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Anotace 

Diplomová práce „Příležitosti korupce v zákoně o veřejných zakázkách“ se zabývá 

identifikací možných příležitostí ke vzniku korupce ve veřejných zakázkách podle 

současného zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek a dále zákonů, 

které se věnovali veřejným zakázkám po roce 1993 společně s jejich novelami. Práce je 

koncipována jako případová studie dle Yina (Yin 1994) s použitím teorie sítí politických 

aktérů, která se řadí mezi jednu z nejvhodnějších pro zkoumání případů korupce (Potůček 

2017). Dále je definován pojem korupce včetně jeho vývoje a jeho typů známých dle 

akademické literatury. Cílem práce bude nalézt příležitosti ke korupci v daných zákonech 

a také jak byly tyto příležitosti měněny v čase, tedy předmětem diplomové práce je období 

veřejných zakázek od roku 1993 až do současnosti (rok 2020).  V empirické části budou 

rozebrány zákony a novely za dané časové období za účelem nalezení korupčních příležitostí 

v zákonech o veřejných zakázkách. Také bude zhodnoceno zda se podařilo dosáhnout 

potřebných změn ve vztahu snížení korupčních příležitostí díky novelizaci zákonů 

o veřejných zakázkách. Společně s tím je provedeno dotazníkové šetření mezi experty na 

veřejné zakázky, kteří s nimi přicházejí do styku a mediální analýza na prokázání souvislosti 

mezi korupčními kauzami a změnami zákonů o veřejných zakázkách.  Dále jsou navržena 

možná opatření pro snížení korupčních rizik v rámci Zákona o veřejných zakázkách.  

Annotation 

The thesis "Opportunities for corruption in the Public Procurement Act" deals with the 

identification of possible opportunities for corruption in public procurement under the 

current Act No. 134/2016 Coll., The Public Procurement Act and laws that dealt with public 

procurement after 1993. together with their amendments. The work is conceived as a case 

study according to Yin (Yin 1994) using the theory of networks of political actors, which is 

one of the most suitable for investigating cases of corruption (Potůček 2017). Furthermore, 

the concept of corruption is defined, including its development, and its types are known 

according to the academic literature. The aim of the thesis will be to find opportunities for 

corruption in the laws and also how these opportunities have changed over time, so the 

subject of the thesis is the period of public procurement from 1993 to the present (2020). 

The empirical part will analyze the laws and amendments for a given period of time in order 

to find corruption opportunities in public procurement laws. It will also be assessed whether 



 

 

 

the necessary changes have been achieved in relation to the reduction of corruption 

opportunities thanks to the amendment of public procurement laws. At the same time, 

a questionnaire survey is conducted among public procurement experts who come into 

contact with them and a media analysis to prove the connection between corruption cases 

and changes in public procurement laws. Furthermore, possible measures to reduce 

corruption risks under the Public Procurement Act are proposed. 

Klíčová slova 

Korupce, legislativa, příležitost ke korupci, veřejné zakázky, veřejná správa, zákon o 

veřejných zakázkách 
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Corruption, corruption opportunity, legislation, public procurement, public administration, 

public procurement law 
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Úvod 

Tato diplomová práce se bude zabývat jedním ze současných témat, které je poslední 

dobou probíráno médii a kvůli kterému bylo odvoláno již několik ministrů v České 

republice. Veřejné zakázky jsou oblastí, která je zasažena největší mírou korupce. Stojí 

zde proti sobě dvě skupiny: zadavatel a dodavatel. Fakticky mají tyto skupiny něco, co 

chtějí od sebe navzájem. Zadavateli jde o uspokojení veřejného zájmu, kdežto dodavateli 

jde o maximalizaci svého zisku. Pro zadavatele není důležitý zisk, ale to, zda dokáže 

uspokojit veřejný zájem svých občanů. Problém ale nastává s definicí veřejného zájmu. 

Veřejnost tak těžko může posuzovat poměr kvality předmětu a ceny zakázky, na rozdíl od 

vysoutěžené ceny veřejné zakázky, protože výstupem nejsou zpravidla „čísla“ zisku oproti 

ztrátám, tak jak je běžné v soukromém sektoru, kdy se na základě čísel pak vyhodnocuje, 

zda byl projekt úspěšný. Veřejné zakázky jsou v České republice vypisovány 

a administrovány v systému, který je nepřehledný a složitý, což je názor, který obecně 

panuje mezi zadavateli i dodavateli již několik let. Takový systém pak může vést 

k manipulaci s veřejnou zakázkou. Kvůli nepřehlednosti systému veřejných zakázek 

v České republice je předem vyloučeno mnoho potencionálních dodavatelů, protože 

potencionální dodavatelé se nedokáží vyznat v administrativě potřebné k podání nabídky  

veřejné zakázky. 

Veřejné zakázky se v současné době v České republice řídí zákonem č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon vešel v platnost 29. dubna v roce 2016 

a jeho účinnost nastala 1. října v tomtéž roce. Před sepsáním a schválením tohoto zákona 

však byla dlouhá cesta. První zmínky o přepsání zákona se začaly objevovat už v roce 

2014, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vydalo prohlášení, že chce 

zpřísnit podmínky pro veřejné zakázky v České republice. V této době spadalo 

ministerstvo pod ministryni Karlu Šlechtovou, která zde působila jako nestraník za 

politické hnutí ANO 20111. Oznámení bylo proneseno 10. prosince 2014 náměstkem 

Ondřejem Votrubou s odkazem na to, že zákon má vycházet ze směrnic Evropské unie, 

které byly schváleny v dubnu roku 2014. Hlavní novinkou mělo být zavedení 

elektronických tržišť a rozšíření hodnotících kritérií, které měly vést k transparentnějšímu 

a jednoduššímu administrování veřejných zakázek. V souvislosti s psaním nového zákona 

 
1 Dnes je ministryní pro místní rozvoj Klára Dostálová, také nestraník za ANO 2011.  
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o veřejných zakázkách byly vytvořeny dva tábory aktérů, kteří hodnotí vztah korupce 

a zákona o veřejných zakázkách v jeho nové podobě.  

V roce 2014 se experti ohrazovali vůči návrhu nového zákona ve vztahu k vícepracím, 

který umožňoval účtovat z původních 20 % za vícepráce z původní hodnoty veřejné 

zakázky až 50 % původní hodnoty veřejné zakázky a obávali se tak, že bude docházet ke 

korupci a uplatňování praktik klientelismu2. Dále argumentovali: 

„Argument navrhovatelů, že limit padesáti procent je běžný i v jiných zemích EU, pro ČR 

tak úplně neobstojí,“ tvrdí experti na korupci s tím, že je nutné přihlížet ke kvalitě vnitřního 

kontrolního systému. „Náš byl hodnocen jako jeden z nejhorších v EU,“ 

zdůrazňují.“ (Deník Referendum 2014) 

Naopak zástupci z řad poslanců a zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky se k zákonu vyjadřovali převážně kladně s tím, že jim bude umožněna snadnější 

kontrola veřejných zakázek a dojde tak ke snížení korupce.  

Situaci na trhu s veřejnými zakázkami je možné sledovat na základě výročních zpráv, které 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vydává zhruba každý květen následujícího 

roku. V době psaní diplomové práce jsou obecně známá data pouze do roku 20193, kdy 

bylo veřejnými zadavateli utraceno zhruba 550 miliard korun. Zhruba polovinu z této sumy 

bylo proinvestováno v rámci takzvaného VZMR, tedy veřejných zakázek malého rozsahu.4 

Pro představu je přiložena tabulka, která sleduje vývoj trhu s veřejnými zakázkami v letech 

2013 až 2019: 

 

 

 
2 V současné podobě zákona je umožněno účtovat až 30 % za vícepráce z celkové hodnoty 

veřejné zakázky. 

3 Čísla pro rok 2019 jsou počítána z dat dostupných k datu 30. 3. 2020 a nejsou exaktní. 

Stejně jako v přechozích letech, lze v další výroční zprávě Ministerstva pro místní rozvoj 

pro rok 2020 očekávat mírnou korekci dat.  

4 Data dle Jiřího Skuhrovce, jednatele think-tanku Econlab z. s., který je zaměřen na 

analýzu veřejných zakázek a v roce 2020 připravuje metodiku pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu společně s Ministerstvem pro místní rozvoj 
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Příloha č. 1: Přehled investovaných finančních prostředků do veřejných zakázek 

v miliardách Kč 2013–2019 (tabulka) 

 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018 a Výroční 

zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019 

Na základě tabulky č. 1 můžeme říct, že dochází ke stabilnímu růstu hodnot veřejných 

zakázek v České republice. Do značné míry to je dáno modernizováním veřejných 

subjektů, které probíhá v posledních letech velmi intenzivně a všechny subjekty mají 

povinnost od určité částky soutěžit o veřejné zakázky pomocí elektronických tržišť.  

Dle indexu vnímání korupce, tedy CPI, který sestavuje organizace Transparency 

International, se Česká republika v míře korupce stále zlepšuje a získává tak každý rok 

lepší postavení. To je dobrá zpráva a znamená to, že dochází k menšímu počtu korupčního 

jednání. Zároveň však platí, že pokud dochází ke korupčnímu jednání, jedná se zpravidla 

o veřejné zakázky, sport či zdravotnictví. Proti tomu je postavena zpráva Nejvyššího 

státního zastupitelství, která uvádí, že míra korupce stále roste. Co se týče konkrétních 

čísel, od roku 2012 do roku 2018 bylo obžalováno 1469 osob pro korupci a z toho 233 bylo 

zproštěno obžaloby viz tabulka č. 2 v komparaci s tím, že počet stíhaných osob pro korupci 

se každý rok mírně zvětšuje5. Tento kontrast dává podklad pro kritizování indexu vnímání 

korupce, jelikož zatím nikdo neprokázal přímý vztah mezi CPI a skutečnou mírou korupce 

v rámci dané země.  

