit.
Za modelový případ zjednání přednosti lze považovat jeden ze skutků (pod bodem
III. výroku nalézacího soudu) uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017,
sp. zn. 5 Tdo 1106/2016: obviněný, jednající za státní příspěvkovou organizaci, předal
obviněnému jednateli společnosti AA, s. r. o., technické výkresy a další doklady tvořící
dokumentaci pro výběrové řízení týkající se zadání veřejné zakázky na stavební práce, a
to ještě před tím, než bylo výběrové řízení oficiálně uveřejněno ve Věstníku veřejných
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K tomu viz rozsudek Městského soudu ze dne 8. 12. 2008, sp. zn. 40 T 3/2008, který byl publikován
v Trestněprávní revue, č. 5/2012, str. 121 a násl.
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zakázek. Obviněný jednatel následně oslovil své dodavatele a činil úkony směřující
k tomu, aby využil časové výhody vůči ostatním dodavatelům. Dovolání obou
obviněných byla odmítnuta.
Další jednání naplňující znak zjednání přednosti či výhodnějších podmínek (zde
právě přednosti) vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 5 Tdo
66/2015, kterým bylo odmítnuto dovolání obviněného - ředitele příspěvkové organizace
(zdravotnické záchranné služby) coby veřejného zadavatele a současně vyhlašovatele a
pořadatele veřejné soutěže o veřejnou zakázku, jenž byl uznán vinným ze spáchání jednak
přečinu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea 1 TrZ a jednak zločinu zjednání výhody
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst.
2 písm. a), c) TrZ. Prvně uvedeného trestného činu se dopustil tím, že ve zjednodušeném
podlimitním řízení (viz § 53 ZZVZ) vydal písemnou výzvu k podání nabídky na dodávku
sanitního vozidla, která nebyla vhodným způsobem zveřejněna (srov. § 53 odst. 3 ZZVZ),
čímž byla znemožněna účast dalším soutěžitelům, a z pěti oslovených uchazečů vybral
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nabídku společnosti AA, s. r. o., s níž
následně uzavřel smlouvu a od níž v souvislosti s tímto zadávacím řízením přijal úplatek
v podobě financování zahraniční cesty (úhrada letenek, pobytu v hotelu a dalších nákladů
za cca 58.000,-- Kč). Trestného činu zmíněného na druhém místě se pak dopustil tím, že
ve zjednodušeném podlimitním řízení vydal písemnou výzvu k podání nabídky na
dodávku průběžného centrálního zásobování materiálem, která znovu nejenže nebyla
vhodným způsobem zveřejněna, ale čtyři z pěti oslovených společností nebyly dodávku
požadovaným (zdravotnickým) materiálem splnit, neboť ze stejného důvodu odmítly
účast již v minulém roce, čehož si byl obviněný podle soudů vědom. Obviněný navíc
s neoprávněně zvýhodněným dodavatelem AA uzavřel smlouvu dne 22. 12. 2008, tj. ještě
dříve, než vůbec obdržel jak jeho nabídku (ta došla dne 16. 1. 2009), tak i odmítavé
nabídky zbylých čtyř společností (doručené v období od 6. 1. do 20. 1. 2009). Zadávací
řízení tedy bylo zjevně jen účelové a měl jím být zastřen fakt, že k faktickému zadání
veřejné zakázky, kterou bylo obviněný „umožnil vytvořit podnikateli (…) rabat za období
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 ve výši 1 476 640 Kč“, již došlo.
Za specifických okolností (až poté, co v zadávacím řízení zvítězil) se dostalo
výhody protežovanému dodavateli v případu řešeném v rámci usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 11. 5. 2016, sp. zn. 5 Tdo 279/2016: obviněný byl jako tajemník městského
úřadu členem komise pro otevírání obálek ve veřejných zakázkách na služby a řešitel
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veřejné zakázky týkající se dvou vozidel určených pro příspěvkovou organizaci města k
rozvozu obědů. Ve výběrovém řízení zvítězila autoprodejna AA, ale příspěvková
organizace nákup vozidla odmítla, protože vozidla nesplňovala požadavek na objem
nákladového prostoru. Obviněný – v rozporu se zásadami podle § 6 ZVZ 2006 a
příslušným článkem interního aktu řízení města upravujícího postup při veřejných
zakázkách – v tomto ohledu instruoval majitele autoprodejny AA a umožnil mu, aniž by
bylo vypsáno nové výběrové řízení, dodatečně předložit nabídku na jiná vozidla, která by
již stanovenému požadavku na objem nákladového prostoru odpovídala. Nabídková cena
za odpovídající vozidla ovšem byla výrazně vyšší než oproti nabídce původní (a současně
i vyšší než nabídka druhého uchazeče). Obviněný potom předložil radě města ke
schválení návrh na revokaci části usnesení, jímž byl schválen výsledek výběrového řízení
pro původní nevyhovující vozidla, s tím, že došlo k formální chybě, když byla fakticky
schválena dvě vozidla, ovšem v zápisu bylo uvedeno jen jedno. Radu však neinformoval,
že došlo ke změně typu vozidel i jeho ceny. Vozidla byla následně objednána, dodána a
jejich cena uhrazena. Za toto jednání byl obviněný nalézacím osudem uznán vinným
přečinem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) TrZ a přečinem
zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle §
256 odst. 1 TrZ; odvolání bylo zamítnuto. Nejvyšší soud na základě dovolání obviněného
sice zrušil rozsudek nalézacího soudu a vrátil mu k novému projednání a rozhodnutí,
důvodem však byla pochybení soudů nižších stupňů ve vztahu k jinému skutku
obviněného.
Určitou podobnost (spočívající v ovlivňování dalších osob podílejících za
zadavatele na agendě související se zadáváním veřejné zakázky) lze spatřovat v trestní
věci, jíž se Nejvyšší soud zabýval v usnesení ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 5 Tdo
1475/2015, kterým zamítl dovolání obviněných čtyř členů hodnotící komise; dovolání
obviněného předsedy komise a současně místostarosty města Ing. R. S. bylo Nejvyšším
soudem odmítnuto již v usnesení ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 178/2014.299 Trestná
činnost obviněných spočívala v následujících jednáních vtělených do dvou bodů výroku
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Tímto rozhodnutím Nejvyšší soud současně zrušil z podnětu dovolání nejvyššího státního zástupce
rozsudek Vrchního soudu v Praze (coby soudu odvolacího) jednak ve výroku, kterým byl zrušen rozsudek
Krajského soudu v Hradci Králové ohledně zmíněných obviněných členů hodnotící komise, a jednak ve
zprošťujícím výroku, který se týkal těchto obviněných. Vrchnímu soudu v Praze uložil, aby jsa vázán
právním názorem Nejvyššího soudu, věc znovu projednal a rozhodl v ní. Na základě toho byli členové
hodnotící komise uznáni vinnými z dále popisovaného skutku. Jejich dovolání projednávané pod sp. zn. 5
Tdo 1475/2015 se tedy týkalo nového rozhodnutí Vrchního soudu (k podrobnějšímu popisu celé anabáze
viz body 1. až 6. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1475/2015).
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nalézacího soudu. Pod bodem I. obvinění jako členové komise pro posouzení nabídek na
výběr dodavatele stavby k veřejné zakázce na regeneraci a revitalizaci veřejného
prostranství (pěší zóny) protiprávně záměrně vyřadili jako nepřijatelnou ekonomicky
nejvýhodnější nabídku společnosti BB, s. r. o. Šlo o veřejnou zakázku vyhlášenou městem
coby veřejným zadavatelem formou podlimitního řízení. Nabídku společnosti BB, s. r.o.,
s nabízenou cenou 10.816.868,-- Kč vyřadili obvinění jako nepřijatelnou s odůvodněním,
že jí uváděné datum zahájení prací a jejich ukončení nezaručuje dokončení díla
v zadavatelem stanoveném termínu, ačkoli fakticky tato nabídka splňovala veškeré
požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně zahájení a ukončení stavby. Tím tedy
umožnili ve výběrovém řízení zvítězit společnosti AA, s. r. o., se kterou byl osobně i
ekonomicky provázán obviněný Ing. R. S., jenž ostatní členy komise upozornil na
údajnou možnost nesplnění časového termínu společností BB, s. r. o. V důsledku jednání
obviněných tak město uzavřelo smlouvu o dílo za cenu 18.151.078,-- Kč se společností
AA, s. r. o., jakožto druhým ekonomicky nejvýhodnějším uchazečem. Tato společnost
pak provedla dílo prostřednictvím subdodavatele, jímž byla za cenu 12.298.950,-- Kč
právě společnost BB, s. r.o. Tím pro sebe společnost AA, s. r. o., „bezpracně získala
prospěch ve výši 5 582 128 Kč“. Za toto jednání byli všichni obviněni uznáni vinnými
trestným činem pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, odst. 2
písm. b) tr. zák, obviněný Ing. R. S. současně i trestným činem zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), c), odst. 2 písm. a), c) tr. zák.
Pod bodem II. byl obviněný Ing. R. S., již zmíněný místostarosta města a předseda
hodnotící komise, uznán vinným, že na počátku popsaného jednání hodnotící komise
vědomě podepsal písemné prohlášení o nepodjatosti člena komise, přestože fakticky měl
osobní vazby na jediného jednatele a společníka obchodní společnosti AA, s. r. o., která
byla jedním z uchazečů, a současně pro tuto společnost vykonával za úplatu na základě
příkazní smlouvy účetní a ekonomické poradenství, zpracovával mzdovou agendu a
personalistiku a zastupoval společnost před orgány státní správy. Obviněný Ing. R. S. se
nechal zvolit předsedou hodnotící komise, vedl průběh jejího jednání a podílel se na
výběru nabídky společnosti AA, s. r.o., i na nezákonném vyřazení ekonomicky
nejvýhodnější nabídky společnosti BB, s. r. o. Uvedeného jednání se dopustil s vědomím,
že veřejná zakázka má být financována na základě již uzavřené smlouvy o poskytnutí
dotace z finančních prostředků strukturálního fondu Evropské unie – Evropského fondu
pro regionální rozvoj, a to až do výše 19 627 429 Kč, a že jím nepravdivě vyplněný doklad
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o nepodjatosti bude příjemcem dotace předložen jejímu poskytovateli jako pravdivý,
dokladující zákonný průběh výběrového řízení o veřejné zakázce. Mimo jiné i z titulu
jeho postavení druhého místostarosty města, v jehož působnosti byly investice včetně
dotací, mu přitom bylo známo, že příjemce dotace je povinen postupovat při výběru
dodavatelů pro uskutečnění projektu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a že
svým jednáním zákonný průběh výběrového řízení porušil. Z finančních prostředků
Evropské unie následně došlo po uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností AA, s.
r. o., k vyplacení částky 724. 795,40 Kč; další úhrady byly zastaveny poté, co vyšlo
jednání obviněných najevo (dne 25. 1. 2011 navíc ÚOHS uložil městu za porušení ZVZ
2006 pokutu ve výši 250.000,-- Kč). Za to byl Ing. R. S. uznán vinným jednak ze spáchání
pokusu zločinu poškození finančních zájmů Evropských společenství (nyní Evropské
unie) podle § 260 odst. 1, 5 TrZ, dílem dokonaného a dílem ve stádiu pokusu, a jednak
již zmíněným trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst.
1 písm. a), c), odst. 2 písm. a), c) tr. zák., v tomto II. bodě ve stádiu pokusu.300
V následujících rozhodnutích Nejvyššího soudu je pak zachycen jeden z
typově nejzávažnějších způsobů páchání probíraného trestného činu, kterým je model
„vítěz – křoví“, na němž se vedle dodavatelů účastní i osoby jednající za zadavatele.301
Závažnost toho organizovaného typu jednání spočívá v tom, že se mezi dodavateli
předem ví, kdo se stane vítězem a kdo z uchazečů bude sloužit jako ryze formální účastník
(„křoví“) tak, aby byla splněna podmínka oslovení více dodavatelů veřejné zakázky.
V takovém případě však absentuje jakákoli hospodářská soutěž, která by v důsledku
konkurenčního boje v sektoru, jehož se předmět plnění z veřejné zakázky týká, mohla
přinést zadavateli úsporu veřejných rozpočtových prostředků.
V případě, jehož se týkala dovolání řešená v usnesení Nejvyššího soudu ze dne
13. 12. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1263/2017, figurovala celá řada obviněných, mezi nimiž byly
i právnické osoby podílející se na vytváření „křoví“.302
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Nejvyšší soud v usnesení ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 178/2014, ke kvalifikaci podotkl, že správně
měl (nalézací) soud posoudit celou trestnou činnost obviněného Ing. R. S. podle trestního zákona,
k podrobnostem viz závěr předmětného usnesení. Problematika posuzování trestých činů podle
intertemporálních ustanovení TrZ 2009 nicméně není předmětem této práce.
301
Při absenci takové osoby by vlastně šlo o dohodu zájemců (uchazečů) uzavíranou za účelem činnosti
směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, tedy by, ceteris
paribus, připadal v úvahu postih za trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
podle § 257 odst. 1 písm. d) TrZ.
302
Právní kvalifikace jednání obviněných byla taková, že osoby jednající za veřejného zadavatele (zástupci
vyhlašovatele) byli uznáni vinnými zločinem zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné
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Trestná činnost, z jejíhož spáchání byli obvinění pravomocně uznáni vinnými,303
spočívala v tom, že obviněný místostarosta městské části, odpovědný za správu majetku
obce, obviněný člen rady městské části a obviněný právník úseku tajemníka úřadu
městské části coby pověřený zástupce pro styk s uchazeči o veřejnou zakázku (jakožto
zástupci vyhlašovatele) společně s obviněným jednatelem společnosti AA, s. r. o.,
v rozporu s ustanovením § 18 odst. 5 část věty za středníkem ZVZ 2006 (nyní § 31 věta
druhá ZZVZ), tedy v rozporu s požadavkem na dodržení zásady transparentnosti a
rovného zacházení (jakož i v rozporu s příslušným interním aktem řízení), zmanipulovali
zadání veřejných zakázek malého rozsahu tím způsobem, že předem, skrytě a mimo
rámec výběrového řízení zajišťovali předem vybraným obchodním společnostem získání
veřejné zakázky včetně určení její ceny, přičemž tyto ceny ve všech případech stanovil
obviněný jednatel společnosti AA, s. r. o., a před podáním nabídek odsouhlasil obviněný
člen rady městské části, který informoval obviněného místostarostu, aby byli oslovováni
pouze uchazeči z řad šesti vybraných (a později obviněných) právnických osob, a to
prostřednictvím jejich jednatelů, společníků nebo zaměstnanců. Tyto obchodní
společnosti obviněný místostarosta na poradách starosty městské části navrhoval oslovit
a po schválení tohoto návrhu jim nabídky rozesílal obviněný právník úseku tajemníka,
který současně poskytoval relevantní podklady buď obviněnému členu rady, který je
předával obviněnému jednateli společnosti AA, s. r. o., nebo tomuto jednateli přímo.
Obviněný jednatel společnosti AA, s. r. o., po vzájemné dohodě s oslovenými
obchodními společnostmi a jejich zástupci připravil všechny nabídky, přičemž každý
z oslovených uchazečů o veřejnou zakázku byl předem srozuměn, zda se stane jejím
vítězem, nebo bude dělat „křoví“, tedy zda podají protinabídku, kterou za ně vypracuje
obviněný jednatel společnosti AA, s. r. o., se záměrně vyšší cenou, čímž tedy umožní
získání veřejné zakázky předem určené společnosti. Tento systém obvinění použili
nejméně u třech veřejných zakázek malého rozsahu, u dvou z nich se vítězem stala přímo
společnost AA, s. r. o., ve třetí pak zvítězila jiná společnost, za níž však obviněný jednatel
společnosti AA, s. r. o., vypracoval její nabídku a za níž společnost AA, s. r. o., v pozici
poddodavatele nakonec provedla poptávané stavební práce.

soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) TrZ, a fyzické osoby jednající za obchodní
společnosti zúčastněné na modelu „vítěz – křoví“, resp. samotné obchodní společnosti coby právnické
osoby, jimž byly trestné činy fyzických osob ve smyslu § 8 odst. 2 TOPO přičitatelné, pak za pomoc ke
zmíněnému zločinu. Nejvíce protežovanému „vítězi“, společnosti AA, s. r. o., byl pak uložen trest zákazu
účasti ve veřejné soutěži podle § 15 odst. 1 písm. f) TOPO po dobu pěti roků.
303
Dovolání obviněných byla Nejvyšším soudem odmítnuta.
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Obdobně postupovali obvinění i ve třech skutcích (bod I., II. a IV. výroku
nalézacího soudu), kterými se v rámci dovolacího řízení zabýval Nejvyšší soud
v usnesení ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016. I zde šlo o veřejné zakázky
malého rozsahu a i zde se obviněný jednatel vítězné společnosti podílel na vypracování
nabídek společností, které tvořily „křoví“. Hodným pozoru je především skutek pod
bodem II., kde předchozí dohoda osob jednajících za dodavatele nebyla zcela
koordinovaná, takže k tomu, aby předem vybraná společnost skutečně ve výběrovém
řízení zvítězila, bylo nutné, aby (spoluobviněná) referentka úřadu městské části coby
vyhlašovatele výběrového řízení po oficiálním otevření doručených cenových nabídek
sdělila obviněnému jednateli předem vybraného vítěze nejnižší podanou nabídkovou
cenu a umožnila mu přepracovat a vyměnit již jeho dříve podanou cenovou nabídku tak,
aby byla nejnižší.
V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1364/2016, se
pak objevuje další aplikace modelu „vítěz – křoví“ při veřejné zakázce malého rozsahu.
Relativně komplikovaný popis jednání obviněných se dá shrnout následujícím způsobem:
vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje městského úřadu informoval
osoby z vedení obce, že cenu přípravných bouracích prací, které je nutno provést před
celkovou rekonstrukcí atletického stadionu, odhaduje asi na 500.000,-- Kč bez DPH, což
by s ohledem na příslušný interní akt řízení obce umožnilo zadat veřejnou zakázku na
tyto práce formou výzvy, tedy formou přímého oslovení (vyzvání) dodavatelů. Vedení
obce mu s ohledem na to mj. uložilo, aby nechal zpracovat alespoň tři nabídky. Vedoucí
investičního oddělení se dohodl s obviněným A. F., se kterým jej pojil dlouholetý
přátelský vztah, že společně dosáhnou toho, že tuto veřejnou zakázku získá bez
výběrového řízení právě obviněný A. F., resp. že výběrové řízení, které měl obviněný
vedoucí investičního oddělení zabezpečit, bude realizováno jen fiktivně. Obviněný A. F.
následně dohodl jako „křoví“ další tři obchodní společnosti, jejichž zástupci s touto rolí
souhlasili. Obviněný vedoucí investičního oddělení nechal zpracovat položkový rozpočet
požadovaných prací, podle kterého ovšem předpokládaná hodnota prací činila 856.524,- Kč bez DPH, když ale podle interního aktu řízení obce platilo, že stavební veřejné
zakázky malého rozsahu je nutno zadávat výhradě elektronicky prostřednictvím tržiště
(Germin) bez možnosti jakékoli výjimky a že návrh výzvy je předkládán radě města, která
také schvaluje výběr vítězného uchazeče. Ve fiktivním výběrovém řízení pak skutečně
vyhrála firma obviněného A. F. Obviněný vedoucí investičního oddělení, který byl
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členem hodnotící komise, pak za odbor regionální rozvoje zpracoval předkládací zprávu
pro schůzi rady města, která obsahovala návrh usnesení doporučujícího schválit zprávu
hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, ačkoliv výběrové řízení nebylo
zadáno prostřednictvím elektronického tržiště atd. Rada zprávu schválila a firma A. F.
uzavřela s městským úřadem smlouvu o dílo, za které obdržela částku 672.880,70 Kč bez
DPH. Za zaznamenání zde současně stojí to, že jednatel jedné ze společností, které tvořily
křoví, podal na základě podkladů zpracovaných jeho podřízenými za společnost nabídku
v dobré víře, že se společnost o zakázku skutečně uchází, neboť mu o zákulisním ujednání
nebylo nic známo.
Při jistém zevšeobecnění výše popsaných případů lze dospět k názoru, že využití
modelu „vítěz – křoví“ je častější v případě veřejných zakázek malého rozsahu, kde je
nižší míra transparentnosti (nedochází k odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení
do Věstníku veřejných zakázek ve smyslu § 212 ZZZV či k uveřejnění výzvy k podání
nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ, srov. kapitolu č. 3, pododdíl 3.3.) a kde
osoby jednající za zadavatele mohou na základě interních aktů řízení oslovit konkrétní
dodavatele podle své volby.
Daný model se však může objevit v případě přísnějšího nadlimitního režimu. Na
obdobném principu „vítěz – křoví“ měla částečně fungovat i organizovaná skupina
obviněných v dosud pravomocně neskončené trestní věci vedené proti bývalému
hejtmanovi Středočeského kraje a dalším osobám. Stejně jako u obdobného výkladu u
trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2
alinea 2 TrZ i zde platí, že těmto informacím nelze zejména s odkazem na čl. 40 odst. 1
a 2 LPS přisuzovat větší váhu, a je tedy nutno je za stávající situace vnímat spíše jako
určité indicie toho, jaká jednání jsou podle vybraných orgánů činných v trestním řízení
(zde státní zástupce a nalézací soud) subsumovatelná pod skutkovou podstatu trestného
činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
podle § 256 TrZ.
Z veřejně dostupných popisů skutkových okolností304 vyplývá, že (zobecněno)
obvinění P. K. a K. P. v řadě případů týkajících se různých podlimitních i nadlimitních
304
Především pak z anonymizovaného výroku obžaloby Krajské státního zastupitelství v Praze ze dne 4. 4.
2013, sp. zn. KZV 60/2012, dostupné z: https://www.lidovky.cz/galeriedokumentu.aspx?dg=146&f=7, a
anonymizovaného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015, dostupné
z:
https://www.scribd.com/document/334707670/Usneseni-vrchniho-soudu-ktere-ma%C5%BEeodposlechy-v-kauze-Rath#from_embed.
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veřejných zakázek (na stavební práce, na dodávky předmětů souvisejících s výkonem
zdravotnických povolání atd.), jejichž předmět plnění byl několikrát spolufinancován
z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím příslušného regionálního operačního
programu, oslovovali konkrétní obchodní společnosti s nabídkou, že je zvýhodní
v plánovaném zadávací řízení, a to za požadovaný úplatek nejčastěji ve výši 10 %
z vysoutěžené ceny. Zvýhodnění spočívalo v tom, že se protežovaná společnost mohla
podílet na zadávací dokumentaci, sestavovat odpovědi na dodatečné dotazy dalších
účastníků a byly jí poskytnuty i další informace potřebné k tomu, aby podala
nejvýhodnější nabídku a stala se vítězem zadávacího řízení. Účast dalších dodavatelů
v zadávacích řízeních pak byla s ohledem na takovéto zvýhodnění ryze formální, ať již
se účastnili s představou, že se jedná o řádný konkurenční boj, nebo byli součástí „křoví“.
Na zvýhodňování dodavatelů se přímo podílela i obviněná L. N. jednající za obchodní
společnosti, které na základě mandátní smlouvy veřejné zakázky pořádaly; ta postupovala
zcela podle instrukcí obviněných P. K. a K. P. Z úplatků, které tito dva obvinění za výše
uvedená jednání dostali, předali část obviněnému hejtmanovi Středočeského kraje, který
z této pozice a z pozice člena Rady Středočeského kraje schvaloval či předkládal
materiály, jež se vztahovaly k průběhu a zadání veřejných zakázek.305
Naproti tomu lze v judikatuře Nejvyššího soudu nalézt i případy, kdy se ztotožnil
s argumentací odvolacího soudu užitou v rámci zprošťujícího rozsudku, ve kterém
odvolací soud dospěl k názoru, že v jednání obviněného, za něž byl nalézacím soudem
odsouzen za trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži
a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 TrZ, nelze zjednání přednosti či výhodnějších
podmínek spatřovat.
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 5 Tdo 1555/2012,
vyplývá, že rozsudkem nalézacího soudu byli zaměstnanec v postavení vedoucího
oddělení správy majetku a veřejných zakázek Ministerstva vnitra ČR - Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen „GŘ HZS“) a jednatel společnosti

305

Stejným způsobem, tj. nabídkou vítězství konkrétnímu dodavateli s požadavkem úplatku ve výši 10 %
z předmětné veřejné zakázky, měli podle nalézacího i odvolací soudu postupovat (jiní) obvinění v případě,
kterým se Nejvyšší soud zabýval v usnesení ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1230/2016. Nejvyšší soud
zde dovoláním obviněných vyhověl, rozhodnutí nižších soudů zrušil a věc vrátil k projednání nalézacímu
soudu. Důvodem byla především důkazní nouze, když jako stěžejní důkaz soudy nižších stupňů hodnotily
ne zcela hodnověrnou a až s odstupem tří let učiněnou výpověď jednoho ze spoluobviněných, který měl
úplatky poskytovat. Daná trestní věc je spíše dokladem toho, jak složité může být objasňování, pokud je
tento druh trestné činnosti oznámen několik let po jejím spáchání.
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AA, s. r. o., uznáni vinnými ze spáchání trestného činu pletich při veřejné soutěži a
veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. (jednatel společnosti AA, s.
r. o., ve formě k pomoci k němu). Trestné činnosti se měli dopustit tím, že zaměstnanec
GŘ HZS jako zadavatele veřejné zakázky s předmětem plnění spočívajícím v dodání
33 330 ks ochranných oděvů pro hasiče, která byla zveřejněna v příslušném informačním
systému dne 15. 5. 2008, zneužil možnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení
zasahovat do tvořené zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce a v úmyslu
zvýhodnit v zadávacím řízení společnost AA, s. r. o., kontaktoval ze svého soukromého
e-mailu jednatele této společnosti se žádostí o poslední kontrolu technické specifikace a
parametrů v tabulkách k připravované zadávací dokumentaci. Jednatel mu ze své emailové adresy na dotazy odpověděl a řešil s ním závady v dokumentaci. Následně
v průběhu zadávacího řízení přeposlal zaměstnanec jednateli dotaz dalšího uchazeče
ohledně šíře reflexních pruhů, certifikátů a zkušebních protokolů, na což mu jednatel
odpověděl a tato jeho odpověď byla zapracována jako dodatečná informace k zadávací
dokumentaci (nyní viz § 99 ZZVZ) a předána všem uchazečům, kteří si převzali zadávací
dokumentaci, a to za situace, kdy se společnost AA, s. r. o., stala uchazečem o tuto
veřejnou zakázku.
K odvolání obviněných pak odvolací soud napadený rozsudek v celém rozsahu
zrušil a rozhodl znovu tak, že obviněné zprostil obžaloby státního zástupce s tím, že
skutek popsaný v žalobním návrhu není trestným činem.
Proti tomu podal nejvyšší státní zástupce dovolání v neprospěch obviněných,
neboť podle něj korespondence mezi obviněnými narušila rovnost soutěžitelů, jejíž
ochrana je objektem trestného činu podle § 128a tr. zák., když společnost AA, s. r. o.,
získala před vlastním vyhlášením veřejné soutěže podrobné informace o obsahu celé
zadávací dokumentace dříve než ostatní soutěžitelé, přičemž podle něj šlo o informace o
důležitých parametrech zadávací dokumentace (např. informace o výši požadovaného
pojištění, referencích, nutných objemech předchozích zakázek, termínu vyhlášení a
realizace dodávek a o technických podrobnostech výrobku). Za legitimní důvod
komunikace mezi obviněnými nelze podle nejvyššího státního zástupce považovat ani
nedostatek odbornosti obviněného zaměstnance, neboť byl dlouholetým odborným
zaměstnancem státní správy na úseku veřejných zakázek. Společnost AA, s. r. o., tedy
disponovala výhodnějšími podmínkami pro zadávací řízení, které nebyly dány její
výrobní připraveností, ale tím, že byla detailně seznámena se zadávací dokumentací.
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Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce odmítl. Především je podle
něj v dané věci nepochybné, že obviněný zaměstnanec GŘ HZS nebyl osobou
oprávněnou rozhodovat o podmínkách veřejné soutěže, kterou ani sám nevyhlásil, takže
nemohl nijak zásadně ovlivnit její již dříve stanovené zadání. Podle názoru Nejvyššího
soudu z provedeného dokazování rovněž nevyplývá, že by jmenovaný obviněný bez
souhlasu zadavatele podstatně měnil tyto podmínky, doplňoval je či upravoval v tom
smyslu, aby tím bylo zpochybněno původní zadání veřejné soutěže a aby byla
zvýhodněna obchodní společnost AA, s. r. o., na úkor ostatních soutěžitelů. Jednání
obviněného zaměstnance se tedy omezilo pouze na technické zajištění zmíněné veřejné
soutěže, což zřejmě také vyžadovalo doplnění některých informací v rovině obecné
komunikace se subjektem, který má určité zkušenosti s výrobou ochranných hasičských
oděvů, jejichž dodávka byla předmětem výše uvedené veřejné zakázky. Pokud tento
obviněný v popsaných souvislostech poněkud nestandardně zahájil elektronickou
komunikaci s obviněným jednatelem společnosti AA, s. r. o., Nejvyšší soud sice
nepovažuje takový postup za vhodný, ale nejde bez dalšího o postup, který by byl sám o
sobě trestně postižitelný. Ze zmíněné (konkrétní) elektronické komunikace nelze vůbec
dospět k závěru o tom, že by šlo o nějakou předběžnou dohodu o podmínkách veřejné
soutěže, v níž by se obvinění domluvili na znevýhodnění ostatních soutěžitelů, anebo
která by svou podstatou představovala takové zvýhodnění obchodní společnosti AA, s. r.
o., jak naznačuje nejvyšší státní zástupce ve svém dovolání. Z jejího obsahu podle
Nejvyššího soudu vyplývá pouze tolik, že obviněný zaměstnanec zjišťoval u jednoho z
dosavadních významných výrobců ochranných oděvů pro hasiče (tj. u společnosti AA, s.
r. o.) stanovisko k některým technickým otázkám souvisejícím se zadáním uvedené
veřejné zakázky, což však rozhodně nelze považovat za snahu o ovlivnění veřejné
soutěže. Navíc v kontextu všech zjištěných okolností bylo pochopitelné, že tento
obviněný jako osoba odpovědná za průběh dané veřejné zakázky zjišťoval některé
technické podmínky ještě před tím, než došlo ke zpracování zadávací dokumentace k
veřejné zakázce, resp. že tak dokonce činil i v jejím průběhu za situace, kdy se vyskytly
určité nejasnosti a bylo nutné se s nimi vypořádat.
Proto postup obviněného zaměstnance nelze podle Nejvyššího soudu považovat
za protiprávní a odůvodňující jeho trestní postih, třebaže může vzbuzovat určité
pochybnosti ohledně profesionality tohoto obviněného při plnění jeho pracovních
povinností. Požadavky posuzované veřejné soutěže však byly natolik specifické, že
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zmíněný postup jmenovaného obviněného mohl svědčit také o jeho nejistotě stran
schopnosti zpracovat některé související technické otázky, které byly předmětem popsané
elektronické komunikace mezi oběma obviněnými.
Nejvyšší soud rovněž navíc poukázal na závěr odvolacího soudu, že pouze
společnost AA, s. r. o., byla schopna dostát časovým a dalším kritériím dané veřejné
soutěže a technickým požadavkům na ochranné oděvy, které nestanovil žádný z
obviněných, nýbrž zadavatel veřejné zakázky – Ministerstvo vnitra České republiky a
příslušná norma. Přitom elektronická komunikace kladená za vinu oběma obviněným
nemohla být příčinou vyřazení ostatních dodavatelů hasičských oděvů z účasti ve veřejné
soutěži, protože se neucházeli o tuto veřejnou zakázku z jiných důvodů (např. s ohledem
na chybějící certifikaci oděvu, nedostatek potřebné látky k jeho ušití, malý dosavadní
obrat apod.), na něž ovšem neměl vliv obviněný zaměstnanec, a to ani v součinnosti s
obviněným jednatelem společnosti AA, s. r. o.
K probíranému usnesení lze doplnit, že za účinnosti ZZVZ 2016 může zadavatel
ve smyslu § 33 vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací
podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Podmínkou však je,
že tím nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže (k dalším podrobnostem viz kapitolu
č. 3, pododdíl 3.2.7.).
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 5 Tdo 589/2015 se pak
podává, že jednání obviněných členů hodnotící komise, kteří se s odkazem na ustanovení
§ 76 odst. 3 ZVZ 2006 (nyní viz § 46 ZZVZ) rozhodli umožnit uchazeči o zhotovení díla
upravit jeho původní nabídku tak, aby obsahovala jen ty položky, které odpovídaly
zadání, přičemž mu však současně poskytli informaci o cenách dalšího uchazeče, nemusí
znamenat natolik intenzivní překročení zásad uvedených v § 6 ZVZ (i ZZVZ), které by
odůvodnilo potřebu uplatnění trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 TrZ, pokud tento
uchazeč nevyužil při úpravě vlastní nabídky znalost konkurenčních cen a nezasáhl
v tomto směru do svého původního návrhu, nýbrž pouze vyškrtl položky zahrnuté do své
nabídky nad rámec zadání, aniž by jakkoli upravoval jejich cenu.
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5.4. Trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257
TrZ
5.4.1. Znění skutkové podstaty
Skutková podstata trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné
soutěži podle § 257 TrZ zní takto:
(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím
řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v
zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo
ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné
zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) jako úřední osoba.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

5.4.2. Subjekt a subjektivní stránka
Pachatelem může být jakákoli fyzická i právnická osoba (srov. § 7 TOPO).
S ohledem na textaci objektivní stránky lze nicméně očekávat, že u jednání
popsaných pod písmeny a), a b) půjde o takovou osobu, která má zájem na konkrétním
zadávacím řízení, ať již z pozice samotného dodavatele (uchazeče), či z pozice osoby
jednající v jeho prospěch, přičemž není zcela vyloučeno, aby se současně jednalo i osobu
jednající za zadavatele [srov. přítomnost znaku úřední osoba v kvalifikovaných
podstatách podle odst. 2 písm. b), resp. odst. 3 písm. b)]. V případě jednání pod písm. c)
pak půjde výhradně o potenciálního dodavatele (uchazeče), nadto takového, jehož účast
v konkrétním zadávacím řízení je relevantní a má tedy šanci ovlivnit konečné pořadí
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hodnocených dodavatelů. O dodavatele (uchazeče) půjde i u jednání pod písmenem d):
s ohledem na mechanismus zadávání veřejných zakázek bude třeba, aby se jednalo o za
normálních okolností si konkurující dodavatele (uchazeče), kteří se zadávacího řízení
zúčastní a podají cenovou nabídku.
Pokud jde o subjektivní stránku, jedná se o úmyslný trestný čin, tedy je třeba
zavinění úmyslné, a to jak ve vztahu k základní skutkové podstatě, tak ke skutkovým
podstatám kvalifikovaným. Postačí přitom i úmysl nepřímý ve smyslu § 13 odst. 1 písm.
b) TrZ.306
5.4.3. K objektivní stránce skutkové podstaty trestného činu
Stejně jako u trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při
veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 TrZ je i zde třeba ve světle toho, co
bylo uvedeno výše v pododdílu 5.3.3., vnímat znak zadání veřejné zakázky jako
deskriptivní.
Stejně tak bude nutno nazírat i na znak zadávací řízení, který je zmíněn v
jednáních podle § 257 odst. 1 písm. a), b) a c) TrZ, kde skutkovou podstatou postihované
pletichaření souvisí přímo se zdržením se účasti v zadávacím řízení. Dojde-li tedy
k takovémuto pletichaření při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, bude pachatel
trestně odpovědný za příslušnou variantu jednání podle § 257 odst. 1 TrZ, přestože ZZVZ
ve svém ustanovení § 31 výslovně stanoví, že zadavatel není veřejnou zakázku malého
rozsahu v zadávacím řízení veřejnou zakázku povinen zadat.
Obecně je možno říci, že judikatura k této skutkové podstatě, alespoň pokud jde o
pletichy související se zadáním veřejné zakázky, neexistuje (srov. i statiky zmiňované
v kapitole č. 1, pododdíl 1.7.). Jednání popsaná v § 257 odst. 1 TrZ však zjevně tvoří lex
specialis k jiným trestným činům, takže lze přiměřeně využít judikaturu právě k těmto
trestným činům obecným.
Ve vztahu k jednání popsanému pod písm. a) odst. 1 § 257 TrZ půjde o trestný čin
podvodu podle § 209 TrZ (arg. „lstí“), resp. trestný čin vydírání podle § 175 TrZ (arg.
„pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy“), ve vztahu k jednání popsanému pod písm. b) a
c) odst. 1 § 257 TrZ se bude jednat o trestné činy podplacení podle § 332 TrZ (arg. „jinému