 
5 Dostupné zde: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2018/Zprava_o_cinnosti_SZ_

za_rok_2018-Tabulkova_cast-I.pdf -> Tabulka č. II/2a  

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HDP v mld. Kč (běžné ceny) 4 098 4 314 4 596 4 768 5 047 5 324 5 652

Trh veřejných zakázek v mld. Kč 478 581 583 478 542 633 666

- veřejní zadavatelé 409 440 500 420 445 517 560

- sektoroví zadavatelé 69 141 83 58 97 116 106

Podíl trhu VZ na HDP (v %) 11,66 13,47 12,69 10,03 10,74 11,89 11,78

Evidováno v I SVZ v mld. Kč 300 451 317 323 399 595 408

Podíl VZ evidovaných v ISVZ na

trhu VZ (v %)
62,76 77,62 54,37 67,57 73,62 93,97 61,26

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2018/Zprava_o_cinnosti_SZ_za_rok_2018-Tabulkova_cast-I.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2018/Zprava_o_cinnosti_SZ_za_rok_2018-Tabulkova_cast-I.pdf
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 Příloha č. 2: Počet stíhaných a souzených osob pro korupci v letech 2012–2018 (tabulka) 

 

Zdroj: data Nejvyššího státního zastupitelství 

V souvislosti s korupcí a tendencemi přepracovávat zákon o veřejných zakázkách, kdy je 

problém korupce používán jako jeden z hlavních důvodů, proč znovu přepracovat zákon 

o veřejných zakázkách, vyvstává na povrch téma, jak může ke korupci v případě veřejných 

zakázek dojít. Dochází k nim zejména proto, že je ke korupčnímu jednání potřeba 

příležitost. Zde lze použít rčení: „Každý je úplatný, záleží jen na výši nabízené částky.“ 

(Frič 1999, 9) Znamená to tedy, že možnost či prostor pro korupci je zakořeněn v podstatě 

v každém člověku a záleží jen na daném člověku, „jaká je jeho cena“.  

Korupci lze definovat dle 3 typů. Známe takzvanou malou administrativní korupci a velkou 

korupci, která závisí na tom, kdo je uplácený. Dále existuje také státní korupce.  Malá 

administrativní korupce je často náhodná a děje se zejména na lokálních úrovních. U velké 

korupce dochází k podplácení politiků či vysoce postavených státních úředníků. Státní 

korupce je nejhorším typem, kdy dochází k ovládání důležitých státních funkcí osobami, 

které své pozice využívají k osobnímu prospěchu. Také mohou ovlivňovat legislativu.  

Úplatek je zpravidla považován za nejlepší cestu jak dosáhnout svého. (Frič 1999: 9) I zde 

existuje několik forem úplatků: 

1) Nabídnutí financí,  

2) nabídnutí informací,  

3) nabídnutí hmotných darů,  

4) poskytnutí výhod či služeb,  

5) zvýhodnění známých či příbuzných. 

Trestný čin

Počet stíhaných osob / počet 

osob, kterým bylo sděleno 

podezření

Počet osob postavených 

před soud (obžaloby / 

návrh na potrestání / 

DVT)

Počet osob 

vyřízených odklonem 

(§ 307, § 309, § 179g)

Počet osob 

vyřízených v řízení 

před soudem 

odsouzením

Počet osob 

vyřízených v řízení 

před soudem 

zproštěním

§ 226 (§ 256b) 0 0 0 0 2

§ 256 (§ 128a) 317 273 14 111 65

§ 257 (§ 128b) 17 14 1 4 2

§ 258 (§ 128c) 23 23 0 15 3

§ 331 (§ 160) 462 344 82 197 59

§ 332 (§ 161) 829 780 14 497 93

§ 333 (§ 162) 36 35 0 36 9
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Kromě úplatků pak samozřejmě existuje možnost vydírání, nepotizmu6 či klientelizmu.  

Jak již bylo zmíněno výše, ke korupci je třeba příležitost. Právě příležitost ke korupci bude 

tématem této diplomové práce se zaměřením na zákon o veřejných zakázkách.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. Cílům diplomové práce je věnována první 

kapitola, kde jsou řečeny výzkumné problémy, výzkumné otázky a také hypotézy jako 

základní podklad pro diplomovou práci. 

Druhá kapitola popisuje základní pojmy a definuje jeden z výzkumných cílů tak, jak je vidí 

autor diplomové práce s použitím literatury. V rámci kapitoly je podrobně popsána Teorie 

politických sítí aktérů, která tvoří teoretický rámec diplomové práce a bývá označována 

jako nejvhodnější teorie pro výzkum korupce. Na základě akademické literatury je také 

definován termín korupce společně s vývojem tohoto termínu a typologie korupce včetně 

vývojových stádií. Termín příležitost ke korupci je vysvětlen na základě dostupné 

akademické literatury, které je poskrovnu, nicméně postačuje pro použití k slušnému 

teoretickému základu.   

Třetí kapitola je věnována metodám použitým k vypracování této práce, včetně popsání 

provedení výzkumu, který je její součástí.  Zároveň jsou diskutována možná omezení dané 

diplomové práce.  

Čtvrtá kapitola je pak samotnou analytickou částí diplomové práce, kde jsou představeny 

jednotlivé dílčí zákony a novely, které se týkají veřejných zakázek v České republice. Ty 

jsou hloubkově rozebrány a dále jsou v nich hledány korupční příležitosti. Dále je 

provedena mediální analýza ve vazbě na zákony a jejich novely, kdy jejím cílem je najít 

potencionální mediální vliv na podobu zákona.  

V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky analytického šetření. Za přínos práce 

považuji detailnějším definování příležitosti ke korupci, zjištění popsaná v závěru 

a doporučení pro další výzkum.  

 
6 Vysvětlení pojmu: dosazování příbuzných či známých do funkcí. 
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1. Cíle práce a výzkumné otázky 

Zákon o veřejných zakázkách v České republice byl v minulosti mnohokrát změněn. 

V současné době jsou veřejné zakázky řízeny zákonem č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání 

veřejných zakázek. Změny v zákoně měly zajistit jeho větší transparentnost, ale stále je 

možné vidět, že v rámci veřejných zakázek dochází v České republice ke korupci. Pro 

vznik korupce je ovšem třeba příležitost. Otázkou zůstává, co je příležitost ke korupci. 

Předmětem zájmu je tedy definovat tento termín na základě názoru odborné komunity, 

která se zabývá administrováním veřejných zakázek v institucích České republiky. Na 

základě něj je třeba identifikovat příležitosti ke korupci v zákoně, které mohou zapříčinit 

vznik korupčního jednání. Díky zjištěným podkladům z analýzy má pak práce za úkol 

formulovat doporučení, která by mohla mít za následek snížení míry rizika vzniku korupce 

při veřejných zakázkách. Výše uvedené slouží k formulaci základních cílů této diplomové 

práce:  

1. Definovat termín „příležitost ke korupci“. 

2. Identifikovat příležitosti pro vznik korupce v Zákoně o veřejných zakázkách. 

3. Navrhnout možná opatření pro snížení míry rizika korupce ve veřejných 

zakázkách. 

Podcílem v této práci bude napojit korupční kauzy na změny Zákona o veřejných 

zakázkách a zjistit tak, zda je zde přímá souvislost a zda mají média vliv na vyvolání změny 

podoby zákona, či jen informují veřejnost. Předpokladem je, že byly korupční příležitosti 

v těchto kauzách využity a změna zákona vedla k odstranění takových příležitostí.  

K naplnění výše stanovených cílů je třeba si položit několik výzkumných otázek, na které 

v závěru dokážeme jasně odpovědět a následně nalézt možná opatření, jak již bylo 

popisováno výše. Za tímto účelem byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

1. Co je příležitost ke korupci? 

2. Jaké podmínky naplňuje současný zákon pro vytváření korupčních příležitostí 

v současnosti a jaké podmínky splňovaly předchozí zákony od roku 1993? 

3. Jaká opatření mohou snížit příležitost ke korupci ve veřejných zakázkách? 

V rámci diplomové práce bude navíc i podotázka, která by měla odpovědět na stanovený 

podcíl: 
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1. Existuje přímá souvislost mezi velkými korupčními kauzami a změnami Zákona o 

veřejných zakázkách? 

Na základě výzkumných otázek a cíle byly stanoveny hypotézy, které budou vyvráceny či 

podpořeny:  

1. S každým vydáním zákona upravujícího veřejné zakázky a jejich novelizací od 

roku 1993 docházelo ke snižování korupčních příležitostí vyskytujících se v těchto 

zákonech.   

2. Státní úředníci se budou domnívat, že příležitost ke korupci lze v zákoně 

o veřejných zakázkách eliminovat zlepšením kontroly administrování a procesu 

veřejných zakázek. 

2. Teoretická a věcná východiska 

Cíl diplomové práce je třeba ukotvit do teoretického rámce. Je totiž důležité jasně popsat 

postup, který byl následován k získání výsledků. Čtenář musí řádně pochopit, jak 

výzkumník došel ke svým závěrům (Bottomley 2015: 80). Tato diplomová práce se v teorii 

bude opírat o tři části. První částí je teorie politických sítí aktérů, kdy tato teorie tvoří 

teoretický rámec pro diplomovou práci a bývá označována jako nejvhodnější veřejně 

politickou teorií pro výzkum korupčních případů. Dále je důležité si definovat pojem 

„korupce“ jak ho vidí přední autoři zabývající se tímto tématem v rámci akademické 

literatury. Tím se zabývá druhá část této kapitoly.   

Třetí část se bude věnovat definici příležitostí ke korupci z pohledu akademické literatury, 

na základě toho vyberu vhodnou definici pro zkoumání příležitostí v Zákoně o veřejných 

zakázkách. Pro případné potřeby čtenářů je možné v příloze najít vysvětlení zákona 

o veřejných zakázkách v současném znění a také stručný popis administrace veřejné 

zakázky. 