306

K tzv. druhému úmyslu vyplývajícímu z odst. 2 písm. a), resp. odst. 3 písm. a) i b) srov. pododdíl 5.3.2.
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poskytne, nabídne nebo slíbí majetkových prospěch“) a přijetí úplatku podle § 331 TrZ
(arg. „žádá nebo přijme majetkový prospěch“). V případě písm. d) odst. 1 § 257 TrZ pak
bude dán poměr speciality k trestnému činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 1 TrZ (půjde o zakázanou horizontální dohodu
uzavřenou mezi přímými konkurenty).
Znaky, které jsou uvedené v kvalifikovaných skutkových podstatách („prospěch“
a „úřední osoba“), byly podrobně rozebrány již v kapitole č. 4.307
5.5. K otázce možné existence okolností vylučujících protiprávnost ve vztahu k trestným
činům páchaným v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu
Okolností vylučující protiprávnost se obecně rozumí taková okolnost, která
zapříčiní, že určitý čin není trestným činem, i když jinak zdánlivě naplňuje všechny jeho
znaky. Je nutné je odlišovat od důvodů zániku trestní odpovědnosti, mezi něž patří
zejména účinná lítost308 a promlčení trestní odpovědnosti podle § 34 a násl. TrZ, neboť
zánik trestní odpovědnosti je možný pouze u činu spáchaného, zatímco v případě jednání
za okolností vylučujících protiprávnost nejde o trestný čin již od počátku.
Trestní zákoník výslovně upravuje krajní nouzi (§ 28), nutnou obranu (§ 29),
svolení poškozeného (§ 30), přípustné riziko (§ 31) a oprávněné použití zbraně (§ 32). Ve
vztahu k veřejným zakázkám přichází v úvahu především krajní nouze.309 Ta je tedy
upravena v ustanovení § 28 TrZ, podle jehož odstavce 1 platí, že čin jinak trestný, kterým
někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není
trestným činem. Podle odstavce 2 však nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto
nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně
závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí
hrozilo, povinen je snášet.
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Znak „prospěch“ v pododdíle 4.4.3., znak „úřední osoba“ v pododdíle 4.4.2.
Obecnou účinnou lítost podle § 33 TrZ nelze ohledně trestných činů páchaný v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu projevit, neboť absentují v taxativním výčtu uvedeném ve zmíněném ustanovení.
V úvahu však případně přichází dobrovolné upuštění od přípravy (§ 20 odst. 3 a násl. TrZ), od pokusu (§
21 odst. 3 a násl. TrZ) či od účastenství (§ 24 odst. 3 a násl. TrZ).
309
Teoreticky samozřejmě lze vymyslet takové situace, kde by bylo možno aplikovat i některou jinou
okolnost vylučující protiprávnost, např. souhlas všech poškozených účastníků vyzvaných podle § 68 odst.
4 ZZVZ k účasti v soutěžním dialogu s tím, že zadavatel může na jejich úkor a ve prospěch preferovaného
účastníka porušit závazná pravidla zadávacího řízení. To už se však pohybujeme mimo běžnou realitu.
308
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Při krajní nouzi vlastně dochází k poměřování důležitosti dvou společenských
zájmů: zde by se jednalo o zájem na řádném průběhu zadávacího řízení a rovnosti
účastníků hospodářské soutěže (srov. výklad týkající se objektů trestných činů stricto
sensu v pododdílu 5.1.2.) versus zájem na akutní potřebě konkrétního plnění z předmětné
zakázky. Jinak řečeno, v rámci krajní nouze by mohl postupovat zadavatel (osoby za něj
jednající) především tehdy, pokud v daném místě a čase existovaly takové skutečnosti,
které ve vztahu k veřejné zakázce, jež by měla být zadávána některým
z transparentnějších, leč přeci jen administrativně a především časově náročnějších
způsobů, odůvodňují zadání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, tedy s vyloučení
hospodářské soutěže. Mohlo by jít zejména o veřejné zakázky na stavební práci v případě
obnovování dopravní infrastruktury po nějaké přírodní katastrofě, veřejnou zakázku na
dodání určitého typu léku v případě bezprostředního zdravotního ohrožení obyvatelstva
či na dodání určité výzbroje či výstroje v případě vojenského napadení republiky apod.
Podmiňovací způsob jsem ovšem užil záměrně.
ZZVZ totiž na každou z těchto modelových situací sám pamatuje; činí tak buď
v obecných výjimkách podle § 29 ZZVZ, které by dopadalo na poslední dva zmíněné
příklady310, či ve vztahu k prvnímu příkladu přímo v ustanovení § 63, které je věnováno
právě jednacímu řízení bez uveřejnění, a jehož odstavec 5 stanoví, že zadavatel může
použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně
naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet
lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.
Lze tedy uzavřít, že aplikace institutu krajní nouze podle § 28 TrZ nepřichází u
trestných páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu v úvahu.
5.6. Právní omyl v souvislosti s trestnými činy páchanými v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu
V pododdílu 5.3.3. jsem zmínil, že důležitost vymezení znaku jako normativního
souvisí primárně se zaviněním a s otázkou právního omylu. U trestného činu podle § 248
odst. 2 alinea 2 TrZ by konkrétně šlo o právní omyl ohledně obsahu mimotrestních
právních předpisů, jichž se trestní zákoník dovolává (ZZVZ), u trestných činů podle §

310

Viz § 29 písm. a), resp. písm. c) ZZVZ.
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256 a § 257 TrZ pak o právní omyl o normativních znacích skutkové podstaty trestného
činu. 311
Negativní právní omyl je upraven v ustanovení § 19 odst. 1 TrZ, podle nějž kdo
při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li
se omylu vyvarovat. Ve vztahu ke skutkovým podstatám trestných činů páchaných
v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu si ovšem aplikaci právního omylu
prakticky nelze dost dobře představit, a to ani tehdy, pokud by výše uvedené znaky byly
skutečně chápány jako znaky normativní (což tedy nejsou, viz pododdíl 5.3.3.). Podle §
19 odst. 2 TrZ totiž platí, že se omylu bylo možno vyvarovat, pokud povinnost seznámit
se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního
předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.
Podle mého názoru s ohledem na povinnosti, které osobám participujících na
zadávání veřejných zakázek (ať již za zadavatele, či dodavatele) vyplývají z příslušné
právní úpravy (ZZVZ, dalších souvisejících předpisů, popř. i interních aktů řízení),
neexistuje žádný prostor pro to, aby jejich jinak protiprávní jednání mohlo být
omluvitelné.
5.7. Několik poznámek k aplikaci zásady subsidiarity trestní represe
Zásada subsidiarity trestní represe vyvěrá z § 12 odst. 2 TrZ, podle kterého trestní
odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen
v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti
podle jiného právního předpisu. Trestněprávní řešení je tedy nutno vnímat jako nejzazší
(subsidiární) prostředek k ochraně právního řádu (prostředek ultima ratio), a je pak třeba,
aby toto krajní řešení v rámci hierarchie postihů pokud možno navazovalo na úpravu
méně závažných způsobů uplatnění právní odpovědnosti (soukromoprávní, správní či
disciplinární) v mimotrestních předpisech.312 Neznamená to však, že by trestní
odpovědnost pachatele nepřicházela v úvahu, pokud by se poškozená nebo jiná oprávněná
311

Srov. Richter, M. Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj podřadit a jak přistupovat
k posuzování jeho vyvarovatelnosti? Trestněprávní revue č. 6/2018, str. 131 a násl. K dalším
podrobnostem viz Stočesová, S. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013,
str. 91 a násl.
312
S tím koresponduje i názor Ústavního soudu, že „[p]rávní řád, byť vnitřně diferencovaný, tvoří jednotu,
a jako s takovým je třeba s ním zacházet při aplikaci jednotlivých ustanovení a institutů“, nález ze dne 8.
11. 2001, sp. zn. IV.ÚS 564/2000.

161

osoba, na jejíž úkor byl trestný čin spáchán, domáhala nápravy protiprávního stavu
prostředky civilního práva; proto „není vyloučeno souběžné uplatnění trestní
odpovědnosti spolu s jiným druhem odpovědnosti, který nevytváří překážku věci
rozhodnuté s účinkem ne bis in idem“.313 Stejně tak není uplatnění trestní odpovědnosti
v souladu

s trestním

zákoníkem

vázáno

na

předcházející

neúspěšné

použití

mimotrestních prostředků, aby byl odstraněn protiprávní stav, jakož ani na absenci
možnosti vyvodit odpovědnost podle jiného právního předpisu.314
Pro praxi orgánů činných v trestním řízení je významné především Stanovisko
trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. Tpjn 301/2012 „k výkladu
ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku o zásadě subsidiarity trestní represe, včetně výkladu
pojmu společenská škodlivost a výkladu aplikace principu ´ultima ratio´“ (dále jen
„Stanovisko NS k výkladu ustanovení § 12 odst. 2 TrZ“). Nejvyšší soud zde připomíná,
že se v případě ustanovení § 12 odst. 2 tr. řádu jedná skutečně o zásadu a nikoli o
konkrétní normu, a proto je třeba ji aplikovat nikoli přímo, ale v zásadě jen
prostřednictvím právních institutů a jednotlivých norem trestního práva.315
U hospodářských trestných činů má přitom tato zásada význačné postavení, neboť
tato úprava často přímo navazuje na mimotrestní právní normy.316 V případě trestných
činů páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu, které do množiny
hospodářských trestných činů neoddiskutovatelně patří, půjde v teoretické rovině
především317 o návaznost na zákon o zadávání veřejných zakázek, jenž sám o sobě
obsahuje instituty, jimiž lze uplatnit odpovědnost za nezákonný postup související se
zadávacím řízením podle ZZVZ, především pak přestupky zadavatele podle § 268 odst.

313

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 8 Tdo 803/2016.
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 3 Tdo 25/2012.
315
V odborné literatuře se objevují názory, že se ustanovení § 12 odst. 2 TrZ nechová de lege lata jako
zásada, nýbrž jako materiální korektiv, srov. především Kandová, K. Ještě jednou k zásadě subsidiarity
trestní represe v teorii a praxi českého trestního práva. Trestněprávní revue č. 9/2018, str. 206 a násl.
316
Srov. názor F. Púryho vyslovený v článku s názvem „Některé zásadní souvislosti nové úpravy
soukromého práva s postihem hospodářské a majetkové kriminality“, který uvádí: „Na první pohled by se
mohlo zdát, že zmíněné významné změny se týkají především soukromého práva a že nemají žádný
podstatný vliv na trestní právo hmotné jako typické právo veřejné (...) Přesto se domnívám, že poněkud
jinak tomu bude právě v případě postihu hospodářské a majetkové kriminality (viz zejména skutkové
podstaty podle § 205 až § 271 tr. zák.), kde trestní právo v mnoha směrech souvisí s určitou mimotrestní
právní úpravou, na kterou navazuje a od níž odvozuje trestní odpovědnost.“ Publikováno v Bulletinu
advokacie č. 9/2015, str. 25 a násl., na str. 25.
317
Srov. dále i zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (...), či náhradu
majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894 a násl. ObčZ.
314
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1 písm. a), a b) ZZVZ.318 Jak jsem však již podrobněji rozebral v pododdílu 5.2.3., nelze
tento faktor přílišně přeceňovat, neboť pachatelem těchto přestupků může být pouze
zadavatel, který nikdy nebude fyzická osoba, což tedy vylučuje uplatnění odpovědnosti
pachatele – fyzické osoby podle ZZVZ coby jiného předpisu. V úvahu tedy přichází
aplikace této zásady ve smyslu bodu II. „výroku“ Stanoviska NS k výkladu ustanovení §
12 odst. 2 TrZ, podle něhož má „[z]akotvení zásady subsidiarity trestní represe a z ní
vyplývajícího principu použití trestního práva jako ´ultima ratio´ do trestního zákoníku
(…) význam i interpretační, neboť znaky trestného činu je třeba vykládat tak, aby za
trestný čin byl považován jen čin společensky škodlivý.“ Nejvyšší soud dodává, že
„[s]polečenskou škodlivost nelze řešit v obecné poloze, ale je ji třeba zvažovat
v konkrétním posuzovaném případě u každého spáchaného méně intenzivního trestného
činu, u něhož je nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v
§ 39 odst. 2 tr. zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové podstaty
trestného činu a další okolnostem případu. Úvaha o tom, zda jde o čin, který s ohledem
na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné
společenské škodlivosti případu, se uplatní za předpokladu, že posuzovaný skutek
z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům
dané skutkové podstaty.“
Těmto závěrům ostatně odpovídá i argumentace Nejvyššího soudu v usnesení ze
dne 27. 1. 2016, sp. zn. 5 Tdo 885/2015. Nejvyšší soud zde rozhodoval o dovolání
nejvyššího státního zástupce proti usnesení odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek
soudu nalézacího, kterým byli obvinění podle § 226 písm. b) tr. řád zproštěni obžaloby
s tím, že v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Tohoto skutku,
kvalifikovaného jako trestný čin pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a
odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.,
se měli dopustit rektor univerzity coby zadavatele a jednatel obchodní společnosti coby
administrátora veřejné zakázky zmocněného mj. ke komplexnímu zajištění výběrového
řízení, a to při zadání veřejné zakázky na dodatečné práce při úpravě ubytovacích kapacit
na kolejích univerzity v souvislosti s konáním mistrovství světa v lyžování. Obviněný
rektor vypsal na základě podkladů od obviněného jednatele administrující společnosti na
výše uvedenou veřejnou zakázku jednací řízení bez uveřejnění, ačkoliv si oba byli
vědomi, že zákonné podmínky pro použití tohoto typu zadávacího řízení s jediným
318

Viz kapitolu č. 3, oddíl 3.4.
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uchazečem nejsou splněny, neboť předmětem celé zakázky v objemu 43.886.513,-- Kč
nejsou stavební práce ani služby, ale zejména dodávka volného nábytku v hodnotě
25.255.742,-- Kč, kterou bylo nutno v souladu s tehdejším ZVZ 2006 zadat jako
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky prostřednictvím zadávacího řízení s možností
účasti dalších uchazečů. Na základě takto vypsaného jednacího řízení bez uveřejnění
obviněný jednatel administrující společnosti oslovil jediného uchazeče o zakázku,
společnost AA, s. r. o., a obviněný rektor následně rozhodl o jeho výběru a uzavřel s ním
smlouvu. Tímto jednáním tak úmyslně vyloučili ostatní možné soutěžitele, v důsledku
čehož jediná oslovená společnost AA, s. r. o., uskutečnila zakázku v hodnotě 24.283.805,- Kč na dodání volného nábytku, a získala tak prospěch ve výši 2.984.026,-- Kč. Obvinění
pak současně postupovali tak, aby se o tomto jednání nedozvěděl poskytovatel dotace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které mělo dodavatele odsouhlasit a
před uzavřením smlouvy posoudit jeho nabídku.
Podle nejvyššího státního zástupce soudy nižších stupňů mj. řádně neposoudily
materiální znak trestného činu, jehož spáchání bylo obviněným kladeno za vinu, navíc
byli stíhaní za trestný čin, jímž naplnili zákonné znaky kvalifikované skutkové podstaty
trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, odst. 2
písm. a), b) tr. zák., která vykazuje zvýšenou typovou nebezpečnost činu pro společnost
a pojmově vylučuje závěr o jejím jen nepatrném stupni. Případné polehčující okolnosti
pak měly soudy nižších stupňů podle dovolatele zvážit toliko ve výroku o trestu.
Nejvyšší soud poté, co se věnoval rozboru ustanovení § 3 odst. 2 tr. zák., podle
něhož platilo, že čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost byl nepatrný, nebyl
trestným činem, i když jinak vykazoval znaky trestného činu, dospěl (souladně s názory
nižších soudů) k závěru, že konkrétní skutkové okolnosti ve věci obviněných jsou natolik
výjimečné a mimořádné povahy, že použití prostředků trestního práva zde nebylo nutné,
a dovolání odmítl. Upozornil, že obvinění jednali za situace, kdy příslušná veřejná
zakázka na rekonstrukci ubytovacích kapacit univerzity již byla uskutečňována na
základě řádně uzavřené smlouvy o dílo, přičemž teprve v jejím průběhu zjistili, že nikoli
jejich vinou nebyla

zajištěna nezbytná dodávka značné části

nábytku

do

rekonstruovaných ubytovacích prostor, což si vyžádalo zvýšení nákladů na provedení
předmětného díla. Uvedená veřejná zakázka přímo souvisela se zajištěním sportovní akce
mezinárodního významu a její řádný průběh byl i v zájmu České republiky a obvinění
měli – i s ohledem na předcházející průběh rekonstrukčních prací a další okolnosti – jen
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značně omezené věcné a časové možnosti k takovému svému postupu, který by mohl být
zcela v souladu s příslušnými mimotrestními právními normami a současně by
neohrožoval uskutečnění shora uvedené sportovní akce. Za dané situace tedy není důvodu
považovat spáchaný skutek za trestný čin, a to nejen vzhledem k nedostatku materiálního
znaku, ale také proto, že na něj dopadá zásada subsidiarity trestní represe a použití
trestního práva jako ultima ratio. Zjištěné výjimečné skutkové okolnosti svědčí ve svém
souhrnu o tom, že čin obviněných nedosáhl ani dolní hranice nebezpečnosti činu pro
společnost ve smyslu odst. 3 písm. 2 tr. zák. Nejvyšší soud podotkl, že navíc ani při
zadávání a realizaci veřejných zakázek, které je spojeno s vynakládáním značných
finančních prostředků z veřejných rozpočtů, nelze bez dalšího uplatňovat trestní represi,
ale je třeba respektovat subsidiární povahu trestního práva, jak již o tom byla zmínka
výše.
Ve vztahu k aplikaci zásady subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 TrZ si
dále lze klást otázku, který orgán činný v trestním řízení a v jaké jeho fázi řízení má
zásadu subsidiarity trestní represe aplikovat, zda již policejní orgán či státní zástupce
v průběhu řízení přípravného, což by mohlo mít za následek odložení věci podle § 159a
odst. 1 tr. řádu či zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu, či až
nalézací soud.
Oba přístupy mají svá pro a proti. Aplikace zásady již policejním orgánem či
státním zástupcem může v krajním případě vést až k jisté libovůli při uplatňování trestní
odpovědnosti, a připomínat tak spíše zásadu oportunity. Aplikace zásady až v řízení před
soudem pak v případě, že soud nazná, že je takový postup na místě, postaví celé předchozí
trestní stíhání do negativního světla, ve kterém se zásah orgánů činných v přípravném
řízení do práv a svobod dotčené (obviněné) osoby může zdát jako neoprávněný a zbytečně
intenzivní. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o zásadu subsidiarity trestního řízení, lze
s ohledem na fakt, že trestní řízení je vedeno již od zahájení prověřování (nejčastěji
formou sepsání záznamu podle § 158 odst. 3 tr. řádu o zahájení trestního řízení), dospět
k závěru, že zásada je aplikovatelná již v přípravném řízení. 319

319

Srov. názor P. Šámala, podle něhož zásada „musí být zvažována a případně použita v průběhu celé
interpretace a aplikace konkrétní trestněprávní normy na posuzovaný případ“, viz Šámal, P. K diskuzi o
subsidiaritě trestní represe. In: Kalvodová, V., Fryšták, M., Provazník, J. (eds.). Trestní právo (stále)
v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 428.
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5.8. Stručný exkurz do zahraničních úprav
5.8.1. Úvodní poznámka
Obligatorní (a obligátní) součástí tohoto typu prací bývá exkurz do souvisejících
zahraničních úprav, který bývá využit k následnému komparativnímu rozjímání, jak de
lege ferenda vylepšit úpravu tuzemskou. V případě skutkových podstat trestných činů
páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami však v zásadě320 není co vylepšovat,
neboť pokrývají všechny v úvahu přicházející varianty trestné činnosti, a to především
díky blanketnosti ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ a systému vzájemně
odstupňovaného poměru speciality (viz pododdíl 5.1.2.).321 Určité rezervy však spatřuji
v trestní úpravě procesněprávní, čemuž je ostatně věnována navazující kapitola.
Následující exkurz si tedy klade za cíl pouhé představení vybraných zahraničních úprav.
Předem je třeba podotknout, že nepojednávám o úpravách civilněprávních, neboť
jak pro Slovensko, tak pro Rakousko, o jejichž úpravě v následujících pododdílech ve
stručnosti pojednám, platí Směrnice ZVZ/2014, která byla transponována do příslušných
národních předpisů, ať již formou přijetí nového zákona či novelizace zákona
stávajícího.322 Důvodem, proč jsem si vybral právě uvedené země, je to, že se o země
České republice historicky nejbližší (k Rakousku viz kapitolu č. 2, pododdíl 2.2.2.) a
nadto o země sousední, tedy státy, kde se vypsaných veřejných zakázek mohou bez
větších obtíží účastnit i čeští dodavatelé. Zajímavé nadto může být srovnání úprav
postkomunistických zemí, které byly součástí celku RVHP a v nichž hospodářská soutěž
prakticky neexistovala, tedy České a Slovenské republiky, se zemí nedotčenou centrálně
plánovaným hospodářstvím, jež má nadto, alespoň podle mého názoru, vysokou úroveň
kultury podnikání.

320

Snad až na dvojitý zápor u trestného činu porušení pravidel hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2
alinea 2 TrZ, jak se o něm zmiňuji v pododdílu 5.2.1., což je však disbalance spíše teoretická.
321
Dílčí výhrady k soudnímu výkladu některých znaků skutkových podstat těchto trestných činů jsem uvedl
v příslušných oddílech.
322
Na Slovensku jde o zákon č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (v platném a účinném znění), v Rakousku o Bundesvergabegesetz, BGBl. I. Nr. 65/2018.
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5.8.2. Slovenská republika
Ve slovenském trestním zákoně323 existuje výslovná úprava trestných činů
páchaných při zadávání veřejných zakázek stricto sensu. Jde o trestný čin pletich (v orig.
„machinácie“) při veřejných zakázkách a veřejné dražbě podle § 266 a 267. Systematicky
jsou zařazeny mezi trestné činy hospodářské (pátá hlava zvláštní části).
Skutkové podstaty jsou koncipovány následujícím způsobem:
§ 266
(1) Kdo v souvislosti s veřejnou zakázkou anebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu
anebo opatřit sobě anebo jinému prospěch jedná v rozporu se všeobecně závazným předpisem o veřejných
zakázkách nebo veřejné dražbě anebo zjedná (v orig. „dojedná“) některému soutěžiteli anebo účastníkovi
veřejné dražby přednost anebo výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů anebo účastníků veřejné
dražby, bude potrestán odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.
(2) Odnětím svobody na dva roky až osm let bude pachatel potrestán, pokud spáchá čin uvedený
v odstavci 1
a) a způsobí jím značnou škodu,
b) ze zvláštní pohnutky (v orig. „z osobitného motívu“),
c) jako vyhlašovatel anebo pořadatel veřejné soutěže anebo veřejné dražby, člen privatizační
komise, licitátor,
d) a žádá, přijme anebo si dá slíbit majetkový anebo jiný prospěch, anebo
e) závažnějším způsobem jednání.
(3) Odnětím svobody na sedm až dvanáct let bude pachatel potrestán, pokud spáchá čin uvedený
v odstavci 1
a) a způsobí jím škodu velkého rozsahu, anebo
b) jako člen nebezpečné skupiny (v orig. „nebezpečného zoskupenia“).

§ 267
(1) Kdo se dopustí machinací v souvislosti s veřejnou zakázkou tím, že
a) závažnějším způsobem jednání přinutí jiného, aby se zdržel účasti na veřejné zakázce,

323

Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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b) jinému poskytne, nabídne anebo slíbí majetkový anebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti na
veřejné zakázce, anebo
c) žádá anebo přijme majetkový anebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti o veřejnou zakázku,
bude potrestán odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Je patrné, že trestným činem podle § 266 slovenského trestního zákona jsou
v zásadě kriminalizována táž jednání jako trestným činem podle § 248 odst. 2 alinea 2
TrZ a podle § 256 TrZ, což obdobně platí u o trestném činu podle § 267 slovenského
trestního zákona a trestném činu podle § 257 TrZ.
Případné úplatkářství páchané v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek pak
bude podle slovenského trestního zákona posuzováno jako kvalifikovaná skutková
podstata trestného činu podle § 266 odst. 1, odst. 2 písm. d). Značnou škodou se rozumí
škoda ve výši nejméně 26.600,-- €, škodou velkého rozsahu ve výši nejméně 133.000,-€, srov. § 125 odst. 1 slovenského trestního zákona. Pokud jde znak závažnějšího způsobu
jednání, ten je definovaný v § 138 slovenského trestního zákona, přičemž zde bude
přicházet v úvahu především způsob podle písm. h), podle kterého se závažnějším
způsobem jednání rozumí spáchání trestného činu porušením důležité povinnosti
vyplývající z pachatelova zaměstnání, postavení anebo funkce anebo mu uložené podle
zákona. Nebezpečnou skupinou se pak míní zločinecká nebo teroristická skupina (viz §
141 ve spojení s § 129 slovenského trestního zákona).324
5.8.3. Rakousko
Rakouský trestní zákon325 obsahuje pouze jednu skutkovou podstatu, která se
výslovně vztahuje k veřejným zakázkám, a to trestný čin dohod omezujících
hospodářskou

soutěž

při

zadávacím

řízení

podle

§

168b

odst.

1

(„Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergaverfahren“), kterého se dopustí ten,
kdo na základě (předchozí) protiprávní dohody v zadávacím řízení podá žádost o účast,

324

K bližším podrobnostem ohledně historického vývoje úpravy, výkladu vybraných znaků a kazuistiky viz
např. Šanta, J. Machinácie při verejnom obstarávaní podĺa Trestného zákona Slovenskej republiky [online].
Justičná akadémia Slovenskej republiky, Ja-sr.sk, nedatováno, [cit. 30. 11. 2018]. Dostupné na
http://www.ja-sr.sk/files/Machinacie_JUDr_Santa.pdf, či Burda, E. Machinácie pri verejnom obstarávaní
(zadání veřejné zakázky). In: Fryšták, M, Žatecká, E. Nové jevy v hospodářské kriminalitě: juristický,
kriminalistický a kriminologický pohled: sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova
univerzita, Právnická fakulta, 2014, str. 9 a násl. Ke konkrétní rozhodovací praxi srov. i usnesení Nejvyššího
soudu Slovenské republiky ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 9 To 9/2016.
325
Strafgesetzbuch. BGBl. Nr. 60/1974, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „StGB“.
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předloží nabídku nebo se účastní jednacího řízení,326 a to s cílem s cílem donutit
zadavatele k přijetí určité nabídky. Za takové jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody
až na tři roky.327
Trestný čin je koncipován jako předčasně dokonaný, což, jak uvádí např. E. E.
Fabrizy,328 se stalo záměrně: do doby, než bylo dané ustanovení (k datu 1. 7. 2002) do
rakouského trestního zákona vloženo, byly takové dohody postižitelné pouze podle
skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 146 StGB, neboť byly vnímány jako
oklamávání zadavatele. V praxi však bylo velice obtížné dokázat, jaká byla v důsledku
domluvy pachatelů zadavateli veřejné zakázky způsobena škoda, což je znak, jehož
naplnění je skutkovou podstatou podvodu požadováno, a tak došlo po vzoru německé
úpravy329 k přijetí daného ustanovení.
Pokud jde o vzájemný poměr obou skutkových podstat, již zmíněný E. E. Fabrizy
označuje trestný čin dohod omezujících hospodářskou soutěž při zadávacím řízení podle
§ 168b odst. 1 StGB jako konkludentně subsidiární330 vůči trestnému činu podvodu podle
§ 146 StGB. S tím nesouhlasí např. E. Köck,331 která vysvětluje, že zatímco ustanovení §
146 StGB chrání ve vztahu k veřejným zakázkám konkrétní majetek zadavatele,
ustanovení § 168b StGB primárně poskytuje ochranu veřejné soutěži coby právnímu
statku abstraktnímu. Za situace, že se tedy podaří vyčíslit konkrétní škodu a prokázat
příčinnou souvislost mezi dohodou omezující hospodářskou a vznikem dané škody,
přichází podle zmíněné autorky v úvahu odpovědnost za oba trestné činy, k čemuž se

326

Textace uvedených jednání vychází z rakouského zákona o zadávání veřejných zakázek (k němu viz
výše).
327
Na skutkovou podstatu navazuje ustanovení o zvláštní účinné lítosti, která svědčí tomu, kdo zabrání,
aby zadavatel nabídku přijal nebo aby mu bylo z dané veřejné zakázky poskytnuto plnění (§ 168b odst. 2
StGB).
328
Fabrizy, E. E. Strafgesetzbuch samt ausgewählten Nebesatzen. Kurzkommentar. 10., neu bearbeitete
Auflage. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010, str. 546.
329
Srov. ustanovení § 298 německého trestního zákona (Strafgesetzbuch. RGBl. S. 127, 1871, nově
vyhlášený pod BGBl. I. S. 3322, 1998, ve znění pozdějších předpisů).
330
Op. cit, str. 547. Konkrétně užívá obrat „stillschweigend subsidiär“. V českém pojetí se jedná o vztah
speciality skutkových podstat.
331
Köck, E. Wirtschaftsstrafrecht. Eine systematische Darstellung. 2., überarb. Auflage. Wien:
facultas.wuv, 2010, str. 49.
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ostatně přiklonila i soudní praxe.332 Byť byl daný trestný čin vložen do oddílu, který
obsahuje majetkové trestné činy, E. Köck jej zde vnímá jako cizorodý prvek.333 (str. 44).
Je zjevné, že co do kriminalizovaného jednání je rakouská úprava podobná
trestnému činu pletich při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257
odst. 1 písm. d) TrZ, byť neobsahuje přímý požadavek, že účelem protiprávní dohody má
být zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu.

332

Srov. soudní rozhodnutí uváděná in Brugger, W. Kartellstrafrecht: Keine Ausdehnung des § 168b StGB
über das Bundesvergabegesetz hinaus. Wirtschaftsrechtliche Blätter č. 29/2015, str. 366 a násl., na str.
370. V tomto článku se mj. W. Brugger zabývá i otázkou, zda jsou podle § 168b StGB postižitelné i dohody,
které omezují hospodářskou soutěž u jiných zadávacích řízení než těch, které jsou výslovně upraveny
v rakouském zákoně o zadávání veřejných zakázek, a dochází k závěru, že nikoli, neboť by to bylo v rozporu
s požadavkem na určitost trestněprávních norem (viz str. 369).
333
Op. cit., str. 44.
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Kapitola 6: Procesněprávní instituty, které mohou napomáhat
odhalování a dokazování organizované trestné činnosti páchané
v souvislosti s veřejnými zakázkami
6.1. Úvodní poznámky
Jak vyplývá už z jejího názvu, budu se v této kapitole zabývat procesněprávními
instituty, které mohou napomáhat odhalování a dokazování organizované trestné činnosti
páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami, přičemž důraz bude kladen právě na
organizovanost a s ní související sériovost334 coby znaky podstatně zvyšující typovou
nebezpečnost tohoto druhu trestné činnosti (běžně se používá též označení organizovaný
zločin). Vycházím totiž z toho, že jednorázové (nesériové) spáchání některého z trestných
činů páchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto sensu je snáze odhalitelné (a
tedy postižitelné), neboť zde stále existují alespoň základní pravidla hry, podle nichž
jednotlivé subjekty postupují, především pak reálná konkurence mezi dodavateli, která
může vyústit k podání námitek podle § 241 a násl. ZZVZ či podnětů k ÚOHS podle §
251 a násl. ZZVZ a souvisejícímu oznámení takových skutečností orgánům činným
v trestním řízení, ať již ze strany orgánů státní správy reprezentovaných zmíněných
ÚOHS či Národní kontrolním úřadem (srov. § 8 odst. 1 větu druhou tr. řádu), popř.
samotnými dodavateli či v širším ohledu nejrůznějšími protikorupčními spolky.335
U organizované a sériové trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými
zakázkami však faktická hospodářská soutěž chybí. Uvádí-li B. Coufalová, že „aktivity
organizovaného zločinu jsou čím dál tím více sofistikovanější, vyznačují se přísným
stupněm utajení a vysokou profesionalitou jednotlivých osob na těchto aktivitách
participujících“336, pak to bezezbytku platí i zde. Na zmíněnou absenci reálné
hospodářské soutěže totiž logicky navazuje i vysoká míra latence trestné činnosti,337
neboť – jak již jsem ostatně zmínil v úvodu této práce - zde figurují v zásadě jen
intraneové reprezentovaní jednak dodavateli ucházejícími se o zakázky, kteří si (vedeni
stejným zájmem) po předchozí domluvě mohou v jednotlivých zadávacích řízeních
střídat role vítězného uchazeče a společností tvořících tzv. křoví, a jednak osobami
jednajícími za zadavatele, kteří ze zadání veřejných zakázek konkrétnímu dodavateli
mohou mít vlastní finanční či jiný prospěch. Obchodně-dodavatelské vztahy mezi
jednotlivými dodavateli a vzájemná forma spolupráce v kontinuálním křížení pozic
334

Tento obecný pojem užívám záměrně, neboť je významově širší než trestním zákoníkem definované
pokračování v trestném činu (§ 116 TrZ).
335
Národní fond proti korupci (www.nfpk.cz), Transparency International (www.transparency.cz), spolek
Oživení (www.oziveni.cz) aj. K dalším podrobnostem týkajícím se oznamování trestných činů viz
především Púry, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými
osobami. Trestněprávní reuve č. 7-8/2013, str. 161 a násl.
336
Coufalová, B. Možnosti racionalizace trestní justice při stíhání organizovaného zločinu. In: Štěrba, F., a
kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, str. 88 a
násl., na str. 88.
337
Srov. ostatně statistiky v kapitole č. 1, oddílu 1.7.
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dodavatele a poddodavatele (původní terminologií ZVZ 2006 subdodavatele) při plnění
jednotlivých veřejných zakázek rovněž představuje výrazný motivační faktor, proč danou
trestnou činnost neoznamovat. Opomíjet nelze ani strach ze msty reprezentovaný
strachem o svou vlastní osobu či o rodinné příslušníky.
Za této situace je tedy zřejmé, „že proces vedoucí k odhalení, usvědčení a
potrestání jednotlivých aktérů se nutně musí odlišovat od tradičního trestního řízení
vedeného v případech běžné kriminální činnosti“, jak v obecných souvislostech podotýká
již zmíněná B. Coufalová. Připomíná současně, že největším úskalím při odhalování
organizovaného zločinu je absence dostatečného množství relevantních důkazů, což je
jen logickým důsledkem skutečnosti, že organizovaný zločin je charakteristický mimo
jiné i svými přísnými pravidly sounáležitosti, povinností mlčenlivosti a tvrdým postihem
v případě nedodržení podmínek dané organizace. Výstižně uvádí, že jen stěží lze po
jednotlivcích požadovat spolupráci, pokud stát nemá prostředky, kterými by mohl srovnat
nerovnovážné postavení mezi postihem ze strany organizovaného zločinu a postihem,
který hrozí takovému jednotlivci ze strany státu. Důkazní nouze tak často vede k tomu,
že trestní řízení je z časového hlediska neúnosně dlouhé, z ekonomického hlediska
finančně náročné a v konečném důsledku nevedoucí k primárnímu cíli, tj. k usvědčení a
potrestání jednotlivých pachatelů.338
Nebezpečnost organizované trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek má
nadto ještě jednu podstatnou konotaci, a to absenci přímé oběti, jež pro zúčastněné osoby
může představovat významný prostředek racionalizace vlastního jednání, neboť nevidí
jeho bezprostřední dopady. Dalším prostředkem takové racionalizace může být snaha o
zachování podnikání obchodní společnosti zdůvodňovaná tím, že jsou na provozu
společnosti materiálně závislé další osoby (zaměstnanci a jejich rodiny). Navíc je třeba
vnímat i realitu postkomunistického státu: zatímco u drogových kartelů či
organizovaných zločineckých skupin zaměřených na páchání násilné trestné činnosti
existuje téměř bezvýjimečný společenský odsudek, u trestných činů páchaných
v souvislosti s veřejnými zakázkami, u nichž je poškozený primárně stát či územně
samosprávní celky, taková shoda ve světle kdysi proklamovaných hesel typu „kdo
neokrádá stát, okrádá vlastní rodinu“ a s nimi související falešné solidarity339 zcela určitě
nepanuje.
Je třeba si samozřejmě přiznat, že vedle absence prakticky účinných
procesněprávních institutů může svou roli hrát i odborná připravenost orgánů činných
338

Coufalová, B. Možnosti racionalizace trestní justice při stíhání organizovaného zločinu. In: Štěrba, F., a
kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, str. 88 a
násl., na str. 88-89. Srov. i názor V. Lichnovského, podle kterého obtíže v dokazování organizovaného
zločinu „následně vyvolávají řetězovou reakci v podobě ekonomické náročnosti a délky trestního řízení a
v konečném efektu stejně nevedou k usvědčení a potrestání jednotlivých pachatelů.“ (Lichnovský, V.
K některým nedostatkům právní úpravy spolupracujícího obviněného. In: Jelínek, J. (eds). Organizovaný
zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014, str. 115 a násl., na
str. 116.
339
Ve smyslu úspěšný podnikatel dokázal obelstít stát, srov. Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I., a kol.
Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 282.

172

v trestním řízení při odhalování a dokazování tohoto nepochybně složitého a co do okruhu
pachatelů specifického druhu hospodářské trestné činnosti, byť mám při vědomí trestních
věcích, které v posledních letech rezonují veřejným prostorem, pocit, že se situace v této
oblasti minimálně na úrovni centrálních policejních orgánů a příslušných státních
zastupitelství začíná zlepšovat.
V této kapitole nicméně ponechám otázky odborného vzdělávání, materiálního
zabezpečení či snížení zatíženosti specializovaných policejních útvarů stranou a budu se
soustředit právě na problematiku procesněprávních institutů, které mohou odhalování a
dokazování trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami napomáhat.340
Půjde především odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu a
zjištění údajů o něm (§ 88a tr. řádu) a o operativně pátrací prostředky (§ 158c a násl. tr.
řádu), což jsou instituty, které jsou právě s ohledem semknutost a konspiraci
organizovaných skupin jedním z nejdůležitějších „klasických“ prostředků v boji proti
organizovanému zločinu.
Dále půjde i o relativně nové instituty, které mohou či by teoreticky měly
motivovat osoby participující na trestné činnosti, aby ji buď samy oznámily (dočasné
odložení trestního stíhání podle § 159c a násl. tr. řádu), nebo aby při jejím rozkrývání
s orgány činnými v trestním řízení spolupracovaly (spolupracující obviněný podle § 178a
tr. řádu).341 Jsem si plně vědom toho, že na rozdíl od výše uvedených „klasických“ metod
(odposlechy či sledování), jež jsou založeny na striktní dichotomii „stát versus zločin“,
dochází u některých z nich k částečné rezignaci státu na potrestání vybraného pachatele
trestné činnosti výměnou za pomoc při rozkrytí určitého zločineckého uskupení, jehož
byl součástí, v důsledku čehož se obvykle mluví o erozi principů trestního práva. Proto
by také tyto prostředky měly zůstat vyhrazeny boji státu proti nejzávažnějším formám
organizované kriminality, čímž je odůvodněna jistá proporcionalita jejich aplikace, a
nestávat se relativně snadným nástrojem dokazování běžné kriminality.