2.1 Teorie politických sítí aktérů 

Pro tuto diplomovou práci byla vybrána teorie politických sítí aktérů. Sítě totiž umožňují 

propojení a spolupráci širokého množství nezávislých aktérů, aby tak mohli dosáhnout 

svých cílů. Jak píše Potůček, vládnutí za pomoci sítí závisí na neformálních dohodách, 

které motivují potřebnou kooperaci. Podle Rhodese se mohou tyto sítě spolehnout na 
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vzájemné zdroje, respektování pravidel hry a také na vzájemnou závislost. Politické sítě 

aktérů mohou sdružovat aktéry z veřejného, soukromého a občanského sektoru a mohou 

působit v horizontální i vertikální rovině postavení jednotlivých aktérů (Potůček 2017: 38).   

Setkáváme se zde s termínem „politická síť“. Rozsah této sítě určují její aktéři a jejich 

vazby. Tím jsou dány i hranice politické sítě. Zpravidla tedy politická síť zahrnuje stabilní 

počet aktérů veřejného a soukromého sektoru. Vazby mezi těmito subjekty pak slouží 

k výměně znalostí či informací, zdrojů a také vzájemné důvěry. Zde se dá říci, že obecně 

platí rčení „Jedeš v tom taky“. Hranice pak nejsou určeny žádnou formální institucí, ale 

jsou jakýmsi výsledkem vzájemného uznání bez ohledu na to, z jakého důvodu toto uznání 

mezi aktéry panuje.  

Je potřeba říci, že tyto skupiny aktérů jsou k sobě vázány pravidly, která jsou pro každou 

danou skupinu aktérů specifická. Pravidla vymezují rozhodující pravomoci v rámci 

politické sítě, činnost jednotlivých aktérů a také jejich odměny či tresty. Sítě se mohou lišit 

formalizací daných pravidel, přístupností dalších aktérů zvenčí a také svou stabilitou. 

Politické sítě zpravidla vznikají k politickým tématům, kdy se snaží využít svého vlastního 

vlivu. Jde tedy o uskupení se společným zájmem, která mají za úkol prosadit svou verzi 

veřejné politiky. Dochází tak k vytváření tematických sítí, což jsou sítě aktérů se stejným 

zájmem a potřebou upozornit na veřejně politický problém, a stabilních sítí, kam patří 

aktéři z veřejné politiky7, kteří vykonávají daná rozhodnutí. Typicky lze tuto teorii ukázat 

na takzvaném iron triangle, tedy železném trojúhelníku, což je teorie pocházející 

ze Spojených států amerických. Tato teorie popisuje vztah mezi členy výborů Kongresu 

USA, zájmovými skupinami a úředníky.   

 
7 Jedná se zejména o úředníky, představitele zájmových skupin či politiky.  
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Příloha č. 3: Železný trojúhelník (obrázek) 

 

Zdroj: wikipedia.org 

Jako příklad pro použití teorie politických sítí aktérů uvádí Potůček korupční symbiózu 

elit. (Potůček 2017: 30) K takzvané korupční symbióze elit může dojít v momentě, kdy 

podnikatelé, úředníci v určitém postavení a politici dodržují mezi sebou neformální 

pravidla, při kterých dojde k využití veřejných prostředků ke vzájemnému obohacení. 

Z opakované spolupráce sloužící k vlastnímu nemorálnímu obohacení vznikne korupční 

síť či korupční systém a aktéři takovéto politické sítě se na něm stanou závislí. Bez tohoto 

systému může dojít například k tomu, že podnikatelé mají menší obrat, politici nemohou 

financovat své kampaně na znovu zvolení a úředníci si například nemohou dovolit drahé 

dovolené. Z toho důvodu dochází stále k tomu, že i když jsou korupční politické sítě 

odhaleny, stále jich mnoho funguje a vznikají nové sítě, které korupci umožňují a dochází 

tak k parazitování na veřejném zájmu.  

Vysvětlení chování či jednání politických sítí lze vysvětlit dvěma způsoby. Ten první je 

nazýván „power dependence“ a znamená závislost na zdrojích jednotlivých organizací či 

aktérů. Mezi zúčastněnými stranami pak dochází ke „hře“, kdy se snaží využít pravidel 

politické sítě a svých zdrojů k tomu, aby dosáhli co největšího vlivu. Nezáleží zde pak tolik 

na výsledku samotném a důležité je, aby aktéři byli co nejméně závislí na jiných hráčích. 

Příkladem v korupci může být snaha podnikatele nastavit politickou síť tak, aby byla co 

nejméně závislá na zbylých dvou aktérech, například kdyby došlo k jejich výměně. Pokud 

by korupční síť byla závislá na zbylých dvou aktérech, došlo by při výměně jednoho z dvou 

aktéru ke kolapsu korupční sítě. (Rhodes 1997: 15) 

Druhým způsobem, jak vysvětlit chování politické sítě, je pomocí racionální volby. Tedy 

aktéři si volí další aktéry jako své společníky, kteří jim mohou nejlépe pomoci v naplnění 
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jejich cílů. Na základě toho si vyměňují své zdroje a utvářejí či upevňují své vazby. (Kenis 

and Schneider 1991: 41-43). Takové politické sítě se zpravidla drží dlouho u moci, protože 

při případném výpadku jednoho ze zúčastněných aktérů, dojde ke zhroucení korupční sítě 

nebo se velmi obtížně hledá další aktér pro zachování současné korupční sítě. 

Politické sítě je také možno brát jako způsob reformy vedoucí ke změně řízení veřejné 

správy. Jsou známy tři přístupy k řízení veřejné správy a její změny. Prvním přístupem je 

nástrojový přístup, který se soustředí na to, jak je možné uplatnit legitimní autoritu na 

základě změny závislostních vztahů v rámci sítí. Problémem tohoto přístupu je nákladnost 

takového řízení a neschopnost včas reagovat, jinak řečeno centrální řízení nemusí být 

schopno rychle reagovat na lokální problém. Interaktivní přístup je druhým typem a klade 

důraz na řízení pomocí vyjednávání místo nastavování hierarchické struktury. Klíčem je 

snažit se pochopit druhé aktéry, takzvaně „sedět v jejich židli“ a pochopit jejich pohled na 

věc a následně tak budovat důvěru mezi aktéry, kteří si navzájem rozumí. Takový přístup 

vyžaduje silnou vůdčí osobnost, která dokáže porozumět dalším aktérům pod ní a pochopí 

jejich potřeby. Problémem zde může být neschopnost rychle reagovat na potřebné jevy 

vzhledem k tomu, že daný přístup je nákladný na čas budování vzájemných vztahů 

a výstupy jsou zpravidla nejasné. Třetí přístup se zaměřuje na instituce a jejich pravidla 

a struktury, na základě kterých dochází k interakcím. Cílem tohoto přístupu je postupná 

změna pravidel a struktur k dosažení nějakého cíle. Problém tohoto přístupu je však 

v zakořenění daných pravidel a struktur, které jsou odolné vůči změně, často právě proto, 

aby několik aktérů uchránilo svůj zájem před veřejným zájmem. (Kickert, Klijn, and 

Koppenjan 1997: 46)  

V rámci analýzy teorie politických sítí aktérů je možné hodnotit tři základní kritéria. První 

kritérium je úroveň institucionalizace dané sítě s předpokladem, že čím více je síť 

institucionalizována, tím pevnější je. Dále se jedná o sektoriální či trans-sektoriální 

charakter a míru otevřenosti takové sítě pro další aktéry, kteří by do ni chtěli vstoupit. 

(Potůček, Vass, Kotlas 2010: 55). Zároveň lze předpokládat, že politické sítě založené na 

korupci budou uzavřené a velmi nepřátelské proti vniknutí cizího aktéra, jelikož by taková 

činnost mohla způsobit jejich odhalení.   

Je důležité si neplést teorii politických sítí aktérů s teorií advokačních koalic. Teorie 

advokačních koalic vidí jako hlavní důvod tvorby koalic (či jiných forem uskupení) snahu 

sdílení daného hodnotového systému mezi zúčastněnými aktéry. Takové uskupení je pak 

stabilní a málo náchylné k rychlým změnám. Předpokládá se, že cíle takové skupiny jsou 
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komplexnější (Sabatier 1998: 109). V případě teorie politických sítí jde však primárně 

o sledování vlastního zájmu či maximalizaci svého zisku.  

2.2 Definice korupce 

Teorie politických sítí aktérů nám ukazuje, jak se může několik na sobě nezávislých aktérů 

spojit v jednu společně pracující skupinu v případě společného cíle. Tito aktéři mohou 

společně dosáhnout svých cílů, pokud vytvoří dostatečně silné uskupení a fungují mezi 

nimi pravidla a synergie, které byly popsány výše. Jedním z takových cílů může být 

i korupce. Pro tuto diplomovou práci je pojem „korupce“ jedním z hlavních aspektů, a tak 

je třeba tento pojem řádně ukotvit za pomocí akademické literatury. Slovo korupce pochází 

ze základu latinského slova „rumpere“, které doslova v předkladu znamená zlomit, 

rozlomit či přetrhnout (Chmelík 2003: 11). Tento výraz je doplněn dalším latinským 

výrazem, který zní „corruptus“, ten má význam ve smyslu následku nekalého jednání, 

konkrétnější překlad pak zní znečištěný, zkažený či zvrácený (Chmelík, Tomica 2011: 15). 