340

Zastávám však názor, že existují-li při výkonu nějaké právem výslovně regulované činnosti nedostatky,
pak je třeba především pátrat po tom, zda tyto nedostatky nelze eliminovat jinak, než často
nekoncepčními a překotnými legislativními změnami, které se v lepším případě stanou obsolentní součástí
právního řádu (k tomu srov. především výklad k institutu dočasného odložení trestního stíhání podle §
159c a násl. tr. řádu), a v horším případě pak vedou k tvorbě nedostatků ještě závažnějších.
341
Stranou ponechávám institut dohody o vině a trestu podle § 175a a násl. tr. řádu i podmíněné zastavení
trestního stíhání podle § 307 tr. řádu. Důvodem není ani tak fakt, že je de lege lata nelze užít u zvlášť
závažných zločinů, kam bude organizovaná zločinecká činnost vzhlede ke své povaze nejčastěji spadat
(podmíněné zastavení trestního stíhání navíc přichází v úvahu u přečinů, srov. § 307 odst. 1 TrZ), ale spíše
ta skutečnost, že tyto tzv. odklony v trestním řízení fungují v české trestním právu především jako
prostředek rychlejšího a snadnějšího vyřizování trestních věcí a mají tedy řešit problém přetíženosti
systému trestní justice (srov. Ščerba, F., a kol. Dohoda o vině a trestu. Praha: Leges, 2014, str. 14 a násl.).
Per se se tedy nejedná o prostředky, které mají motivovat podezřelé či obviněné osoby k rozkrývání
organizované kriminality, a pokud by se tak v praxi dělo, měla by daná pozitivní externalita podobu
gentlemanské dohody mezi spolupracující osobou a státním zástupcem, že výměnou za participaci
obviněného na rozkrývání organizované kriminality bude státní zástupce postupovat dojednaným
způsobem. U spolupracující osoby by tak chyběl prvek jakékoli právní jistoty (vymahatelnosti), že státní
zástupce dohodu dodrží, nemluvě o roli, které u nich hraje poškozený [srov. § 175a odst. 2 a 5, resp. 307
odst. 1 písm. b) a odst. 7 tr. řádu], neboť jde současně o instituty tzv. restorativní justice, jejíž součástí je
právě urovnání konfliktu mezi poškozeným a pachatelem.

173

Stranou pak ponechávám otázku zajišťování věcí důležitých pro trestní řízení (z
hlediska dokazování), neboť v tomto ohledu se trestná činnost páchaná při zadávání
veřejných zakázek příliš nevymyká, byť především ve vztahu k zajišťování věcí
prostřednictvím domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor a pozemků vyžaduje od
orgánů činných v trestním řízení značné teoretické znalosti procesu zadávání veřejných
zakázek a otázek souvisejících (uchovávání zadávací dokumentace a zákonné požadavky
na její obsah, zajišťování dokumentů vymezujících kompetenčních oprávnění osob
činných v rámci zadavatelů, či zajišťování dokumentů nasvědčujících ne/existenci
reálných compliance programů majících za úkol minimalizovat trestní odpovědnost
právnických osob ve smyslu § 8 odst. 5 TOPO apod.).342 Totéž obdobně platí i provádění
výslechů obviněných či svědků či problematice znaleckých posudků, u nichž lze obecně
odkázat na příslušnou odbornou literaturu.343

6.2. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu a zjištění
údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a tr. řádu
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu představuje
výrazný zásah do práva podle čl. 13 LPS, podle kterého platí, že nikdo nesmí porušit
listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v
soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a
způsobem, které stanoví zákon; stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem,
telegrafem nebo jiným podobným zařízením.
Telekomunikačním provozem lze chápat předávání zpráv prostřednictvím
elektronického komunikačního zařízení, jímž se podle § 2 odst. a) zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ElKom“) rozumí technické zařízení pro vysílání, přenos,
směřování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln.
V praxi půjde především o telefony.
Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být vydán
tehdy, je-li vedeno trestní řízení
- pro zločin, na který zákon stanoví odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně
8 let;

342

Praktickými podrobnostmi, které se týkají iniciace příkazu k prohlídce a prohlídky samotné (včetně
problematiky zajišťování elektronických dat) a souvisejí judikatury, jsem se zabýval v knize „Prohlídky u
advokátů (§ 85b trestního řádu)“. Praha: Leges, 2017, na str. 48-85.
343
Ze starších srov. především obsahově vyčerpávající publikaci Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M.,
Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck,
2003, z novějších pak Fryšták, M., Polišenská, P. Dokazování v přípravném řízení. Praha: Leges, 2014,
Fryšták, M. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2015, popř. i Chmelík, J., Bruna,
E. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola
finanční a správní, a. s., 2018, jakož i příslušné pasáže z učebnic trestního práva procesního.
K problematice znaleckých posudků viz Hálek, V. Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení.
Bratislava: DonauMedia, 2013.
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- pro taxativně vyjmenované trestné činy, a sice trestných čin (i) pletich v insolvenčním
řízení podle § 226 TrZ, (ii) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle §
248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 TrZ, (iii) zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ, (iv) pletich při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ, (v) pletich při veřejné dražbě podle § 258
TrZ a konečně (vi) zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ;
- pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní
smlouva.344
Tyto tři skupiny trestných činů jsou přitom na sobě nezávislé: trestný čin, pro který
je trestní řízení vedeno, nemusí současně spadat pod všechny kategorie, resp. vyhovovat
všech podmínkám.345
Je zjevné, že institut odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle §
88 tr. řádu je při dokazování trestných činů páchaných v souvislosti s veřejnými
zakázkami stricto sensu plně aplikovatelný, neboť všechny tři trestné činy nacházejí
přímo ve výše uvedeném taxativním výčtu.
Samotný výskyt trestného činu v daném výčtu ovšem nepostačuje. Je současně
nutno, aby takto intenzivní zásah do základního ústavního práva dotčené osoby byl
odůvodněný, tedy aby existoval důvodný předpoklad, že odposlechem a záznamem
telekomunikačního provozu budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení.
Využití tohoto institutu však nepřichází v úvahu, pokud lze sledovaného účelu, tj. zjištění
trestněprávně relevantních informací, dosáhnout jinak (např. prostřednictvím výslechů,
dožádání ve smyslu § 8 odst. 1 tr. řádu či výzvy k předložení nebo vydání věci podle §
78 odst. 1 tr. řádu) nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené.346 Tato
podmínka bude splněna především tehdy, budou-li se pachatelé dopouštět trestné činnosti
v rámci organizované skupiny, tím spíše organizované skupiny zločinecké.347
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech
orgánů činných v trestním řízení specializovaný útvar Policie České republiky.
V přípravném řízení, kdy přichází primárně v úvahu, jej lze realizovat pouze na základě
příkazu soudce okresního (obvodního)348 soudu, jemuž předchází návrh státního zástupce
344

S ohledem na téma práce půjde především o Trestněprávní úmluvu o korupci ze dne 27. 1. 1999, kterou
Česká republika podepsala dne 15. 10. 1999 a která vstoupila v platnost dne 1. 7. 2002; český text vyhlášen
sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sbírky mezinárodních smluv. V úvahu dále přichází i
Úmluva o praní, vyhledávání a konfiskaci výnosů ze zločinu ze dne 8. 11. 1990, podepsaná Českou
republikou dne 18. 12. 1995 a se vstupem v platnost dne 1. 3. 1997; český text vyhlášen sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 33/1997 Sb. m. s.
345
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1404/2016.
346
Jde zde o praktický dopad zásady přiměřenosti (proporcionality) vyplývající z ustanovení § 2 odst. 4 TrZ,
věty třetí za středníkem.
347
Organizovanou zločineckou skupinou se podle § 129 TrZ rozumí společenství nejméně tří trestně
odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je
zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. K trestnému činu účasti na organizované
zločinecké skupině viz § 361 TrZ.
348
Srov. § 12 odst. 5 tr. řádu. Příslušnost soudu v přípravném řízení je upravena v § 26 tr. řádu,
k problematice určování soudu příslušného k úkonům v přípravném řízení, pokud návrh podává státní
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(v praxi je pak návrh státního zástupce iniciován podnětem policejního orgánu). Příkaz
k odposlechu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Musí v něm být stanovena
odposlouchávaná stanice (typicky prostřednictvím telefonního čísla) a osoba uživatele.349
Doba odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nesmí být delší než čtyři
měsíce a je ji rovněž třeba odůvodnit. Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu
může soudce krajského (na návrh státního zástupce, jemuž v praxi předchází iniciace
podnětem policejního orgánu) dobu trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců.
Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu
připojit protokol s uvedením údajů o místě, čase, způsobu a obsahu provedeného
záznamu, jakož i o orgánu, který záznam pořídil. Ostatní záznamy je policejní orgán
povinen označit, spolehlivě uschovat tak, aby byla zajištěna ochrana před jejich
neoprávněným zneužitím, a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou
uloženy. Ostatní (nedůkazní) záznamy jsou tedy uloženy mimo spis. Je tím sledována
především ochrana dotčené osoby, neboť záznamy mohou obsahovat důvěrné a citlivé
informace, které s trestním řízením nesouvisejí. Současně však tyto odposlechy nejsou
zničeny, neboť i při sebepečlivějším vyhodnocování záznamů a jejich označování jako
důkazních může dojít k pochybení, a zničení ostatních odposlechů by tak již neumožnilo
případné zasazení záznamů důkazních do celkového kontextu, co se v praxi (zpravidla
k návrhu obviněných osob) děje.
V jiné věci, než je ta, v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu
proveden, lze záznam jako důkaz užít tehdy, pokud je v této věci vedeno trestní stíhání
pro trestný čin uvedený v odstavci 1 (nebo souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané
stanice, srov. § 88 odst. 5 tr. řádu).350

zástupce krajského či vrchního státního zastupitelství, který je činný v obvodech vícera okresních soudů,
pak viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14.
349
Požadavky na náležitosti příkazu lze nalézt např. v nálezu Ústavního soudu ze 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS
615/06: Soudní příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu „musí být vydán ve vztahu k
určité osobě, proti níž se již trestní stíhání pro uvedené trestné činy vede, nebo vůči níž je důvodné
podezření, že se takových trestných činů dopustila. Pokud je řízení vedeno pouze na základě důvodného
podezření, musí být v odůvodnění vyloženo, o jaké indicie se takový závěr opírá. Pouhé trestní oznámení
samo o sobě, není-li doloženo alespoň indiciemi, z nichž lze důvodné podezření dovozovat, nepostačuje k
nařízení odposlechů, neboť totiž nepostačuje ani k zahájení řízení k objasnění a prověřování skutečností
důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podle 158 trestního řádu. Může tedy být vydán
jen v řádně zahájeném trestním řízení pro zákonem kvalifikovanou trestnou činnost, a musí být podložen
relevantními indiciemi, z nichž lze dovodit důvodné podezření ze spáchání takového trestného činu. Příkaz
musí být individualizován ve vztahu ke konkrétní osobě, která je uživatelem telefonní stanice. Pokud tato
skutečnost nevyplývá ze zjištění, že se jedná o majitele telefonní stanice, musí být zdůvodněno, na základě
jakých zjištění je dovozováno, že ji má v držení a že ji skutečně používá, nebo ji v minulosti v nikoliv
nepodstatné míře používala, a že tak bude s vysokou pravděpodobností činit i v budoucnu. Konečně musí
příkaz alespoň v minimální míře konkrétně uvést, jaké skutečnosti významné pro trestní řízení mají být
takto zjištěny, a z čeho je to vyvozováno.“ Dále srov. i Toman, P. Náležitosti příkazu k odposlechu a
záznamu telekomunikačního provozu. Bulletin advokacie č. 5/2017, str. 23 a násl.
350
K případnému zničení záznamu o odposlechu, jímž nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní
řízení, viz § 88 odst. 7; k použití odposlechu v jiné trestní věci viz § 88 odst. 6 tr. řádu in fine, popř. usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014; k informování odposlouchávané osoby viz §
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Vzhledem k tomu, že odposlech a záznam telekomunikačního provozu probíhá
v reálném čase, je opodstatněný především v případech, kdy k trestné činnosti stále
dochází, resp. kdy je páchána opakovaně. Své místo má však i v případech, když již došlo
k dokončení (dokonání) trestného činu, zvláště za situace, kdy se pachatelé mohou
pokoušet legalizovat příjmy z primární (hlavní) trestného činnosti. Je třeba upozornit na
to, že zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že
obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu zničit a
informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.351
Zatímco dosud probíraný odposlech a záznam telekomunikačního provozu je
institutem, při němž jsou zjišťovány informace v reálné přítomnosti a je povolován
směrem po toku času, institut podle § 88a tr. řádu se týká zjištění údajů telekomunikačním
provozu uskutečněném v minulosti (jde o údaje, které jsou předmětem
telekomunikačního tajemství352 anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a
zprostředkovacích dat). Trestní řád přitom neupravuje, jak daleko do minulosti je tyto
údaje možnost zjišťovat: maximální možná délka vychází z ustanovení § 97 odst. 3
ElKom, podle kterého je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinna
uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo
zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytování jejích
veřejně dostupných služeb elektronických dokumentací.
Nároky, které trestní řád k aplikaci institutu podle § 88a stanoví, jsou menší než
v případě odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu.353
Důvodem je především fakt, že podle již zmíněného ustanovení § 97 odst. 3 ElKom nesmí
být uchováván (a tedy ani předáván) obsah zpráv.
Na základě příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, který musí být
vydán písemně a odůvodněn, jsou zjišťovány provozní a lokalizační údaje, což jsou ve
smyslu § 97 odst. 4 ElKom zejména údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a

88 odst. 8 a 9 tr. řádu, resp. § 314l a násl. tr. řádu, srov. i Jelínek, J. Odposlech a záznam telekomunikačního
provozu v České republice – záruky přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu. In: Záhora, J. (ed.).
Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konani.
Praha: Leges, 2017, str. 37 a násl.
351
K širším souvislostem viz Gřivna, T. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho
klientem. Bulletin advokacie č. 6/2017.
352
Viz § 88 a násl. ElKom.
353
Je to možné v případě trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně tři roky, dále pro taxativně vyjmenované trestné činy a
konečně pro trestné činy, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána. I zde se však uplatní zásada přiměřenosti podle § 2 odst. 4 tr. řádu, neboť ve smyslu §
88a odst. 1 tr. řádu je možné postupovat pouze tehdy, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo
bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. K historickému vývoji ustanovení § 97 odst. 3 a 4 ElKom
a § 88a tr. řádu viz dále nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/2010, vyhlášený pod
č. 94/2011 Sb., resp. nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 42/2011, vyhlášený pod č.
43/2012 Sb.
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adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání
komunikace.
V praxi dokazování trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek mohou tyto
údaje sloužit především ke zjištění provázanosti podezřelých osob jednajících za
zadavatele či dodavatele, ať již formou prosté existence údajů o vzájemné komunikaci
nebo prostřednictvím přítomnosti jejich mobilních telefonů v rámci prostorově shodného
území („pozitivní informace“). Svůj význam mohou mít i tehdy, když jimi žádný
vzájemný kontakt mezi podezřelými osobami doložen není, ačkoliv by s ohledem na
informace zjištěné prostřednictvím jiných zdrojů zjištěn být měl, což může nasvědčovat
snaze o konspiraci („negativní informace“).

6.3. Operativně pátrací prostředky
6.3.1. Obecně k operativně pátracím prostředkům
Operativně pátracími prostředky rozumí trestní řád354 předstíraný převod (§ 158c
tr. řádu), sledování osob a věcí (§ 158d tr. řádu) a použití agenta (§ 158e tr. řádu). Je
otázkou, nakolik je souhrnné pojmenování těchto institutů příhodné a zda se nejedná spíše
o terminologický relikt po předchozí úpravě v § 34 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, v původním znění, která byla zákonem č. 265/2001 Sb. vložena do
trestního řádu. Na druhou stranu, byť jsou zmíněné tři instituty používány primárně za
účelem utajeného operativního (ve smyslu pohotového a pružně fungujícího) zjišťování
skutečností důležitých pro trestní řízení z hlediska dokazování, nelze pominout, že
především sledování osob a věcí podle § 158d tr. řádu může být využito i pro účely
pátrání po podezřelých či obviněných osobách, které se vyhýbají trestnímu řízení, nebo
po oběti trestného činu.355
6.3.2. Předstíraný převod
Prvním operativně pátracím prostředkem, který trestní řád upravuje, je předstíraný
převod, jímž se podle § 158c odst. 1 rozumí předstírání koupě, prodeje nebo jiného
způsobu převodu předmětu plnění včetně převodu věci, a) k jejímuž držení je třeba
zvláštního povolení, b) jejíž držení je nepřípustné, c) která pochází z trestného činu, nebo
d) která je ke spáchání trestného činu určena.
354

Podobné instituty (zpravodajské prostředky) lze nalézt i v zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní
informační službě, ve znění pozdějších předpisů (§ 7 a násl.), či v zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském
zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů (rovněž § 7 a násl.), nicméně skutečnosti zjištěné těmito
postupy nelze de lege lata v trestním řízení použít jako důkaz, srov. nález Ústavního soudu ze dne 29. 2.
2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07.
355
Od operativně pátracích prostředků je třeba odlišovat operativně pátrací prostředky podpůrné, viz
především § 72 PolČR, podle kterého je policista při předcházení trestným činům, při získávání poznatků
o trestné činnosti, v souvislosti s trestním řízením a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany
osoby oprávněn použít podpůrné operativně pátrací prostředky, kterými jsou informátor, krycí
prostředky, zabezpečovací technika a zvláštní finanční prostředky.
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Předstíraný převod lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního
zástupce, přičemž nesnese-li věc odkladu, lze jej provést i bez povolení, o které však musí
policejní orgán bezodkladně dodatečně požádat; pokud je do 48 hodin neobdrží, je
povinen provádění předstíraného převodu ukončit a informace, které se v této souvislosti
dozvěděl, nijak nepoužít. O předstíraném převodu sepíše policejní orgán záznam, který
do 48 hodin doručí státnímu zástupci.
Aby policejní orgán zabránil napadání úkonů spojených s realizací předstíraného
převodu jako policejní provokace,356 je třeba, aby předtím, než začne monitorovat či
kontaktovat podezíranou osobu se záměrem tento převod realizovat, k tomu měl „pádný
důvod“, přičemž informace, z níž tento důvod k domněnce, že je připravován nebo
páchán trestný čin, vyplývá, musí být zadokumentována ve spisovém materiálu.357 Totéž
bude obdobně platit i o činnosti agenta ve smyslu § 158e tr. řádu (viz dále).
Ve vztahu k objasňování a dokazování trestné činnosti páchané v souvislosti
s veřejnými zakázkami přichází aplikace předstíraného převodu v úvahu především
tehdy, je-li její součástí zároveň i korupční jednání, pokud současně ještě nedošlo
k předání úplatku a osoba, která byla o úplatek požádána, je ochotná s policejním
orgánem spolupracovat. Převáděnou věcí zde tedy nejčastěji bývá finanční hotovost:
předstíraný převod je v těchto případech zpravidla prováděn v kombinaci se sledováním
osoby, která úplatek přijala, popř. se sledováním úplatku samotného (§ 158d tr. řádu).
6.3.3. Sledování osob a věcí
Sledováním osob a věcí se podle § 158d odst. 1 tr. řádu rozumí získávání poznatků
o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými
prostředky.358

356

Za policejní provokaci lze podle Stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu, sp. zn. Tpjn 301/2014
(„k otázce trestněprávní kvalifikace jednání majícího znaky trestného činu, jehož se dopustí prověřovaná
osoba v rámci tzv. zkoušky spolehlivosti ve smyslu § 41 zák. č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a k jejímu odlišení od policejní provokace“),
považovat aktivní činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke
spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, a jejímž
důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv předtím tato osoba
žádný takový úmysl neměla. Rovněž je policejní provokací i taková aktivní činnost policie, jíž dochází
k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty trestného činu, k záměrnému
podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou, či k jiným způsobem vyvolané
změně právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde o okolnosti
podmiňující použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla k spáchání činu v obecném smyslu
rozhodnuta. Důkaz získaný na základě policejní provokace je absolutně neúčinný v trestním řízení
vedeném proti vyprovokované osobě.
357
Ibidem. Dále srov. nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. III. ÚS 291/03, či rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, či usnesení téhož soudu ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. 6
Tdo 458/2004.
358
Podle § 158d odst. 1 věty druhé tr. řádu platí, že pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný
komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se
v této souvislosti dozvěděl, nepoužít.
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Ustanovení § 158d tr. řádu upravuje tři druhy sledování, a sice sledování prosté,
sledování na povolení státního zástupce a sledování na povolení soudce. Platí, že čím
vyšší zásah do práv a svobod dotčených osob, tím vyšší instance jej musí povolit a tím
vyšší nároky jsou na jeho odůvodnění kladeny.
Existence prostého sledování, jež se v praxi uplatní např. při terénním
monitoringu pohybu podezřelé osoby, vyplývá z textu ustanovení § 158d odst. 2 tr. řádu,
podle kterého platí, že sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo
jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státní zástupce. A
contrario lze tedy dovodit, že písemné povolení státního zástupce není třeba k takovému
sledování, při kterém zvukové, obrazové nebo jiné záznamy být pořizovány nemají. Lze
namítat, zda je dovozování existence trestním řádem výslovně neupraveného prostého
sledování prostřednictvím logického argumentu souladné se zásadou enumerativnosti
veřejnoprávních pretenzí. Domnívám se však, že takové prosté sledování, při němž
nedochází k pořizováním záznamů a je prakticky procesně nevyužitelné359, je v souladu
s imperativem ustanovení § 158 odst. 1 tr. řádu, podle kterého je policejní orgán povinen
na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na
jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna
potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin, a směřující ke zjištění pachatele.360 Současně je třeba v této souvislosti
upozornit na ustanovení § 158d odst. 5 tr. řádu, podle kterého platí, že nesnese-li věc
odkladu, a nejde-li o případy uvedené v odstavci 3 (viz dále), lze sledování zahájit i bez
povolení; policejní orgán je však povinen (státního zástupce) o povolení bezodkladně
dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin neobdrží, je povinen sledování ukončit,
případný záznam zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.
Podmínky sledování na základě povolení státního zástupce vyplývají z předešlého
výkladu. Ke zjištění povahy takto získávaných poznatků lze i zde postupovat a contrario,
a sice ve vztahu ke sledování na základě povolení soudce, tj. v případě sledování podle §
158d odst. 2 tr. řádu nesmí být zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního
tajemství nebo být zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných
v soukromí.
V praxi se tedy sledování na povolení státního zástupce uplatní především
v místech veřejnosti přístupných, resp. v místech, u nichž nejsou dány omezující
podmínky podle § 158d odst. 3 tr. řádu in principio. Ve vztahu k trestné činnosti páchané
v souvislosti s veřejnými zakázkami může jít o široký okruh sledovaných osob a věcí přes
záznamy schůzek mezi podezřelými osobami jednajícími za zadavatele a neoprávněně

359

Teoreticky lze samozřejmě uvažovat o výslechu policisty jako svědka, což však bude mít za následek
fakt, že jeho činnost na prověřování či vyšetřování konkrétní věci skončí, viz § 30 odst. 1 tr. řádu.
360
Srov. i ustanovení § 69 odst. 1 PolČR, podle kterého policista před zahájením úkonů trestního řízení
z vlastní iniciativy nebo na základě podnětu jiné osoby nebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné
činnosti vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, i dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin.
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zvýhodňované dodavatele po sledování konkrétní zasedací místnosti v budově veřejného
zadavatele, ve které má jednat (hodnotící) komise.361
Poslední druh sledování je upraven v již zmíněném ustanovení § 158d odst. 3 tr.
řádu: povolení soudce je tedy třeba, pokud má být sledováním zasahováno do
nedotknutelnosti obydlí,362 do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných
písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků.
Současně platí, že při vstupu do obydlí nesmějí být provedeny žádné jiné úkony než
takové, které směřují k umístění technických prostředků (policejní orgán tedy zejména
nesmí obydlí prohledávat a nic z něj odnášet, byť by se mohlo jednat o věc důležitou pro
trestní řízení z hlediska dokazování a hrozilo by její zašantročení). V praxi se pro tento
druh sledování vžil pojem prostorový odposlech, kterým lze rozumět „utajené získávání
informací pomocí speciálních, pro tyto účely sestrojených technických prostředků a
zařízení zaznamenávajících obraz, zvuk, přesný pohyb i činnost sledovaných osob
v reálném čase a prostoru.“363
Jsem současně toho názoru, že zásah do
nedotknutelnosti obydlí ve smyslu § 158d odst. 3 tr. řádu a tedy nutnost předchozího
povolení soudce není vázán jen na fyzické umístění odposlechového zařízení
(technického prostředku) uvnitř sledovaného prostoru, nýbrž souvisí spíše s povahou
prostor, z něhož jsou informace zjišťovány (například je-li otevřeným oknem
prostřednictvím směrového mikrofonu zaznamenáván z ulice hovor sledovaných osob
nacházejících se uvnitř přízemního bytu).

361

Pokud by však šlo o sledování kanceláře konkrétní osoby působící v rámci veřejného zadavatele, bylo
by již nutno povolení soudce podle § 158d odst. 3 tr. řádu.
362
Jde o dodržení dikce čl. 12 odst. 3 LPS, podle něhož jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí (jiné než
domovní prohlídka, srov. odst. 2 cit. ustanovení) mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické
společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro
odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Trestní zákoník pak pro své účely vymezuje
v § 133 obydlí jako dům jako dům, byt nebo jinou prostoru sloužící k bydlení a příslušenství k nim
náležející, v praxi je však povolení ke sledování podle § 158d odst. 3 tr. řádu pod vlivem argumentačních
závěrů nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/2009, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb.,
vyžadováno i u prostor, které k bydlení neslouží (typicky jde o již zmíněné kanceláře užívaných
podezřelými osobami činnými v rámci veřejné správy).
363
Jelínek, J. K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řízení. Bulletin advokacie
č. 7-8/2018, str. 13 a násl., na str. 14. De lege ferenda je ke zvážení, zda instituty odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu (§ 88 tr. řádu) a zjištění údajů o něm (§ 88a tr. řádu), které z hlediska
systematiky spadají do kategorie čtvrté hlavy trestního řádu, jež upravuje předběžná opatření a zajištění
osob a věcí důležitých pro trestní řízení (§ 67-88o tr. řádu), nezařadit mezi operativně pátrací prostředky,
neboť fakticky není příliš zřejmé, jaký je rozdíl mezi standardním odposlech podle § 88 tr. řádu a
zmiňovaným prostorovým odposlechem. V uvedeném článku (str. 17 a násl.) upozorňuje J. Jelínek (právě
s ohledem na faktickou podobnost obou druhů odposlechů) na nedostatečné právní zakotvení
prostorového odposlechu včetně absence vymezení typové závažnosti trestných činů, u nichž by byl
prostorový odposlech možný, a absence informační povinnosti po vzoru § 88 odst. 8 a 9 tr. řádu. Srov. i
Gřivna, T. Zákonnost důkazů získaných sledováním osob a věcí. In: Jelínek, J, a kol. Dokazování v trestním
řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, str. 314 a násl., ve kterém autor na str.
323 a násl. provádí komparaci obou druhů sledování a právě odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu podle § 88 a 88a tr. řádu, z níž je zřejmé, že nároky na sledování jsou nastaveny značně
benevolentněji, ačkoliv zásah do práv a svobod dotčených osob může být stejně intenzivní, ne-li
intenzivnější.
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Pokud jde o písemná povolení ke sledování vydaná státním zástupcem (§ 158d
odst. 2 tr. řádu) či soudcem (§ 158d odst. 3 tr. řádu), ta musejí být vydána pouze na
základě písemné žádosti, kterou je nutno odůvodnit podezřením na konkrétní trestnou
činnost. V prvním případě tedy povolení iniciuje svou žádostí policejní orgán, v druhém
případě pak policejní orgán předkládá tzv. podnět a žádost podává státní zástupce.364
Povolení se vydávají formou tzv. opatření, proti nimž není možná stížnost. Má-li být
záznam pořízený při sledování použit jako důkaz, je třeba k němu připojit protokol
s náležitostmi uvedenými v § 55 a 55a tr. řádu, který však nemusí obsahovat údaje o
totožnosti policistů, kteří provedli sledování.365 Podle § 158d odst. 10 tr. řádu platí, že
v jiné věci, než je ta, v níž bylo sledování za podmínek uvedených v odstavci 2
provedeno, lze záznam pořízený při sledování a připojený protokol použít jako důkaz jen
tehdy, je-li v této věci vedeno řízení o úmyslném trestném činu nebo souhlasí-li s tím
osoba, do jejíž práv a svobod bylo sledováním zasahováno.
V praxi se nicméně sledování podle § 158d odst. 3 tr. řádu nepoužívá jen
k prostorovému odposlechu, nýbrž např. i k jednorázovému zjištění (otisku) obsahu emailové schránky (kontinuální monitorování jejího obsahu, tj. sledování doručovaných a
odesílaných zpráv, je však již třeba provádět cestou ustanovení § 88 tr. řádu).
6.3.4. Použití agenta
Všechny tři trestné činy páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami stricto
sensu jsou zmíněny přímo v taxativním výčtu trestných činů uvedených v § 158e odst. 1
tr. řádu, u nichž přichází v úvahu použití agenta.366 Použití agenta povoluje na návrh
státního zástupce vrchního státního zastupitelství soudce vrchního soudu, v povolení
musí být uveden účel použití a doba, po kterou bude agent použit, a údaje umožňující
identifikaci agenta. Ke sledování osob a věcí v rozsahu uvedeném v ustanovení § 158d
odst. 2 a k provedení předstíraného převodu podle § 158c agent nepotřebuje další
povolení. Při své činnost je povinen volit takové prostředky, které jsou způsobilé ke
splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich
právech nad míru nezbytně nutnou (odst. 6). Státní zástupce je povinen od příslušného
policejního orgánu vyžadovat údaje potřebné k posouzení, zda trvají důvody pro použití
agenta a zda je jeho činnost v souladu se zákonem; tyto údaje je povinen pravidelně,
364

K požadavku originality textace povolení soudu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2017, sp.
zn. 6 Tz 3/2017, podle nějž skutečnost, že odůvodnění povolení sledování osob a věcí podle § 158d odst.
3 tr. řádu jsou téměř totožná jako odůvodnění žádosti státního zástupce, není vadou zakládající
nezákonnost takového povolení. Ochrana základních práv a svobod dotčených osob totiž nevyžaduje, aby
soudce přepisoval formálně i věcně bezvadnou žádost státního zástupce v případě, že se s ní po
přezkoumání existence materiálních podmínek pro vydání povolení ztotožní.
365
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 5 Tdo 482/2011.
366
Z průvodních trestných činů se zde dále nachází trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle §
329 TrZ a úplatkářské trestné činy podle § 331-333 TrZ. Samostatnou kategorii tvoří vedle kategorie
reprezentované taxativním výčtem trestných činů (i) zločiny, na které zákon stanoví trest odnětí svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, (ii) trestné činy spáchané ve prospěch organizované
zločinecké skupiny (srov. § 107 a násl. TrZ) a (iii) jiné úmyslné trestné činy, k jejichž stíhání zavazuje
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
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nejméně jednou za tři měsíce, posuzovat, a pominou-li důvody pro použití agenta, dá
policejnímu orgánu pokyn k bezodkladnému ukončení činnosti agenta. Zvláštní
ustanovení o beztrestnosti agenta účastnícího se činnosti teroristické skupiny (§ 129a
TrZ), resp. organizované zločinecké skupiny (§ 129 TrZ), za vybrané trestné činy pak
obsahuje trestní zákoník v ustanovení § 312c, resp. § 363 TrZ. Je-li to k použití agenta,
jeho přípravě nebo k jeho ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti především možné
vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést
do informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů (např. Centrální registr
obyvatel, veřejný rejstřík atd.), popř. provádět hospodářské činnosti, k jejichž vykonávání
je třeba zvláštní oprávnění, povolení či registrace.
Z pohledu teorie se jedná o agenta-kontrolora, který v zájmovém prostředí sbírá
informace o trestné činnosti.367
V praxi ovšem aplikace tohoto institutu ve vztahu k odhalování a dokazování
trestné činnosti související s veřejnými zakázkami naráží na skutečnost, že podle § 158e
odst. 2 tr. řádu může být agentem jen příslušník Policie České republiky nebo Generální
inspekce bezpečnostních sborů. Obdobná podmínka není v zahraničních úpravách
výjimkou, např. podle § 110a odst. 2 německého trestního řádu368 jsou tzv. skrytými
vyšetřovateli (Verdeckter Ermittler), což je obdoba institutu agenta, úředníci policie, kteří
provádějí vyšetřování pod propůjčenou změněnou identitou, jež je časově ohraničena.
Ovšem na rozdíl od Spolkové republiky Německo, která má téměř 83 miliónů obyvatel,
sestává z 16 relativně samostatných spolkových republik a ve které lze na základě
bilaterálních úmluv nasadit jako agenty i policisty z dalších německy mluvících zemí, si
v reáliích České republiky, kde existuje jen relativně omezený počet dodavatelů, kteří o
sobě už kvůli logickému monitoringu konkurence zpravidla mají alespoň povědomí,
nelze představit, že by bylo možno policejního agenta uvěřitelným způsobem do reálného
světa soutěží o veřejné zakázky zakomponovat.
Či abych byl přesnější, představit si to lze, ale aby měl agent nasazovaný ať již do
struktury zadavatele, či do struktury dodavatelů šanci na úspěch, pak je třeba, aby se
v daném oboru alespoň částečně etabloval, což časově nebude zcela souladné se zásadou
rychlosti trestního řízení podle § 2 odst. 4 věty druhé tr. řádu, nemluvě o souvisejících
367

Srov. Herczeg, J. Systém řízené provokace v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin
advokacie č. 4/2011, str. 25 a násl., na str. 25. Za protipól agenta-kontrolora bývá považován agentprovokatér (k pojmu policejní provokace viz výše), jak je upraven především na Slovensku, viz § 117 odst.
2 zákona č. 301/2005 Z. z., trestny poriadok, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „slovenský trestní
řád“), podle kterého mj. agent nesmí iniciativně navázat na spáchání trestného činu; to neplatí, pokud jde
o korupci úřední osoby anebo zahraniční úřední osoby a zjištěné skutečnosti nasvědčují, že pachatel by
spáchal takový trestný čin i tehdy, pokud by příkaz k použití agenta nebyl vydaný. V tuzemské praxi
připomíná institut agenta-provokatéra zkouška spolehlivosti podle již zmíněného ustanovení § 41 zákona
č 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů,
k podrobnostem viz Generální inspekce bezpečnostních sborů: Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti –
analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci. Praha: 2016,
dostupné
i
[online],
Komora.cz,
[cit.
24.
11.
2018],
na
https://www.komora.cz/files/uploads/att/files/20480/ma_ALBSAA8D3ZJS.docx.
368
Strafprozeßordnung. RGBl. S. 253, 1879, nově vyhlášený pod BGBl. I S. 1074, 1987, ve znění pozdějších
předpisů.
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technicko-administrativních problémech, o jednorázovosti agentova využití či o tom, že
v éře internetu je odkrytí smyšlené legendy takové osoby záležitostí maximálně několika
minut.
Uvedené argumenty platí obdobně i ve vztahu k další hospodářské či (související)
korupční trestné činnosti. Je-li pak uváděno, že zvláště u korupční trestné činnosti „by
zapojení tohoto operativně pátracího prostředku bylo nasnadě“, a současně s tím i
apelováno „na policejní a justiční orgány, aby skutečně efektivně využívaly všechny
prostředky, které jim současná právní úprava pro boj s organizovanou kriminalitou
nabízí“, neboť „[b]ez jejich uplatnění nelze čekat, že se situace výrazně zlepší, ba naopak,
nové hrozby přibývají a je třeba se jim postavit čelem“,369 pak se přinejmenším ve vztahu
k institutu agenta podle § 158e tr. řádu jedná o pouhé rétorické proklamace vyřčené bez
hlubšího zamyšlení. De lege lata si lze představit nasazení agenta „toliko“ v rámci
rozkrývání drogové trestné činnosti, obchodu s lidmi či se zbraněmi, zvláště pak existujeli mezinárodní přesah a lze-li uvěřitelným způsobem jako agenta využít příslušníka
zahraničního bezpečnostního sboru (srov. § 59 a násl. zákona č. 104/2013 Sb., o
mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů).370
Lékem není ani vybudování sítě informátorů371, kde je největším problémem tzv.
zprocesnění takto získané informace, aby ji bylo možno bez odkrytí identity informátora
a jeho výslechu využít jednak jako relevantní podklad pro zahájení úkonů trestního řízení
podle § 158 odst. 3 tr. řádu a následně např. pro nasazení odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu.372
V realitě malého postkomunistického státu je v oblasti odhalování a dokazování
hospodářské trestné činnosti inspirativní slovenská úprava,373 která umožňuje, aby byla
agentem i jiná osoba než příslušník slovenského policejního sboru či policie jiného státu
(srov. § 117 odst. 11 slovenského trestního řádu in fine).374 Tato osoba však nesmí být
369