Česká legislativa nezná slovo korupce, což je termín, kterým bývá tento typ jednání 

nejčastěji označován. Co však česká legislativa zná, je pojem „úplatkářství“. Tento pojem 

je zaveden v trestním zákoníku České republiky a je využíván při stíhání jedinců 

dopouštějících se nekalých praktik ve smyslu korupčního jednání. Korupce je provázena 

několika nebezpečnými jevy, kdy tyto jevy oslabují morální kodex, vytváří 

nedemokratické struktury, ohrožují hospodářskou soutěž a jsou také nástrojem 

organizovaného zločinu. (Chmelík, Tomica 2011: 29)  

Politolog Mark Philip již v roce 1987 napsal, že nikdo zatím nevymyslel uspokojující 

definici korupce, která by platila všude. Mnoho aktérů má svůj vlastní pohled na definici 

korupce. Je to dáno mimo jiné i tím, že trestní zákoník nestanovuje, co považuje za korupci 

a co ne, respektive nedefinuje, co tento pojem znamená. Dále je problém, že pod pojmem 

korupce je zahrnuto několik rozdílných problémů, které jsou provázané a také jsou rozdílné 

definice v rámci práva různých zemí. Jinak než akademici se na pojem korupce také dívá 

veřejnost. (Gardiner 2007: 25)  

Korupce má mnoho podob a o první popsání se zasloužil Platón a Aristoteles, kteří vnímali 

korupci jako oslabení politického či morálního řádu a hrozbu demokracii. Stejně tak viděl 

korupci například i Nicollo Machiavelli. Základ korupce je pak dle těchto autorů 

v sociálních nerovnostech. Autor Michael Johnston označuje tyto teorie korupce jako 
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klasické. Dále Johnston popsal existenci takzvané moderní korupce, kterou nazývá 

behaviorální korupcí. Definice behaviorální korupce je dle Johnstona soustředěna na 

individuální chování. Ukazují korupci jako deviantní chování veřejných činitelů, kdy toto 

chování je v rozporu se zavedenými normami ve společnosti. Klíčem pro určení, co je 

a není korupce, jsou normy8 a odchýlení o nich.  Tyto definice jsou označovány jako 

„public office“ definice. Pro některé autory behaviorálních teorií však může být takový 

klíč nedostatečný, a tak připouštějí v definici korupce překročení i nepsaných pravidel či 

norem, které se neshodují s takzvaným veřejným názorem společnosti, ve které se korupce 

děje. Jsou označovány za „public opinion“ definice.  

Další definici korupce nabízí Joh S. Nye, který říká, že korupce je chování, kterého se 

dopouští jedinec za účelem dosažení či uspokojení svých soukromých, finančních či 

statusových zisků a tím se odchyluje od svých formálních povinností, které vyplývají 

z jeho veřejné role. 

Korupci lze označit také za patologické chování. Tedy jde o chování, kdy jsou porušovány 

společenské normy a takové chování je zpravidla nežádoucí. Za patologické chování je 

označeno proto, že lidé, kteří toto chování takto označují, ho mají za nezdravé 

a neprospěšné společnosti. Navíc může dojít k rozšiřování korupce dále do společnosti. 

C. J. Friedrich vytvořil na základě těchto tvrzení svou definici korupce:  

„…. můžeme mluvit vždy, když držitel pravomocí, který je pověřený dělat určité věci, 

respektive je odpovědný za fungování nějakého úřadu, je nelegálně stimulovaný peněžními 

nebo jinými odměnami k činnosti, která zvýhodňuje poskytovatele odměny a poškozuje 

veřejnost a její zájmy“ (Friedrich 1972: 15)  

Dalším pohledem, jak se můžeme dívat na korupci, je z pohledu potřeby maximalizovat 

svůj zisk. Jedná se o stav, kdy veřejný činitel považuje svůj post za obchodovatelnou 

jednotku či komoditu a snaží se tak o maximalizaci svého zisku. Tedy úřad dané osoby se 

stává neprospěšný veřejnosti, ale pouze dané osobě. (van Klaveren 1957: 26) Z této 

definice tak vychází, že jakákoliv snaha veřejného činitele těžit ze svého postavení se rovná 

korupčnímu jednání. Podle některých autorů je však tento přístup špatný, jelikož nám 

neříká, kdy přesně se takové chování stává korupčním a nelze ho tak odlišit.  

 
8 Pravidla, zákony či předpisy 
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S pohledem moderních autorů se definice příliš nemění. Například autoři jedné z definic, 

Ondřej Vondráček a Marek Havrda, vidí korupci jako jednání jedince, který i když: 

 má jednat ve veřejném zájmu, jedná ve prospěch zájmu soukromého a získává za to 

neoprávněnou výhodu, peníze, pozici, moc… (Vondráček, Havrda 2013: 14)  

Autoři Chmelík a Tomica pak říkají, že korupci lze obecně označit za velmi širokou a 

zahrnuje podle nich chování, které vede k nabití či dosažení hmotných či nehmotných 

zisků nemorálním způsobem. (Chmelík, Tomica 2011: 15) K tomu dodávají poznámku, že 

nelze jasně říci, kdo přijímá, a naopak nabízí možnost zisku, jelikož lze předpokládat, že 

k zisku dojde v koncovém stavu na obou stranách a takový typ transakce je prospěšný.  

Ve výše uvedených definicích lze nalézt jeden společný bod. Všechny definice se nějakým 

způsobem opírají o deviantní chování, které není v souladu s normami společnosti a může 

se jednat o formální i neformální normy. Zároveň všechny definice říkají, že dochází 

k vlastnímu obohacení na úkor veřejného zájmu.  

Nicméně můžeme nalézt i moderní autory, kteří korupci nedefinují skrze to, co představuje 

nebo jaké chování lze označit za korupci. Na pojem „korupce“ se dívají skrze to, co 

způsobuje. Kvůli korupci, ze které profituje zpravidla určitý počet aktérů, může dojít 

k poklesu profitability jiných společností a tím pádem i jejich chuť investovat do rozvoje. 

Takové jednání bude mít za důsledek menší aktivitu ve směru k inovacím a ekonomickému 

růstu (Harris, Merwe 2012: 171). Na toto tvrzení dále navazují autoři Graeff a Svedsen, 

kteří považují vazby mezi zkorumpovanými aktéry za příčinu ztráty snahy rozšiřovat svou 

spolupráci a soutěžit mimo tyto vazby, a tím pádem dochází ke stagnaci vývoje 

i v korupčních kruzích, jelikož korupční aktéři nepustí jiného inovujícího aktéra 

k zakázkám.  

Na základě vybraných definicí od autorů a jejich publikací je korupce ve vztahu 

k veřejným zakázkám pro tuto diplomovou práci definována tak, že se jedná způsob 

manipulace s veřejnou zakázkou, který je využit pro osobní prospěch zúčastněných stran. 

Tento způsob jednání pak nemusí být v souladu s morálním standardem dané společnosti 

a také nemusí být v souladu s legislativní úpravou. V rámci korupce dochází k takzvanému 

korupčnímu jednání, které vede ke zdeformování vztahu mezi dodavatelem, zpravidla 

soukromým sektorem, a zadavatelem, což je většinou sektor veřejný. Zároveň je však třeba 

říci, že ve většině případů jsou pro korupci potřeba dva subjekty, které spolu vcházejí do 

nekalého vztahu, a to vědomě.  
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Činy, kterých se aktéři dopouští korupčním jednáním, jsou v České republice trestně 

postižitelné v trestním zákoníku9. Hlava X tohoto zákona definuje trestné činy proti 

pořádku ve věcech veřejných. Tato hlava má osm dílů, ale pro téma této práce jsou 

zajímavé první tři a specificky pak tyto paragrafy: 

• § 180 – Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

• § 323 – Násilí proti orgánu veřejné moci 

• § 324 – Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci 

• § 325 – Násilí proti úřední osobě 

• § 326 – Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu 

• § 329 – Zneužití pravomoci úřední osoby 

• § 330 – Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti 

• § 331 – Přijetí úplatku 

• § 332 – Podplacení  

• § 333 – Nepřímé úplatkářství 

Výše představené paragrafy pokrývají většinu způsobů či možností, jak může dojít ke 

korupci, ať už dobrovolné či nedobrovolné, respektive co může být motivací pro dopuštění 

se korupčního jednání. Zároveň trestní zákoník pamatuje i na korupční jednání v rámci 

veřejných zakázek, a to konkrétně těmito paragrafy: 

• § 255 – Zneužití informace v obchodním styku10 

• § 256 – Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 

dražbě 

• § 257 – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

• § 258 – Pletichy při veřejné dražbě 

Tyto paragrafy budou v rámci diplomové práce použity jako součást analýzy. V rámci této 

kapitoly bude představeno několik pohledů na pojem „korupce“, její vývoj a také typologii 

korupce. Na základě těchto poznatků bude s pojmem „korupce“ pracováno v další kapitole 

a nakonec i v analytické části této diplomové práce, jelikož správné definování pojmu 

korupce je důležité pro dosažení cílů dané práce.  

 
9 Zákon č.40/2009 Sb.  

10 Tento paragraf má dále odstavec věnovaný zneužití postavení v obchodním styku 



 

 

16 

2.2.1 Příčiny vzniku korupce a vývojová stádia korupce 

Ke korupci může dojít z mnoha důvodů, ale prapůvodní myšlenka pro vznik korupce se 

rodí v hlavě člověka. Příčinou toho je touha po zisku či možnosti osobního profitu ve formě 

vlastního úspěchu. Primárně záleží na tom, jaké jsou pro jedince příležitosti pro vznik 

korupčního jednání. Chmelík a Tomica říkají, že tam, kde je rozhodováno netransparentně, 

vzniká ideální podmínka či možnost pro ovlivnění rozhodnutí. (Chmelík, Tomica 2011: 

25) Dále oba autoři uvádějí příčiny, které vedou ke vzniku korupce. Jako první označují 

nějakou sociální změnu, kde jako příklad uvádějí přerod tradiční společnost ve společnost 

moderní. Druhým důvodem pak je značný rozdíl ve vývoji společnosti, který jde ruku 

v ruce s rozdílem v příjmech jednotlivých osob, dělení na sociální třídy a vyžaduje mít 

politickou moc pro získání bohatství. K tomu přidávají autoři i změnu morálních hodnot 

a chybějící důraz na národní společnost. Třetím důvodem je pak dle autorů monopol státu, 

který vede k využívání této pozice. Další příčinou mohou být ekonomické faktory, které 

vytvoří nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na konkrétním trhu. Poslední příčinou je dle 

autorů sociálně-psychologická příčina, která vychází z morálních hodnot jedince či 

skupiny a posouvají tak hranice morálnosti pro sebe i zbytek společnosti.  

Příčiny korupce je možné najít ve formálních i neformálních pravidlech společnosti, kdy 

je korupce zpravidla doprovázena nízkým rizikem odhalení a velkým osobním 

prospěchem. Zde platí přímá úměra, kdy čím větší je osobní prospěch z korupce, tím větší 

je motivace jedince či skupiny se dopustit korupčního jednání a více je potlačován strach 

z odhalení korupce. Zároveň čím je menší riziko odhalení korupce, tím větší je chuť 

jedince či skupiny k podpoře korupce v systému. Další příčinnou, která způsobuje vznik 

korupce, je absence pravidel či mezera v těchto pravidlech, jelikož nelze potrestat jednání, 

které zákon nepovažuje za závadné. Taková pravidla jsou pak nejasná, a tak umožňují 

svobodu v rozhodovacím procesu. Následně jsou tvořeny nové formální a neformální 

instituce, které jsou korupční. Korupční normy a pravidla pak patří do sociální 

dezorganizace. (Coleman 1961) K sociální dezorganizaci pak dojde ve třech případech, 

kdy prvním z nich je existence pravidel, která se vzájemně vylučují, a nebo si odporují. 

Druhým případem je moment, kdy dodržení standardních norem nevede ke chtěným 

výsledkům či ziskům. Třetí případ pak označuje situaci, kdy standardní normy úplně 

chybějí. (Weinberg, Rubington 1973)  

Myšlenka mít bohatství a úspěch je zakořeněna v člověku. Jak již bylo řečeno, je to jedna 

z hlavních myšlenek, které vedou ke korupci. Tato myšlenka však neznamená, že 
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v každém státě je stejná míra korupce. Míra korupce ve státě je dána na základě několika 

faktorů, a tak jsou státy, kde je korupce nahodilým jevem, ale také státy, kde je korupce 

důsledkem organizovaného zločinu. Faktory, které ovlivňují míru korupce ve státě jsou 

tyto:  

1. Monopolizující efekt vzniká za předpokladu, že na trhu existuje několik málo 

firem, které kontrolují trh, a stát má zájem na tom, aby nějaké služby prováděl jen 

omezený počet subjektů. Čím více je firem na trhu, tím větší je nabídka, a tím větší 

touha a možnost vzniku korupce za účelem získání veřejné zakázky. Pokud je však 

na trhu málo firem, které dokážou pro stát zajistit potřebné služby či práce, tak 

dochází k přeplácení prací, či zdržování termínů, a tím vzniká další prostor ke 

korupci.  

2. Příliš pravomocí v rukách jednotlivce či organizace vede k možnostem korupce. 

Pokud neexistují dostatečné kontrolní mechanismy, vytvářejí se tak příležitosti pro 

vznik korupce.  

3. Pokud je řízení instituce netransparentní, dojde ke značnému stižení fungování 

kontrolních mechanismů, které fungují v daném státě.  

4. Posledním faktorem je již zmiňovaná dysfunkce právního, politického či 

ekonomického systému.  

Autoři Chmelík a Tomica uvádějí existenci dalších faktorů, které napomáhají vzniku 

a existence korupce. Těmto faktorům říkají prokorupční faktory. Takové faktory jsou výše 

úplatku, normativní systém,11 fungování administrativy12, systém kontroly a sankcí, kvalita 

státní správy13, klientelismus, chudoba a vliv médií. Autoři uvádějí i další faktory, ale pro 

účel diplomové práce není potřebné je jmenovat vzhledem k tomu, že nemají vliv na 

veřejné zakázky. (Chmelík, Tomica 2011: 29) 

 
11 Jedná se o systém, kde působí určitý oficiální systém norem. Pokud je v takovém 

systému korupce odsuzována, daří se jí mnohem méně. Pokud však nejsou tyto normy 

stanoveny, tvoří se možnost vzniku korupce.  

12 Záleží na míře byrokracie, přehlednosti fungování místní a státní správy nebo délka 

zpracování požadavků občana.  

13 Pokud je státní správa kvalifikovaná a respektovaná výkonná moc jedná se o silnou 

protikorupční pojistku, jelikož má často velmi dobře placené úředníky.  
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Pavol Frič pak rozdělil korupci do čtyř stádií, podle kterých dochází k vývoji korupce. 

Prvním stádiem je dle Friče stadium „náhodné korupce“. Toto stádium označuje jako 

počáteční a nedochází zde k žádnému rozšířenému korupčnímu jednání. Jedná se tedy 

o náhodný jev, který je v případě odhalení společností kritizován. V takovém stádiu je míra 

odhalení korupce velká a také dobře postižitelná. Druhé stádium je takzvané stádium 

spontánně regulovatelné korupce. K přeměně do tohoto stádia dochází v případě, že selžou 

základní kontrolní mechanismy. Z ojedinělých případů korupce se stávají častější výskyty 

a vznikají tak korupční mechanismy. Také dochází k rozšíření těchto mechanismů napříč 

společností a k omezení funkce kontrolních mechanismů. Jsou také vytvářeny neformální 

korupční normy a pravidla. Možnost průchodnosti korupčního jednání a jejich nemožnost 

postihu vede k motivaci v pokračování korupčního jednání. Díky tomu nabývá korupce 

významných rozměrů a přichází přerod do třetího stádia „organizované korupce“. V tomto 

stádiu dochází k organizování korupčních aktivit. Dochází ke vzniku vzájemně 

propojených korupčních řetězců. Tyto řetězce jsou zaměřeny na generovaní zisku. 

Kontrolní mechanismy jsou proti tomuto jednání bezbranné a korupční mechanismy 

pronikají i do těch kontrolních. Korupční aktivity tak pronikají skrze státní správu do 

politiky a vytváří se tak klientské sítě, čímž dochází k institucionalizaci korupce, ke snaze 

soutěžit s podobnými korupčními sítěmi a likvidovat své soupeře. Poslední stádium 

„systémové korupce“ nastává v momentě, kdy korupční sítě plně proniknou do státní 

správy a korupce tak zasahuje celý systém státní správy takovým způsobem, že stát není 

schopen bez úplatků fungovat. Vytváří se  speciální skupiny uvnitř státní správy, které mají 

provozovat korupci a zároveň jsou zakládány společnosti, které mají korumpovat 

úředníky. Tím dochází ke vzniku korupčního státu. (Frič 1999: 32–34)  

2.2.2 Korupce jako deviantní chování aneb individuální korupce 

Na korupci je zpravidla nahlíženo jako na selhání jedince, takzvané deviantní chování. 

Takové chování definoval již J. S. Nye, jak bylo zmiňováno výše, který označil chování 

jedince jako korupční pouze v případě, kdy zneužil své pravomoce, kterou mu svěřila 

veřejnost. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o zneužití pravomoce či postavení veřejné 

osoby pro soukromý prospěch. (Frič 1999: 14) Pokud se jedinec dopustí takového jednání, 

jedná se o porušení nějakého řádu či normy. Takových norem či řádů však může existovat 

několik. První řád je právo. Právní řád postihuje různé druhy korupce, jak již bylo řečeno 

v kapitolách výše. Problémem však je, že právní řád dokáže postihnout pouze to, co zná. 

Dále mohou být normy jako je „pracovní disciplína“, které nejsou postihnutelné právem, 



 

 

19 

ale jedná se o porušení nějakých norem v rámci dané instituce. Případně lze použít 

i hodnocení dle norem, které jsou společensky uznávané. Jedná se o normy správného či 

dobrého chování. Tresty při odhalení takové korupce již nemusí být pouze právní ve 

smyslu odnětí svobody, ale může se jednat o sociální vyloučení a odmítnutí dalšího styku 

s osobou, která se dopustila deviantního chování ve smyslu korupce.  

Obecně lze říci, že důvodem vzniku korupce je touha jedince po vlastním obohacení a tato 

touha bude nejspíše věčná.  Vlastní obohacení však není jediná motivace jedince. Motivací 

může také být prostředek donucení konkrétní osoby pro spolupráci s korupční sítí. Pro 

psaní diplomové práce je důležité si uvědomit existenci dvou typů korupce. Jak už částečně 

napovídá nadpis této kapitoly, jedná se o individuální a systémovou korupci. Individuální 

korupce se objevuje zpravidla náhodně a jedná se o selhání jedince. Dochází tak 

k náhodnému propojení dvou subjektů, kdy oba mají potřebu dopustit se takového jednání 

zpravidla z důvodu rychlého obohacení. V takovém případně nedochází k šíření 

korupčních norem, které byly představeny výše. Zpravidla je zde velké riziko odhalení 

korupčního jednání a pokud se na nějakou individuální korupci přijde, slouží zpravidla 

jako odstrašující příklad. Jedinci, kteří se dopustili individuální korupce a jsou odhaleni, 

jsou příkladně stíháni soudem a následně souzeni dle platné legislativy či odsouzeni svým 

okolím a zpravidla ztrácejí zaměstnání.  

Této charakteristice korupce také napomáhá sociologické hledisko, které říká, že korupce 

je projevem deviantního chování s tím, že nejsou respektována standardní pravidla hry. 

(Chmelík, Tomica 2011: 26) Nebere tak v potaz, co společnost vyžaduje od jedince, ale 

odlišuje se od formálních pravidel. Opět zde autoři zdůrazňují motivaci ve formě osobního 

prospěchu na úkor veřejnosti.  