Kopečný, Z. Možnosti a limity použití agenta v boji proti organizovanému zločinu. In: Jelínek, J. (eds).
Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges,
2014, str. 124 a násl., na str. 133.
370
S ohledem na uzavřenost skupiny osob participujících na trestné činnosti související s veřejnými
zakázkami nebude v úvahu přicházet ani využití agentů směřující k získání doznání, které může mít své
místo spíše při dokazování již spáchaného zvlášť závažného násilného trestného činu, typicky vraždy podle
§ 140 TrZ, k podrobnostem viz Šelleng, D. Mr. Big a činnost policejních agentů směřující k získání doznání
podezřelého. Státní zastupitelství č. 3/2017, str. 21 a násl.
371
Informátorem se podle § 73 odst. 1 PolČR rozumí fyzická osoba, která poskytuje policii informace a
služby takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena jeho spolupráce s policií.
372
Reálné obtíže byly v praxi demonstrovány v podobě tlaku na oznamovatele trestné činnosti páchané
při zadávání veřejných zakázek skupinou osob kolem tehdejšího středočeského hejtmana, viz např.
Kedroň, R. Byl to signál, aby lidé korupci nehlásili, řekl oznamovatel kauzy Rath. [online]. Lidovky.cz, 1. 10.
2013, [cit. 24. 11. 2018].
Dostupné na https://www.lidovky.cz/domov/privedl-policii-na-rathovu-stopu-hodinu-jej-grilovali-usoudu.A131001_144815_ln_domov_rak.
373
K dalším zahraničním úpravám viz např. Veselá, H. Právní úprava postavení policejních agentů. Praha:
Parlamentní institut, leden 2010, dostupné z https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=60596.
374
Značnou pozornost vzbudil případ, kdy se policejní agentkou stala advokátka, viz např. Gereg, J. Agent
a povolanie advokáta. Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2006, str. 13 a násl., Petrík, M. V prospech

184

k tomu, aby se stala agentem, motivována nabídkou beztrestnosti za již spáchanou
trestnou činnost.375

6.4. Dočasné odložení trestního stíhání
Zákonem č. 163/2016 Sb. byl k 1. 7. 2016 do trestního řádu vložen institut
dočasného odložení trestního stíhání osoby podezřelé z vybraných korupčních trestných
činů, jehož cílem je podle důvodové zprávy „snaha o motivaci subjektů k oznamování
případů pasivní korupce“.
Podle § 159c odst. 1 tr. řádu tak platí, že policejní orgán rozhodne o dočasném
odložení trestního stíhání podezřelého z šesti vybraných korupčních trestných činů, mezi
nimi i trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257
odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 TrZ,376 pokud podezřelý slíbil úplatek, majetkový nebo
jiný prospěch jen proto, že byl o to požádán, učinil o tom dobrovolně a bez zbytečného
odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámí policejnímu
orgánu skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti toho, kdo o tento úplatek,
majetkový nebo jiný prospěch požádal, a zaváže se podat v přípravném řízení i v řízení
před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. Rozhodnout o
dočasném odložení trestního stíhání nelze, byl-li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch
slíben v souvislosti s výkonem pravomoci úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. a)
až c) TrZ nebo úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. d) TrZ, jde-li o úřední osobu
zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv cizí stát.
Podle § 159d odst. 1 tr. řádu dále platí, že nezjistí-li se dodatečně skutečnosti,
které vylučují rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání a splnil-li podezřelý své
závazky podle § 159c odst. 1, státní zástupce rozhodne, že nebude stíhán; jinak rozhodne,
že podezřelý nesplnil podmínky podle § 159c odst. 1. Proti tomuto usnesení je přípustná
stížnost, která má odkladný účinek. Rozhodnout o nestíhání podezřelého lze až po
pravomocném ukončení trestního stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný
prospěch podezřelého požádala, pokud uplynula lhůta k podání dovolání nebo bylo o
podaném dovolání rozhodnuto a pokud uplynula lhůta k podání ústavní stížnosti nebo
bylo o podané ústavní stížnosti rozhodnuto, nebo po pravomocném odložení nebo jiném
vyřízení věci, nelze-li zahájit trestní stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný
prospěch podezřelého požádala. Usnesení o nestíhání podezřelého doručí státní zástupce
bezodkladně po právní moci Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Po právní moci

možnost pôsobenia advokáta jako agenta. Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2006, str. 25 a násl., či
Malíková, E. M. Advokát v postavení agenta a právo na obhajobu. In: Gřivna, T., a kol. Právo na obhajobu.
Teorie a praxe 21. století. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, str. 189 a násl.
375
Srov. usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 15. 11. 2017, sp. zn. 6 To 4/2017.
376
Dále jde o trestný čin pletich v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2, 4 nebo 5 TrZ, porušení předpisů
o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 TrZ, pletich při veřejné
dražbě podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 TrZ, podplacení podle § 332 TrZ a nepřímého
úplatkářství podle § 333 odst. 2 TrZ.
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rozhodnutí o nesplnění podmínek podle § 159c odst. 1 policejní orgán neprodleně zahájí
trestní stíhání.
Institut dočasného odložení trestního stíhání osoby podezřelé z vybraných
trestných činů byl koncipován jako procesní varianta hmotněprávní účinné lítosti coby
jedním ze způsobů zániku trestní odpovědnost, která údajně s odkazem na závazky
z mezinárodních smluv není u korupčních trestných činů možná.377
Své výhrady k tomuto institutu jsem publikoval již v době, kdy byl návrh zákona
později publikovaného pod č. 163/2016 Sb. v legislativním procesu. Na tomto místě proto
pojednám pouze378 o hlavním nedostatku tohoto institutu, kterým je podle mého soudu
absence právní jistoty oznamovatele uvedeného druhu korupce ohledně jeho vlastní
osoby a extrémně dlouhá doba, po kterou se bude nad tímto podezřelým-svědkem379
vznášet pomyslný Damoklův meč v podobě hrozby zahájení jeho trestního stíhání.
Z jedné strany je tento stav omezen časovou datací rozhodnutí policejního orgánu
o dočasném odložení trestního stíhání podle § 159c odst. 1 tr. řádu, z druhé strany pak
nabytím právní moci usnesení státního zástupce o nestíhání podezřelého podle § 159d
odst. 1 tr. řádu, k němuž je s ohledem na § 159d odst. 3 tr. řádu nutno ještě přidat
tříměsíční lhůtu, po kterou může nejvyšší státní zástupce rozhodnutí o nestíhání
podezřelého zrušit (srov. výslovnou zmínku v ustanovení § 174a odst. 1 tr. řádu).
Pominu-li odklony, jejichž četnost nelze s ohledem na druh dotčené trestné
činnosti přeceňovat, jakož i pravomocné odložení (či jiné vyřízení) věci, musí v této době
(ve vztahu k osobě, která podezřelého-svědka o úplatek, majetkový nebo jiný prospěch
požádala) prakticky
(i) proběhnout celé přípravné řízení,
(ii) proběhnout řízení před nalézacím soudem,
(iii) proběhnout řízení před soudem odvolacím,
(iv) uplynout lhůta k podání dovolání (tj. dva měsíce, viz § 265e odst. 1 tr. řádu),
resp. k podání ústavní stížnosti (rovněž dva měsíce, viz § § 72 odst. 3 zákona č. 183/1993
Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a v případě, že dovolání nebo
ústavní stížnost byly podány, musí o nich být rozhodnuto, tj. musejí být odmítnuty či
zamítnuty (vyhovění jim zpravidla znamená, že se řízení vrátí do té procesní fáze, která
předcházela vydání zrušeného rozhodnutí, srov. § 314h a násl. tr. řádu).380
377

Alespoň to tvrdí autoři důvodové zprávy k zákonu č. 163/2016 Sb. Srov. však rozbor provedený T.
Gřivnou a J., Horníkem v článku „Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy“. Trestněprávní revue č. 78/2012, str. 157 a násl., na str. 161 a násl.
378
K dalším podrobnostem viz Hřebíček, V. Několik poznámek k chystanému institutu dočasného odložení
trestního stíhání osoby podezřelé ze spáchání vybraných korupčních trestných činů. Trestněprávní revue
č. 5/2015, str. 113 a násl.
379
V takto kombinovaném procesním postavení se oznamovatel posléze fakticky nachází, jakkoli to zní
jako protimluv.
380
Jako zcela nekoncepční vnímám fakt, že je do této lhůty explicitně (srov. § 159d odst. 1 tr. řádu)
začleněna i lhůta, která se týká podání dovolání, resp. jeho odmítnutí či zamítnutí. Tím je relativizována
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Po celou tuto dobu se podezřelý-svědek nachází v jakémsi procesním vakuu,
neboť mu nesvědčí ani plynutí času od spáchání předmětného trestného činu: doba, po
kterou je jeho trestní stíhání dočasně odloženo, se podle § 34 odst. 1 písm. h) TrZ do
promlčecí doby ve vztahu k trestnému činu, pro nějž je trestní stíhání odloženo,
nezapočítává (zohlednit lze patrně pouze v rámci případné pozdější úvahy o druhu
a výměře trestu podle § 39 odst. 3 TrZ, což je ale okolnost pro právní jistotu podezřeléhosvědka zcela bezvýznamná).
Popsané nedostatky lze rovněž shrnout tak, že oznamovateli korupce je sice
umožněno dosáhnout faktické trestní neodpovědnosti, ovšem tento postup spočívá
v dlouholeté hrozbě trestního stíhání, která skýtá značné množství (zejména časových)
proměnných, jež oznamovatel nadto nemůže žádným způsobem ovlivnit: doba, po níž mu
bude hrozit trestní stíhání, je mj. odvislá (i) od rychlosti postupu orgánů činných
v trestním řízení, (ii) od procesní taktiky obviněného (tj. osoby, která aktivně založila
korupční situaci), jakož i od faktu, zda (iii) využije řádné či mimořádné prostředky atd.
K oznámení (vlastní) korupce bude však člověk logicky motivován především tehdy, kdy
nabízená liberační šance bude spočívat ve splnění podmínek, které se týkají jeho
samotného.381

6.5. Spolupracující obviněný
Institut byl do trestního řádu vložen zákonem č. 41/2009 Sb. s účinností od 1. 1.
2010. Původně bylo možno jej využít pouze v řízení o zvlášť závažném zločinu,
nicméně zákonem č. 193/2012 Sb. s účinností od 1. 9. 2012 došlo mj. ke zmírnění
podmínek jeho využití již na zločin, což bylo zdůvodněno možností uplatňovat tento
institut u širšího okruhu trestných činů, zejména u všech závažných korupčních
jednání.383
382

povaha tohoto mimořádného opravného prostředku, jež spočívá právě v jeho mimořádnosti. Vždyť i k tak
zásadnímu zásahu do práv a svobod člověka, jakým je nařízení výkonu trestu (§ 321 tr. řádu), postačuje
vykonatelnost rozhodnutí, podle něhož se má nepodmíněný trest odnětí svobody vykonat, a není již třeba
čekat na uplynutí lhůty k podání dovolání (či na jeho odmítnutí nebo zamítnutí). Totéž samozřejmě
obdobně platí i ve vztahu k ústavní stížnosti.
381
Současně považuji za nutné dodat, že jsem se při výkonu své praxe policisty služebně zařazeného na
odboru korupce Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV s aplikací tohoto druhu dočasného
odložení trestního stíhání dosud nesetkal (ani osobně, ani z doslechu) a s ohledem na jeho koncepci si
dovolím předpokládat, že se ani nesetkám, nebude-li mít podezřelý – řečeno samozřejmě v nadsázce mimořádně sadistického právního zástupce, který by mu takový postup doporučil.
382
O zařazení podobného způsobu motivace obviněného k rozkrytí závažného organizovaného zločinu
bylo uvažováno již v r. 2002 formou institutu tzv. korunního svědka, k bližším podrobnostem viz např.
Coufalová, B. Možnosti racionalizace trestní justice při stíhání organizovaného zločinu. In: Štěrba, F., a kol.
Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, str. 88 a násl.,
na str. 90 a násl., či Schramhauser, J. Spolupracující obviněný v boji s organizovaným zločinem, úvaha nad
platnou právní úpravou. Trestněprávní revue č. 1/2012, str. 11 a násl., na str. 11 a násl. K odlišování
korunního svědka a spolupracujícího obviněného srov. Stupková, L. Institut spolupracujícího obviněného
a korunního svědka ve světle základních zásad trestního práva procesního. In: Jelínek, J. (ed). Základní
zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, str. 209 a násl., na str.
211 a násl.
383
Viz důvodovou zprávu.
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Podmínky, za kterých může státní zástupce v obžalobě (§ 176 tr. řádu) označit
obviněného jako obviněného spolupracujícího, jsou kumulativně stanoveny následujícím
způsobem:
- obviněný oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobilé významně přispět
k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou
skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zaváže se podat jak
v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto
skutečnostech,
- dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho
doznání bylo učiněno svobodně, vážné a určitě,
- prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný,
- a státní zástupce považuje takové označení za potřebné vzhledem k povaze trestného
činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím k trestnému činu
uvedenému v doznání obviněného, k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména
zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění
se zavázal a jaké následky svým jednáním způsobil.
Benefitem, který obviněný za svou spolupráci obdrží, je získání šance na to, že
soud upustí ve smyslu § 46 odst. 2 TrZ384 od jeho potrestání, což může státní zástupce
v obžalobě soudu navrhnout, pokud to považuje nezbytné s ohledem na všechny
okolnosti385 a jestliže obviněný nespáchal trestný čin, který je závažnější než zločin,
k jehož objasnění přispěl, jestliže se na něm nepodílel jako organizátor nebo návodce,
nebo jestliže jím nezpůsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt, a jestliže nejsou
důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody podle § 59 TrZ.
Spáchal-li však obviněný trestný čin, který je závažnější než zločin, k jehož
objasnění přispěl, nebo pokud se na něm podílel jako organizátor nebo návodce či pokud
jím způsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt či pokud jsou důvody pro
mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody podle § 59 TrZ, pak bude benefitem získání
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Podle uvedeného ustanovení soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující
obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2 tr. řádu a podal-li spolupracující
obviněný jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech,
které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve
spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Výslovně se uvádí,
že upuštěním od potrestání není dotčeno ustanovení § 48 odst. 1 TrZ, což znamená, že soud může upustit
od potrestání podmíněně za současného stanovení dohledu nad pachatelem a uložit mu příslušná
přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život (§ 48 odst. 4 TrZ) včetně
toho, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem
způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
385
V § 178a odst. 2 tr. řádu jsou příkladmo uvedeny některé okolnosti, mezi nimi zejména povaha
trestného činu uvedeného v doznání obviněného v porovnání s trestným činem, k jehož objasnění se
obviněný zavázal, míra, v jaké může spolupracující obviněný přispět k objasnění zločinu a význam jeho
výpovědi pro dané trestní řízení s ohledem na shromážděné důkazy. Má-li státní zástupce přesvědčit soud
o tom, že je upuštění od potrestání na místě, je třeba, aby se jimi velmi podrobně zabýval a konkrétně je
zdůvodnil.
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šance na to, že soud přihlédne k jeho přispění k objasnění trestné činnosti jako
k polehčující okolnosti podle § 41 písm. m) TrZ, nebo na to, že mu soud sníží trest odnětí
svobody pod dolní hranici trestní sazby podle § 58 odst. 4 TrZ.
Pokud jde o navázání kontaktu, ideální je samozřejmě situace, pokud obviněný
kontaktuje s nabídkou spolupráce policejní orgán či státního zástupce sám. Vychází-li
iniciativa od policejního orgánu či státního zástupce, je současně nutno zohlednit i
související taktiku, neboť nabídka spolupráce obviněnému z organizované skupiny
páchající závažnou trestnou činnost může tomuto obviněnému naznačit existenci důkazní
nouze, v níž se orgány činné v trestním řízení nacházejí, z čehož pak může profitovat
organizovaná skupina jako celek. Obdobně obezřetný však bývá i samotný obviněný, a
to z důvodu obavy, aby již jeho pouhý zájem o postavení spolupracujícího obviněného
nebyl vykládán jako částečné přiznání.386
Bývá proklamováno, že orgány činné v přípravném řízení trestním by měly vždy
pečlivě posuzovat, kdy institut aplikovat: pokud existuje dostatek důkazů i bez spolupráce
některého z obviněných, pak by jej využíváno být nemělo, neboť jeho aplikace narušuje
základní zásady trestního řízení. Je třeba s nadsázkou podotknout, že takové proklamace
předpokládají, že ve vrátnicích policejních služeben či úřadoven státních zastupitelství
stojí fronty spoluprácechtivých obviněných, což je naprosto vzdáleno realitě současného
trestního řízení.387 V praxi předchází samotnému výslechu ve smyslu § 178a odst. 3 tr.
řádu náročné vyjednávání mezi policejním orgánem (či státním zástupcem) a obviněným
a jeho obhájcem, ve kterém s ohledem na recentní úpravu instituty orgány činné
v přípravném řízení tahají za kratší konec, neboť mohou v zásadě nabídnout jen výše
popsaný příslib zmírnění trestu či upuštění od potrestání, u něhož nemohou zaručit, že
bude soudcem skutečně realizován.
Stejně jako u agenta i zde může být při úvahách de lege ferenda inspirací
slovenská úprava, kde vedle podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 216
slovenského trestního řádu, jež je podobné české úpravě v § 307 tr. řádu, existuje i
podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného. Podle § 218 odst. 1
slovenského trestního řádu tak prokurátor může podmíněně zastavit trestní stíhání
obviněného, který se ve významné míře podílel na objasnění korupci, trestného činu
založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny, anebo zločinu spáchaného
organizovanou skupinou anebo zločineckou skupinou anebo trestných činů terorismu
anebo na zjištění nebo usvědčení pachatele tohoto trestného činu a zájem společnosti na
objasnění takového trestného činu převyšuje zájem na trestním stíhání obviněného pro
386