Dalším typem individuální korupce je takzvaná malá korupce dle autorů Dančák, Hloušek 

a Šimíček. Jedná se zpravidla o korupci obyčejných úředníků, dopravních policistů a pozic 

zaměstnanců veřejného sektoru a autoři ji označují jako „korupci v běžném životě“. Autoři 

tento typ korupce spojují s podplácením úředníků, záměrně nepřehlednou regulací či 

zneužívání pravomocí. Nutno podotknout, že zde autoři připouštějí možnost politických 

sítí, nicméně se jedná opravdu o malé lokální případy zpravidla bez jakýchkoliv 

politických či jiných špiček daného oboru. (Dančák, Hloušek, Šimíček 2006: 14) 

Podrobnější pohled na korupci jako deviantní chování nabízí také Dvořáková, která nazývá 

tento typ korupce jako nesystémový a rozděluje ho na dva podtypy, nahodilou a sektorovou 
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korupci. Nahodilá korupce je moment selhání jedince, takzvané shnilé jablko, nevytváří se 

v takovém případě korupční sítě a dopady na společnost jsou zpravidla minimální. Tento 

podtyp individuální korupce se vyskytuje nejčastěji u úředníků na nižší úrovni státní 

správy.. U tohoto podtypu individuální korupce pak platí tvrzení, že korupci nelze vymýtit, 

protože potřeba získání drobné výhody za protiplnění bude vždy existovat. Sektorová 

korupce je pak stále ojedinělá, ale nejedná se již o jedince. Dochází zde ke spolupráci 

několika aktérů ze soukromého a veřejného sektoru. Tento typ korupce je dle autorky 

omezen jen na konkrétní odbory v rámci instituce a může být i státem tolerován v rámci 

zvednutí příjmu14. Oba podtypy korupce je snadné identifikovat a relativně rychle zastavit 

(dorovnání platů, obměna týmů, nastavení kontroly). (Dvořáková 2020: 27–29)  

2.2.3 Korupce jako parasitická instituce aneb systémová korupce 

Korupce však kromě deviantního chování může mít dopady sociálního charakteru. 

Korupce totiž může fungovat jako sociální systém, který má vlastní pravidla hry, normy či 

mechanismy a také určitou rychlost šíření ve společnosti. (Frič 1999: 19) Dokáže tedy 

vytvářet na jednotlivce nátlak, a tak v jedinci podněcovat deviantní chování. Hovoříme zde 

o takzvaném korupčním klimatu, které dokáže měnit chování jedinců i mas. Jedná se 

o parazitickou instituci. Jedná se o takové prostředí, kde neplatí definice deviantního 

chování jedince, tedy problém není jedna nemorální a korupci přístupná osoba či jinak 

řečeno jedno „shnilé jablko“. Problém se nevyřeší ani náhradou takové osoby. Pokud 

dosadíme nové lidi na daný post a nezmění se poměry v dané instituci, velmi 

pravděpodobně daný člověk podlehne tlaku z okolí či opustí dané místo. Jde totiž 

o vytváření korupčních norem. Pokud se někdo dopouští opakované korupce, velmi často 

se nejedná pouze o jednoho jedince. Pokud se korupce stává normou, je pravděpodobné 

její rozšíření napříč institucí. Parasitická instituce korupce totiž předpokládá, že v každém 

z nás je touha po úspěchu, ať už majetkovém či statusovém, a kvůli tomu má každý jedinec 

alespoň malý předpoklad pro korupční jednání. Již v úvodu této práce byla uvedena citace 

rčení, které znamená, že každý má v sobě potenciál ke korupci. Právě korupční normy 

vykonávají na jedince nátlak a pod tíhou těchto norem může jedinec snadno podlehnout 

nátlaku svého okolí. Dle Pavola Friče může jedinec považovat korupční jednání za svou 

 
14 V minulosti bylo takové jednání tolerováno v post-komunistických zemích, například u 

příslušníků policie.  
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povinnost. (Frič 1999: 21) Takový jedinec si pak v důsledků fungování parasitující 

instituce myslí, že braní úplatku je standardní záležitostí a pokud odmítá svou účast na této 

normě, je brán za člověka, kterého mohou poskytnout negativní sankce, okrádá sám sebe 

a není v kolektivu přijímán.  

O prostředí, kde převládají korupční normy nad normami morálně uznávanými, lze mluvit 

jako o prostředí, kde korupce již není deviantní formou chování, ale standardní reakcí na 

fungující systém dle korupčních norem. Taková korupce však nese riziko odhalení, 

kterému je třeba zamezit, aby mohlo korupční klima dále hladce fungovat. Korupční 

systémy přicházejí do styku, či můžeme říci konfrontace, s oficiálně fungujícím 

systémem.15 Pokud by docházelo ke konfrontacím často, a tedy by následovalo trestní 

stíhání zúčastněných aktérů, hrozí návrat k individuální korupci a deviantnímu chování 

jedince, které bylo popsáno výše. Proto se korupční sítě potřebují pojistit proti odhalení 

jejich korupčního jednání. Nejrozšířenějším způsobem je klientelismus. Klientelismus 

používá příbuzenských či přátelských vztahů, aby předešel nedorozuměním, která jsou 

častou příčinou odhalení korupce. Navíc klientelismus je forma korupční spolupráce, která 

působí jako prevence proti rebeliím či zradě z hlediska participujícího aktéra. Dále 

zajišťuje formu imunity v případě, že klientelismus korupční sítě sahá do orgánů policie, 

soudnictví či řídících orgánů státní správy. Korupční sítě se tedy navzájem kryjí, ale také 

si vytvářejí další příležitosti pro korupci. (Frič 1999: 29) 

Systémová korupce je tedy komplexnější a neděje se náhodně. Korupce je v takovém 

případě koordinována a funguje jako jeden celek. Jedná se o takzvanou síť korupčníků, 

kteří dodržují nějaký vzor korupčního chování a tento vzor chování je po nich vyžadován 

a také odměňován. V případě porušení vzorce chování může dojít k trestu. V rámci 

systémové korupce dochází ke spolupráci soukromého sektoru, státní správy a politiky 

a instituce už nemohou fungovat bez korupce. (Fric 1999: 34) Může docházet k vytváření 

nových orgánů či oddělení, která mají za úkol přijímat úplatky. Dále jsou vytvářeny firmy, 

které mají za úkol zkorumpovat veřejné činitele. Vrcholem jsou politici, kteří vyhledávají 

a organizují vznik příležitostí ke korupci a poté vybírají podíly z úplatků, které převzali 

jejich podřízení. (Alam 1989) Docházím tím k situaci, kdy státní podniky mají za úkol 

maximalizovat svůj zisk pro soukromé účely vedoucích aktérů. Systémová korupce je 

 
15 Tím je myšlen například legislativní rámec daného státu, kampaně, kontrolní úřady, 

občanské skupiny apod. Významnou roli při odhalování korupčního jednání hrají média.  
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velmi častá v takzvaných tranzitních zemích, což jsou země, které přecházejí 

z komunistického režimu na liberální demokracii a systém tržní ekonomiky. Miller však 

říká, že v rozvinutých zemích, kam řadí USA, Německo a další země Západu, existuje 

obdobná míra systémové korupce jako v zemích tranzitních. (Miller 2017: 229) Pro 

všechny případy však platí, že pokud se dovolí systémové korupci neomezený růst, 

dochází ke kupování hlasů voličů a místa ve státní správě se zpravidla prodávají nebo se 

do nich dosazují aktéři z klientské sítě. Konečným stádiem může být přerod státu na 

uspořádání korupčního státu16. 

Robert E. Klitgaarg pak označuje systémovou korupci jako neformální patologickou 

instituci, která parazituje na formálních veřejných institucích. Taková instituce má svá 

pravidla, jak bylo uvedeno výše, ale také sociální vazby, plánování, řízení a také vzájemné 

pojišťování se proti prozrazení, jak sebe, tak i svých transakcí. V případě vzniku systémové 

korupce v nějaké formální instituci dochází k závislosti dané instituce na systémové 

korupci, protože tento typ korupce ovlivňuje a později řídí fungování formální instituce. 

Robert E. Klitgaard pak dodává, že systémová korupce je běžnější na lokálních úrovních 

vzhledem k tomu, že platové rozpětí je na této úrovní menší a úředníci tak mohou být ke 

korupci náchylnější. Příkladem z poslední doby může být kauza Švachula, která se 

odehrála v městské části Brno – střed, kdy bývalý místostarosta Jiří Švachula ovlivňoval 

vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Zde se jednalo o případ, kdy Švachula kromě ovlivňování úřadu, který má dohlížet na 

veřejné zakázky, byl také dosazen do komise antimonopolního úřadu předsedou úřadu 

Petrem Rafajem. Jiří Švachula pak vystupoval jako prostředník mezi Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže a jinými osobami. Policie České republiky Švachulu odposlouchávala 

několik let. Dle zdrojů Hospodářských novin se Policie České republiky vyjadřuje o celé 

kauze následovně:  

„V dokumentech přitom policisté mluví jasně. Rafaj, Chýle, Solský" zneužívají svoji 

pravomoc tím, že ať již každý sám či společně, ve prospěch či na žádost jim spřátelených 

osob, minimálně Švachuly, doposud přesně nezjištěným způsobem, ovlivňují doposud blíže 

nespecifikovaná řízení vedená před ÚOHS ve věcech napadených zadávacích řízení u 

různých veřejných zakázek, případně se zadavateli veřejných zakázek předem domlouvají 

 
16 V takovém případu je návrat k normálnímu fungování zpravidla nemožný, jelikož 

korupce je zakořeněna v systému horizontálně i vertikálně na lokální i vládní úrovni.  
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podmínky připravovaných zadávacích či obdobných řízení", dovozují policisté.“ 

(Hospodářské noviny 2020)  

V této kauze pak lze najít výše zmíněné indikátory systémové korupce. Tedy zapojení 

několika osob z vedení úřadů, ukázka jejich vzájemných vazeb. Například Švachula měl 

zajistit manželce Josefa Chýleho pracovní místo v dopravním podniku města Brno. 

V rámci této kauzy lze pozorovat i zapojení politických špiček, a tak tento případ zcela 

nesedí na Klitgaardovu definici. Nicméně jako příklad vzoru systémové korupce je kauza 

Švachula dostatečná.  

Trochu odlišný pohled na systémovou korupci pak nabízejí autoři Caiden a Caiden 

z hlediska deviantního chování. Ti totiž nepovažuji systémovou korupci za deviantní 

chování několika na sebe navázaných jedinců. Systémovou korupci považují za něco, co 

se stalo zcela běžné a pokud někdo odmítá účastnit se korupce, okolí se dívá na danou 

osobu jako devianta. Vymyká se tedy zavedenému standardu. (Caiden, Caiden 1977: 306) 

O systémové korupci autoři hovoří tehdy, pokud je celá instituce, včetně zaměstnanců či 

ředitelů, přístupná korupčním praktikám, případně se v nich podporují či je vyžadují. 

(Caiden 2003: 5)  

V předchozí kapitole je zmíněna existence malé korupce a stejně tak autoři Dančák, 

Hloušek a Šimíček uvádějí i velkou korupci. Zde se jedná o typ korupce, který není dle 

nich tak častý, ale jsou zapojeny politické osoby a další významní představitelé veřejného 

a soukromého sektoru. Korupce je v takovém případě značně rozšířena, dochází zde ke 

značnému zneužívání veřejných prostředků a existence takové korupce je velmi dobře 

utajována. (Dančák, Hloušek, Šimíček 2006: 13) 

V momentě, kdy se stane korupce součástí systému, dochází ke třem modelům fungování 

systémové korupce. Prvním je asijský model, kdy se korupce stává společensky 

přijatelným jevem a stává se součástí běžného fungování státu. Druhý model je tzv. africký 

model: politická moc je kupována nejbohatšími klany, které si tím zajišťují svou existenci 

a politickou moc. Zároveň tím ovlivňují dění v zemi. Tento model znamená vzdálení se 

demokratickým hodnotám, jelikož u moci je několik málo jedinců na základě 

ekonomických hodnot a v dané zemi dochází pouze k udržování základních potřeb 

obyvatelstva. Latinsko-americký model je model poslední a tento model je založen na 

přehlížení problémů vládními činiteli, kteří umožnili nelegálním sektorům nabýt pomocí 

korupce takové moci, která je srovnatelná se státem, a dokážou tak stát řídit bez pomoci 
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vládních činitelů. Politická moc je v takovém modelu velmi slabá a v konečném stádiu se 

tento model může změnit v model africký. (Dančák, Hloušek, Šimíček 2006: 20)   

2.3 Příležitost ke korupci 

Další důležitou součástí této diplomové práce je definice pojmu „příležitost ke korupci“. 

Samostatné slovo „příležitost“ znamená zpravidla časově omezený a podmínečný 

okamžik, který lze využít po naplnění či realizaci nějakého cíle. Jedná se tedy o moment, 

který je třeba využít ve správný čas a na správném místě. Slovník současné češtiny pak 

definuje „příležitost“ jako možnost využít nějaké situace k vlastnímu úspěchu.  Dále 

Chmelík (2003) definuje určité okolnosti, u kterých říká, že vytvářejí možnost či příležitost 

pro korupci. Chmelík tyto skutečnosti definuje v následujících bodech: 

• monopolizující efekt či monopolní postavení, 

• široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací, 

• nedostatečně transparentní prostředí organizace, 

• nefungování právního, administrativního, kulturního, ekonomického či politického 

systému, 

• netransparentnost právního systému. 

Příležitost ke korupci vzniká tam, kde jsou veřejným činitelům svěřovány nějaké 

pravomoci. Nejzajímavější a také nejlepší podmínky pro korupci vznikají však na pozicích, 

které mohou rozhodovat a nakládat s veřejnými statky. Zjednodušeně lze říci, že 

v případech, kde je mnoho administrativy, státních regulací a je vyžadováno mnoho 

souhlasů či připomínek ze strany vnitřní struktury instituce, může pravděpodobněji dojít 

ke korupci. (Frič 1999: 36)  

Otevřenost a transparentnost státní a veřejné správy by měla být jednou z možností, jak 

eliminovat korupční příležitost. Praxe pak ukazuje, že příležitosti ke korupci je možné 

eliminovat zavedením důsledných kontrolních mechanismů, decentralizací moci v rukou 

jednotlivců a také zjednodušením administrativy, která státní správu provází. Příležitosti 

ke korupci jsou příležitosti pro využití korupčních rizik. Tato korupční rizika lze definovat 

jako úkony, která umožňují vznik nestandardním procesům či rozhodnutím, která vedou 

ke vzniku korupce a korupčního jednání. (Chmelík, Tomica 2011: 43) Lze identifikovat 

několik základních oblastí korupčních rizik pro veřejnou správu, a to uzavírání smluv, 

ochranu informací, správní činnost a trestání, prodej majetku a veřejné zakázky.  
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Právě oblast veřejných zakázek je ve státní a veřejné správě jedna z nejvíce prokorupčních 

oblastí. Hlavní korupční riziko je zde přizpůsobení veřejné zakázky tak, aby zakázku 

vyhrál jeden dodavatel a jedná se o „ušití na míru“. Odpovědné osoby na straně zadavatele, 

tedy veřejné instituce, upraví specifikaci, kvalifikační předpoklady a další podmínky tak, 

aby vyhovovaly předem domluvenému dodavateli, který na oplátku poskytne výhodu 

odpovědné osobě, často pak ve formě již zmiňovaného úplatku. Chmelík a Tomica pak 

ukazují, jaké chybné mechanismy vytvářejí korupční příležitosti. Jedná se zpravidla 

o nedostatečné kontrolní mechanismy v počátku, průběhu a ukončení výběrového řízení. 

V hodnotících komisích výběrových řízeních pak často sedí podjaté osoby, které dopředu 

vědí, jakého dodavatele mají vybrat. (Chmelík, Tomica 2011: 45)   

Autoři Ochrana, Půček a Plaček se dívají na korupční příležitosti z jiného úhlu. Korupční 

příležitosti berou jakou předpoklad pro vznik korupčních rizik. O korupčních příležitostech 

píší:  

„Korupční příležitosti lze považovat za soubor jevů, které mohou zkorumpovaní aktéři 

využít za příznivých podmínek pro osobní obohacení.“ (Ochrana, Půček, Plaček 2017: 63)  

Dle těchto autorů lze korupční příležitosti rozdělit do dvou skupin. První skupina jsou 

korupční příležitosti, které se soustředí na objekt. Jedná se tedy o takovou formu korupce, 

kde odměnou je úplatek v materiální formě. Sem autoři řadí veškeré veřejné projekty 

a veřejné smlouvy, protože negativně ovlivňují veřejný rozpočet. Lze tak říci, že rozdíl 

mezi cenou za zkorumpovanou veřejnou zakázku a nezkorumpovanou veřejnou zakázku 

je rozdělen mezi korupční aktéry. Druhou skupinou korupčních příležitostí jsou procesy 

a nástroje těchto procesů ve veřejné správě. V tomto případě dostane úředník úplatek, za 

který nedostane druhý korumpující aktér žádnou peněžitou odměnu či příslib vyhrané 

veřejné zakázky. V tomto případě je úředník uplacen za poskytnutí časové výhody či 

získání potřebného dokumentu. Jako příklad uvádějí autoři stavební povolení. V tomto 

případě nedochází k negativnímu vlivu na veřejný rozpočet daného státu, ale dochází ke 

ztrátě morální kredibility na obou stranách. Navíc tím dochází zpravidla k odložení žádosti 

jiné osoby a ta pak může přemýšlet nad podobnou korupční praktikou. Autoři potřebovali 

definovat termín „korupční příležitost“ pro svůj další výzkum. Korupční příležitost proto 

popisují jako jakýkoliv jev či jevy, které mohou být zneužity za účelem korupčních praktik 

a rozvíjení další korupce.  
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Autorka Dvořáková vydala knihu, ve které hovoří o „prostoru korupčních příležitostí“. 

V rámci své knihy prezentuje myšlenku, která říká, že v případě zavedení mnoha 

protikorupčních opatření může dojít ke stavu, kdy protikorupční opatření způsobí, že dojde 

ke znemožnění sledování toků veřejných peněz. K tomu dodává, že nastavení takových 

protikorupčních opatření může být i cílem. (Dvořáková 2020: 36) Autorčin pojem „prostor 

korupčních příležitostí“ vychází ze dvou pohledů. První pohled se dívá na instituce 

z pohledu jejich nastavení a fungování. Přitom bere v potaz jejich historické a kulturní 

kořeny. K tomu bere autorka v potaz dále politickou strukturu dané instituce, protože 

vytváří podmínky pro korupční příležitosti. Autorka dále klade důraz na pojem 

„příležitost“. Autorka Dvořáková ve své knize přebírá definici autora Sajó (Kotkin, Sajó 

2002: 6), který chápe korupční příležitost jako pojem, který přesahuje definici 

přerozdělování veřejného majetku a služeb vládou, ale také k nim přidává administrativní 

a právní okolnosti takové distribuce, které jsou nedílnou součástí. Druhý pohled přebrala 

autorka z oboru kriminalistiky, která při analýze trestných činů používá výraz „prostor 

příležitosti“. Prostorem míní autorka politické struktury, rozhodovací procesy, 

institucionální nastavení a míru přerozdělování. Taková definice pak dává možnost 

Dvořákové sledovat, kde a za jakých podmínek vzniká prostor příležitosti. (Dvořáková 

2020: 37)  

Termín „příležitosti ke korupci“ lze na základě výše uvedené akademické literatury 

definovat jako situaci, kdy systém nedokáže zajistit svou dostatečnou transparentnost 

a vytváří tak onu příležitost. Jak píší autoři Ochrana, Půček a Plaček, za korupční 

příležitost je totiž možné považovat jakýkoliv jev, který může být zneužit ke korupci. 