K dalším praktickým poznámkám z pohledu obhájce srov. Tlapák Navrátilová, J. Co je smyslem institutu
spolupracujícího obviněného a jaká má být reakce obhájce? In: Gřivna, T., a kol. Právo na obhajobu. Teorie
a praxe 21. století. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, str. 157 a násl.
387
Srov. ostatně šetření L. Budayové, shrnuté v článku „Četnost využívání institutu spolupracujícího
obviněného a návrhy k jejímu zvýšení“, publikovaném in Bulletin advokacie č. 11/2017, str. 33 a násl., při
kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oslovila všechna státní
zastupitelství v České republice mj. s žádostí o sdělení, kolik osob bylo v letech 2010 – 2015 označeno
v obžalobě jako spolupracující obviněný. Z poskytnutých odpovědí vyplynulo, že jich bylo 47, nejčastěji
pak (10 případů) u trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy podle § 283 TrZ.
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takový trestný čin anebo pro jiný trestný čin; podmíněně se trestní stíhání nesmí zastavit
proti organizátorovi, návodci anebo objednavateli trestného činu, na jehož objasnění se
podílel. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení se v usnesení o podmíněném zastavení
trestního stíhání určí obviněnému zkušební doba na dva roky až deset let. Zkušební doba
se začíná plynout od okamžiku nabytí právní moci usnesení o podmíněném zastavení
trestního stíhání. Obviněnému se v usnesení uloží, aby ve zkušební době plnil podmínky
uvedené v odstavci 1, tedy aby ve spolupráci pokračoval i nadále. Podle odstavce 3 se
usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání doručí obviněnému a poškozenému a
oba proti němu mohou podat stížnost, která má odkladný účinek. Podle § 219 pak platí,
že pokud obviněný v průběhu zkušební lhůty splnil podmínku podle § 218 odst. 1, tj.
pokračoval ve spolupráci, prokurátor rozhodne, že se obviněný osvědčil. Jinak rozhodne,
a to i v průběhu zkušební lhůty, že se v trestním stíhání pokračuje; o osvědčení anebo o
pokračování v trestním stíhání vydá usnesení.
Možnost rozhodnout o podmíněném zastavení spolupracujícího obviněného je
dána i soudu ve fázi předběžného projednání obžaloby [§ 244 odst. 1 písm. f)], ve fázi
hlavního líčení (§ 282 odst. 2), resp. i soudu dovolacímu [§ 368 odst. 2 písm. e)]. Objevíli se však nové skutečnosti anebo důkazy soudu či prokurátorovi dříve neznámé, které by
mohly samy o sobě či ve spojení se skutečnostmi a důkazy již známými vést k závěru, že
neexistovaly důvody pro podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího
obviněného, je to důvod pro obnovu řízení, viz § 394 odst. 2 či 3.
Je tedy zřejmé, že z pohledu obviněného je slovenská úprava značně výhodnější
a poskytuje větší motivaci ke spolupráci, neboť mu na rozdíl od úpravy tuzemské dává
v případě, že bude v rámci zkušební lhůty spolupracovat s orgány činnými v trestním
řízení při objasňování korupce atd., okamžité rozhřešení, a nikoliv jen příslib šance, že
soudce k jeho spolupráci přihlédne, či víceleté čekání na usnesení o své nestíhání podle §
159d odst. 1 tr. řádu, které z časového hlediska nadto nemá ve vlastní rukou (viz závěr
předchozího oddílu).
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Závěr
V předkládané práci jsem se zabýval problematikou trestné činnosti páchané při
zadávání veřejných zakázek (v České republice). Domnívám se, že hlavní vytknutý cíl,
tj. shrnutí výsledků dosavadního poznání včetně závěrů rozhodovací praxe českých
trestních soudů, se mi za použití plánovaných vědeckých metod podařilo splnit. Nelze
samozřejmě vyloučit, že existuje dílčí odborná literatura či judikatura, jíž jsem mohl
(neúmyslně) opomenout, vždyť jen za dobu, co je prováděl korektury, jsem musel práci
v příslušných pasážích třikrát aktualizovat.
V praxi jsem se mnohokrát setkal s tím, že některými zadavateli bývá naříkáno,
že úprava veřejných zakázek je zbytečně složitá a nepřehledná, což skýtá prostor pro
zvýšenou chybovost při jejich zadávání, a vystavuje je tak nebezpečí, že proti nim může
být vedeno trestní řízení. Zvláště při načítání podkladů pro kapitolu č. 3 jsem si
uvědomoval, že tato volání nejsou zcela bez reálného základu,388 ovšem je třeba dodat,
že v praxi existuje řada výkladových stanovisek a doporučení (viz zejména webové
stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR dostupné na www.portal-vz.cz), které by si
osoba, která chce pomáhat spravovat věci veřejné ve funkci, do níž se dobrovolně nechala
zvolit, měla prostudovat, nemluvě o nabídce nejrůznějších školení či odborných
seminářů.
Pokud jde o hodnocení současné hmotněprávní úpravy postihující trestnou činnost
při zadávání veřejných zakázek, je podle mého názoru zcela dostatečná a není na místě
příliš co měnit. V oblasti procesního práva, které by mělo obsahovat instituty, jež by měly
napomáhat odhalování a dokazování dané trestné činnosti, však přinejmenším ve vztahu
k oblasti závažné hospodářské trestné činnosti existují značné rezervy, jimiž jsem se
podrobně zaobíral v kapitole č. 6. I zde se však začíná blýskat na lepší časy389 a lze doufat,
že zamýšlený nový trestní řád bude v tomto ohledu lepší než úprava stávající, byť čekání
na něj připomíná spíše čekání na výjezd bájných rytířů z hory Blaník (v kontextu této
nadsázky tedy patrně ještě není tak zle, aby musel být dokončen a přijat).
Samozřejmě že role trestního práva je pouze subsidiární a není samospasitelná.
Ideálním zákonem o zadávání veřejných zakázek by byl pak takový, který by sám o sobě
obsahoval natolik účinná opatření, že by v praxi bylo páchání související trestné činnosti,
ať již formou záměrně nehospodárnosti při nakládání se svěřenými prostředky či dokonce
cestou korupce, vyloučeno a příslušné skutkové podstaty trestných činů by se staly
obsolentními. Takový zákon však nelze napsat, neboť vše je otázka (právě) nepsaných
ctností, jako jsou morálka, svědomí a úcta ke společnému majetku a hospodaření s ním,
tedy hodnot, které nedokáže lidem uměle vštípit ani sebelepší právní předpis a ani
sebepřísnější dráb, který by bděl nad jeho dodržováním.

388

Je však třeba podotknout, že s přijetím ZZVZ 2016 se situace částečně zlepšila, srov. i závěry
prezentované in Transparency International – Česká republika. Rizika korupce a podvodu ve veřejných
zakázkách. [online].
Transparency.cz, květen 2018 [cit. 10. 12. 2018]. Dostupné
www.transparency.cz/srovnavaci-studie-rizika-korupce-a-podvodu-ve-verejnych-zakazkach.
na
389
Viz výzkum prezentovaný in Budka, I. Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu
(poznatky z výzkumu). Trestněprávní revue č. 11-12/2018, str. 266 a násl.
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Judikatura, soudní stanoviska a rozhodnutí ÚOHS

Ústavní soud České republiky

- usnesení ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93,
- nález ze dne 8. 11. 2001, sp. zn. IV.ÚS 564/2000,
- nález ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. III. ÚS 291/03,
- nález ze 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06,
- nález ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07,
- nález ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/2009, vyhlášený pod č. 219/2010 Sb.,
- nález ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/2010, vyhlášený pod č. 94/2011 Sb.,
- nález ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 42/2011, vyhlášený pod č. 43/2012 Sb.,
- nález ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14,
- nález ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. III.ÚS 1589/15

Nejvyšší soud České republiky

- rozsudek ze dne 15. 4. 1998, sp. zn. 5 Tz 43/98, publikováno ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soud č. 23/1999,
- usnesení ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 5 Tdo 1454/2003,
- rozsudek ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003,
- usnesení ze dne 10. 3. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1301/2003,
- usnesení ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. 6 Tdo 458/2004,
- usnesení ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. 7 Tdo 207/2005,
- usnesení ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 42/2007,
- usnesení ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1339/2007,
- usnesení ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 3 Tdo 496/2008,
- usnesení ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 5 Tdo 136/2008,
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- usnesení ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 7 Tdo 878/2008,
- usnesení ze dne 25. 3. 2009, sp. zn. 5 Tdo 247/2009,
- usnesení ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 6 Tdo 614/2009,
- usnesení ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 5 Tdo 572/2009,
- usnesení ze dne 14. 4. 2010, sp. zn. 5 Tdo 205/2010,
- usnesení ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 3 Tdo 1483/2009,
- usnesení ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010,
- usnesení ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 5 Tdo 482/2011,
- usnesení ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 3 Tdo 25/2012,
- usnesení ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011,
- usnesení ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 5 Tdo 827/2012,
- usnesení ze dne 20. 2. 2013, sp. zn. 5 Tdo 1452/2012,
- usnesení ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 5 Tdo 1555/2012,
- usnesení ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 3 Tdo 396/2013,
- usnesení ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 5 Tdo 77/2014,
- usnesení ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014,
- usnesení ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 178/2014,
- usnesení ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. 5 Tdo 746/2014,
- usnesení ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 4 Tdo 1455/2014,
- usnesení ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1352/2014,
- usnesení ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 6 Tdo 151/2015,
- usnesení ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 5 Tdo 66/2015,
- usnesení ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 5 Tdo 589/2015,
- usnesení ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 5 Tdo 1502/2014,
- usnesení ze dne 6. 1. 2016, sp. zn. 3 Tdo 1506/2015,
- usnesení ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 5 Tdo 885/2015,
- usnesení ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 3 Tdo 290/2016,
- usnesení ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 5 Tdo 13/2016,
- usnesení ze dne 4. 5. 2016, sp. zn. 5 Tdo 592/2015,
- usnesení ze dne 11. 5. 2016, sp. zn. 5 Tdo 279/2016,
- usnesení ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 8 Tdo 803/2016,
- usnesení ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 1156/2016,
- usnesení ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1475/2015,
- usnesení ze dne 11. 1. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1404/2016,
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- usnesení ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1230/2016,
- usnesení ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016,
- usnesení ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1364/2016,
- usnesení ze dne 7. 6. 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017,
- usnesení ze dne 26. 10. 2017, sp. zn. 5 Tdo 334/2017,
- usnesení ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1263/2017,

- stanovisko trestního kolegia sp. zn. Tpjn 301/2012, k výkladu ustanovení § 12 odst. 2 tr.
zákoníku o zásadě subsidiarity trestní represe, včetně výkladu pojmu společenská
škodlivost a výkladu aplikace principu „ultima ratio“,
- stanovisko trestního kolegia sp. zn. Tpjn 301/2014, k otázce trestněprávní kvalifikace
jednání majícího znaky trestného činu, jehož se dopustí prověřovaná osoba v rámci tzv.
zkoušky spolehlivosti ve smyslu § 41 zák. č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a k jejímu odlišení od policejní
provokace.

Nejvyšší správní soud České republiky

- rozsudek ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152,
- rozsudek ze dne 31. 5. 2011, čj. 11 Afs 98/2010-399,
- rozsudek ze dne 12. 5. 2016, č. j. 1 As 256/2015-95,
- rozsudek rozšířeného senátu ze dne 2. 2. 2017, č. j. As 195/2015-68,
- usnesení rozšířeného senátu ze dne 18. 4. 2017, č. j. 6 Afs 270/2015-48.

Další soudy

- usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 25. 1. 1991, sp. zn. 1 To 95/90,
publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. 28/1992,
- usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 9 To 9/2016,
- usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 15. 11. 2017, sp. zn. 6 To
4/2017,
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- rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 3. 1994, sp. zn. 5 To 25/94, publikované
ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. 61/1994,
- usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015,
- usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 8 To 133/2017,
- rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2015, č. j. Af 78/2013-148,
- rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2017, č. j. Af 1/2015,
- usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 2017, č. j. KSOS 33 INS 8987/2017A-9,
- rozsudek Městského soudu ze dne 8. 12. 2008, sp. zn. 40 T 3/2008,
- rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2017, sp. zn. 56T 1/2015.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
- rozhodnutí ze dne 6. 10. 2017, č. j. ÚOHS-S0337/2017/VZ-28950/2017 /521/OP,
- rozhodnutí ze dne 15. 8. 2017, č. j. ÚOHS-S0261/2017/VZ-23605/2017/511/KLi,
- rozhodnutí ze dne 4. 1. 2018, č. j. ÚOHS-R0194/2017/VZ-00305/2008/323/EBr,
- rozhodnutí ze dne 2. 2. 2018, č. j. ÚOHS-R0214/2017/VZ-03356/2018/322/DJa,
- rozhodnutí ze dne 16. 3. 2018, Č. j.: ÚOHS-S0031/2018/VZ-08181/2018/532/KSt,
- rozhodnutí o zamítnutí rozkladu ze dne 11. 6. 2018, č. j. Č. j.: ÚOHS-R0054/2018/VZ17281/2018/321/ZSř.

Právní předpisy tuzemské (včetně recipovaných)
- trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích ze dne 27. 5. 1852
- nařízení č. 61/1909 Říšského zákoníku o zadávání státních dodávek a prací
- zákon č. 11/1918 Sb. zákonů a nařízení, o zřízení samostatného státu
československého
- nařízení vlády č. 667/1920 Sb. zákonů a nařízení, o zadávání státní dodávek a prací
- zákon č. 115/1934 Sbírky zákonů a nařízení, o pletichách při zadávání veřejných
dodávek a prací
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- zákon č. 27/1947 Sb., o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu
- ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky
- zákon č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje
Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
- vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu a průmyslu č. 86/1950 Úřední listu I, o
úpravě dodávek a odběru zboží, s nímž obchoduje národní podnik Obchodní domy
- zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní
- zákon č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži
- zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci
- zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického
pořádku
- ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky
- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník
- zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České socialistické republiky
- zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech
- vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o
projektových soutěžích
- zákon č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování
- zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
- zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
- usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jakou součásti
ústavního pořádku České republiky
- zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
- zákon č. 183/1993 Sb., o Ústavním soudu
- zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky
- zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
- zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
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některých zákonů,
- zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
- zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
- zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
- zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla)
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže)
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
- zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů
- zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže
- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů
- zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství
- zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon)
- zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
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- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
- zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
- zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro
účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
- zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Právní předpisy EU
- směrnice Rady ze dne 21. 12. 1989 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební
práce (89/665/EHS) ve znění změn provedených Směrnicí Evropského parlamentu a
Rady 2007/66/ES ze dne 11. 12. 2007
- nařízení Evropské parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. 11. 2002
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci
postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby
- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. 2. 2014 o udělování
koncesí
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání
veřejných zakázek a zrušení směrnice 2004/18/ES
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a
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poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
- Smlouva o fungování Evropské unie ze dne 26. 10. 2012, publikována v Úředním
věstníku EU pod zn. C 326

Zahraniční předpisy
- Strafgesetzbuch. RGBl. S. 127, 1871, nově vyhlášený pod BGBl. I. S. 3322, 1998
(německý trestní zákon),
- Strafprozeßordnung. RGBl. S. 253, 1879, nově vyhlášený pod BGBl. I S. 1074, 1987
(německý trestní řád),
- Strafgesetzbuch. BGBl. Nr. 60/1974 (rakouský trestní zákon),
- Bundesvergabegesetz, BGBl. I. Nr. 65/2018 (rakouský zákon o zadávání veřejných
zakázek),
- zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon,
- zákon č. 301/2005 Z. z., trestny poriadok,
- zákon č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých
zákonov.
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Anotace a klíčová slova
Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami
Autor se ve své práci zabývá problematikou trestné činnosti páchané v souvislosti
s veřejnými zakázkami v České republice. Daná problematika nebyla dosud uceleně
zpracována, proto je základním cílem práce shrnout stav dosavadního poznání v této
oblasti a současně přitom kriticky zkoumat jednotlivé prameny (především právní
předpisy a judikaturu) s významným přesahem do praxe odhalování a dokazování tohoto
druhu kriminality.
V první kapitole autor vymezuje základní pojmy, předkládá zákonnou a
judikaturní definici pojmu veřejná zakázka, vymezuje, co bude dále rozumět trestnými
činy páchanými v souvislosti s veřejnými zakázkami a zasazuje tento druh trestné
činnosti do celkového kontextu hospodářské kriminality. Současně se zabývá i
souvisejícími kriminologickými otázkami a předkládá statistické údaje ze zdrojů Policie
České republiky a Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Druhá kapitola je věnována historickému vývoji úpravy, především pak úpravě
trestněprávní, a to od r. 1918, kdy byly recipovány předchozí právní předpisy, až po
nedávno platný trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Třetí kapitola tvoří nutný exkurz do úpravy zadávání veřejných zakázek: autor se
soustředí primárně na pojmy a procesy, které mají souvislost se skutkovými podstatami
trestných činů podle § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku č. 40/2009
Sb. Popisuje rovněž nástroje a instituty, které napomáhají transparentnosti postupů při
zadávání veřejných zakázek, včetně zákona o registru smluv. S ohledem na povahu
trestního práva coby prostředku ultima ratio je součástí kapitoly i výklad o odpovědnosti
za nezákonný postup související se zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb.
Čtvrtá a pátá kapitola, která tvoří stěžejní část práce, je věnována podrobnému
teoretickému a praktickému rozboru současných skutkových podstat trestných činů
páchaný při zadávání veřejných zakázek, jak jsou uvedeny v trestním zákoníku č. 40/2009
Sb., včetně související judikatury a exkurzu do vybraných zahraničních úprav
(Slovensko, Rakousko). Autor mj. zmiňuje i problematiku zneužívání institutu
insolvenčního návrhu v souvislosti se zadávacím řízením.
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Konečně šestá a závěrečná kapitola se zaobírá instituty procesního práva, které
mohou napomáhat odhalování a dokazování organizované trestné činnosti páchané
v souvislosti s veřejnými zakázkami. Mezi ně autor řadí odposlech a záznam
telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu, operativně pátrací prostředky podle §§
158b-158e tr. řádu (předstíraný převod, sledování osob a věcí a použití agenta) a dále i
dočasné odložení trestního stíhání podle § 159c-159d tr. řádu a spolupracujícího
obviněného podle § 175a tr. řádu. Poslední dva instituty podrobuje kritice a po stručném
exkurzu do zahraniční úpravy předkládá i úvahy de lege ferenda.
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Annotation and keywords
Public procurement-related crimes (in Czech republic)
In his paper, the author focuses on the area of public procurement-related crimes
in the Czech Republic. As there has been no comprehensive coverage on the subject so
far, the paper´s primary ambition is to sum up the current state of knowledge while
critically considering particular resources (mainly legislation and practice of courts),
overlapping significantly into the area of daily practice of detecting such crimes and
gathering evidence.
In the first chapter, the author provides definitions for key terms and examines the
term procurement from the perspectives of its legal definition as well as its interpretation
based on court practice. Furthermore, the chapter specifies what is to be understood as
procurement-related crime, placing this type of crime within the broader context of
economic crime. At the same time, it offers answers to the related criminological
questions and presents statistical data provided by the Police of the Czech Republic and
the Czech Ministry of Interior.
The second chapter gives the reader a historical overview of this area of law
mainly from the perspective of criminal law. Covering the timeframe of 1918 (when the
previous legislation was adopted) until the present day, it comments on the development
of the legislation from the early years up to the 1960´s Criminal Code (Act. no. 140/1961
Sb.) which had been in force only a short time ago.
The third chapter makes an inevitable excursus into the area of public
procurement. The author focuses primarily on selected terms and processes related to the
subjects of the crimes as defined in Section 248 Subsection 2 item 2 and Sections 256 and
257 of the Criminal Code (Act. no. 40/2009 Sb.). Legal tools and institutes enhancing
transparency of procedures within the public procurement including the Contract Register
Act are described. In view of the ultima ratio approach, the text also comments on the
liability for malpractice in submitting tenders pursuant to the Public Procurement Act no.
134/2016 Sb.
Forming the fundamental part of the paper, the fourth and fifth chapter is dedicated
to a detailed theoretical and practical analysis of the bodies of the current procurement213

related crimes as set by the current Criminal Code (Act no. 40/2009 Sb.) including related
court practice and a brief overview of the situation in selected neighbouring jurisdictions
(Slovakia, Austria). Among other topics, the author further comments on the abuse of
insolvency proposals in procurement proceedings.
Finally, the sixth chapter analyses the institutes of procedural law which may
contribute to the detection of organized public procurement-related crime as well as to
gathering necessary evidence. The author has picked several legal tools such as legal
interception pursuant to Section 88 CPC, special covert investigation techniques pursuant
to Sections 158b through 158e CPC (sham transfer, surveillance, the use of an undercover
agent) and temporary postponement of criminal prosecution pursuant to Sections 159c
through 159d CPC and the State´s evidence pursuant to Section 175a CPC. Having put
the latter two to criticism, the author makes a brief excursus into international legislation,
finally adding his suggestions on possible future improvements (de lege ferenda).
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