Předpokládám, že systém je v nějakém bodě nefunkční či nepřehledný a vytváří tak 

příležitost pro korupční jednání. Zároveň předpokládá, že jedna ze stran si je vědoma svého 

výhodného postavení a vzniklé příležitosti a chce této příležitosti využít. 

2.3.1 Příležitost ke korupci v Zákoně o veřejných zakázkách a korupční 

rizika 

Je třeba si také říci, kdy je možné využít daných příležitostí pro korupci v rámci veřejných 

zakázek. V příloze č. 11 je hrubě představen standardní proces provázející každou 

veřejnou zakázku. Jako ideální příležitost, kdy je možné připravit veřejnou zakázku značící 

možnost korupčního jednání, je před zveřejněním veřejné zakázky na elektronickém tržišti, 

tedy musí dojít k interakci mezi zadavatelem a dodavatelem veřejné zakázky a na základě 
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toho ovlivnit zadávací proces. Příležitosti ke korupci v Zákoně o veřejných zakázkách lze 

dle akademických zdrojů velmi stručně vyjádřit vzorcem, jehož autorem je Robert 

Klitgaard:   

Korupce = monopol moci + volnost v rozhodování – odpovědnost (transparentnost)  

Monopol moci znamená, že přípravu, proces a vyhodnocení veřejné zakázky má v rukách 

pouze jeden subjekt. Zde zpravidla nezáleží na tom, zda je subjekt osobou, oddělením či 

odborem. Volnost rozhodování je pak ovlivněna Zákonem o veřejných zakázkách. Zákon 

definuje podmínky a parametry veřejných zakázek. Příležitost ke korupci pak vidí Chmelík 

a Tomica zejména ve veřejných zakázkách malého rozsahu, kde je velmi malá regulace, 

zpravidla neexistence vnitřních předpisů organizací, a je zde tak možná potřebná volnost 

v rozhodování společně s nejasnou transparentností.  Nejasná odpovědnost pak znamená 

nepřehlednou strukturu organizace, což vede ke snížení pravděpodobnosti odhalení viníka. 

Zároveň nedostatečná transparentnost znamená snížení možnosti dohledu veřejných 

subjektů nad veřejnou zakázkou.  (Chmelík, Tomica 2011: 72)  

Většina korupce v České republice bývá spojována právě s veřejnými zakázkami, ať už na 

lokální či státní úrovni. Takzvaný předvýběr dodavatele bývá jedním z nejčastějších 

případů korupce, kterého bývá dosahováno různými způsoby, které budou zmíněny 

v analytické části. Takové chování je možné přetavit v příležitost ke korupci s relativně 

nízkou mírou rizika odhalení. (Lízal, Kočenda 2001: 9)  

Korupční příležitosti je třeba objevit a teprve potom mohou vytvářet riziko svého využití. 

Dá se předpokládat, že neexistuje zákon o veřejných zakázkách, který by neobsahoval 

žádné příležitosti ke korupci, respektive nedaly by se v něm nalézt. Existují však korupční 

příležitosti, které jsou veřejnosti skryté, ale využívané korupčními sítěmi. Práce se zabývá 

pouze popisem veřejně objevených korupčních příležitostí. 

Jak již bylo řečeno výše, korupční příležitosti dávají možnost využití korupčních rizik. 

Korupčními riziky se zabývali autoři Ochrana, Plaček a Půček v roce 2017, kdy v rámci 

svého výzkumu nacházeli korupční rizika ve veřejném sektoru a následně vydali 

doporučení, která by měla vést ke snížení korupčních rizik. Korupční riziko definují jako 

negativní jev pro společnost.  Každé takové korupční riziko má svou vlastní míru dopadu. 

Proti korupčním rizikům by měla být přijímána antikorupční opatření. (Ochrana, Plaček, 

Půček 2017: 32) Společnost Ernst & Young, s. r. o. vypracovala pro Magistrát hlavního 
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města Prahy mapu korupčních rizik a rozdělila je do šesti oblastí17:  

1. Poskytování grantů a dotací, 

2. veřejné zakázky, 

3. správa pohledávek, 

4. správa a pronájem majetku, 

5. prodej majetku města, 

6. agendy Magistrátu – činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka. 

K předmětu této práce, tedy veřejným zakázkám, identifikovala společnost provádějící 

studii sedm rizik: 

1. Přizpůsobení́ obsahu zadávací́ dokumentace ("ušití́ na míru").  

2. Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům.  

3. Veřejná zakázka bez výběrového řízení.  

4. Rozdělení veřejné zakázky.  

5. Ovlivnění hodnotící komise.  

6. Výběr nabídky v rozporu s doporučením hodnotící komise.  

7. Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky.  

V rámci této studie došla společnost Ernst & Young, s. r. o. k závěrům, ve kterých ukazuje 

několik „nej“ korupčních rizik ze šesti výše vyjmenovaných oblastí. V kategorii 

nejpravděpodobnějších korupčních rizik je právě přizpůsobení obsahu zadávací 

dokumentace v rámci veřejné zakázky na prvním místě. Ve stejné kategorii se na šestém 

místě umístilo neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům. V kategorii 

nejvýznamnějších rizik pro Magistrát hlavního města Prahy se oblast veřejných zakázek 

umístila na třetím místě s korupčním rizikem. Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace 

pak vyhodnotila jako nejrizikovější v oblasti veřejných zakázek.  

Pro účel této práce jsou korupční rizika doplňující prvek, jelikož jejím primárním 

zaměřením jsou korupční příležitosti, které vedou právě k využití korupčních rizik. Zde 

platí předpoklad existence mnoha korupčních příležitostí pro využití jednoho korupčního 

rizika. Toto tvrzení je podloženo zjištěním autorů Ochrana, Půček, Plaček, kteří dodávají, 

 
17 Kompletní mapu korupčních rizik ze studie lze nalézt v příloze 
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že korupční příležitost je jev, proces či úkol, který v sobě potencionálně obsahuje korupční 

riziko.  

2.3.2 Protikorupční opatření 

Korupce je závažný problém, který může mít rozsah od jednoho shnilého jablka až po celý 

sad. Proto existují protikorupční opatření, která mají za cíl snižovat korupci. Lze hovořit 

pouze o snižování korupce, jelikož její eliminace je nepravděpodobná. Důležité je proto 

zaměření na prevenci vůči předpokládané budoucí korupci. Existuje několik 

protikorupčních opatření jako jsou nezávislé audity, kontrola finančních toků, nezávislost 

médií, důkladnější výběr úředníků, existence nezávislých vyšetřovacích orgánů a mnoho 

dalších. (Chmelík, Tomica 2011: 150-151) Vzhledem k tomu, že daná práce analyzuje 

zákony o veřejných zakázkách, jsou pro ni důležitá zejména legislativní protikorupční 

opatření. Například:  

1. Zákony musí působit dostatečně preventivně. 

2. Srozumitelná a jednoznačná legislativní opatření musí poskytovat minimální 

prostor k právním kličkám. 

3. Veřejní činitelé se musí oprostit od jakýchkoli soukromých zájmů. 

4. Zákony musí zakazovat veřejným činitelům zneužívání informací či pravomocí.  

5. Kvalitní správní právo musí dohlížet na postup centrální i místní správy. 

Tato protikorupční opatření budou zkoumány v rámci novel zákonů jako protikorupční 

pojistky. Protikorupční pojistky pak mají působit zejména jako pojistky proti příležitostem 

ke korupci v rámci zákonů o veřejných zakázkách. Je však třeba říci, že ne všechny 

protikorupční pojistky mohou mít pouze kladný dopad. Může také dojít ke stavu, kdy 

protikorupční pojistky mohou snížit či ochromit efektivitu práce úředníků a zdržet tak 

proces zadávání veřejných zakázkách.  

3. Metody 

Předmětem diplomové práce je  popsat termín „příležitost ke korupci“ a ukázat takovou 

příležitost v Zákoně o veřejných zakázkách a jeho novelách. Důležité je vybrat správný 

výzkumný design. Nabízí se dva výzkumné designy: kvantitativní či kvalitativní. 

Kvantitativní výzkumný design zkoumá zpravidla mnoho objektů, aktérů, a to povrchně, 
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tedy nejde do hloubky. V rámci procesu takového výzkumu je třeba proces co nejvíce 

standardizovat, aby mohla být data vzájemně porovnatelná. Dané výsledky pak nemusí být 

zcela přesné a nemusí být zcela aplikovatelné na jakoukoliv skupinu, ale obecně lze říci, 

že takové výsledky platí pro danou populaci. Kvalitativní výzkumný design je detailní 

zkoumání daného problému a bývá tak často omezen na malý vzorek. Tento malý vzorek 

je o to více prozkoumán, avšak platí zde značně ztížená aplikovatelnost na širší populaci. 

Dle Hubermana lze kvalitativní výzkum definovat takto: 

„Výzkumník se snaží získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho kontextovou 

logiku, na explicitní a implicitní pravidla, která fungují v dané oblasti.“ (Huberman 1994, 

citováno dle Hendl 2016: 47) 

Kvalitativní výzkumný design má pomoci proniknout do hloubky daného problému při 

práci s malým vzorkem dat či respondentů. Jinými slovy účelem kvalitativního výzkumu 

je popsat a vysvětlit či prozkoumat a interpretovat. (Veselý 2011: 43) Vzhledem k tomu, 

že cílem diplomové práce je popsat korupční příležitosti v zákoně o veřejných zakázkách, 

je zvolený přístup vhodný. Pro pochopení výskytu a fungování korupčních příležitostí 

v zákoně o veřejných zakázkách je třeba pochopit formální a neformální instituce působící 

na daný problém.  

Podkladem pro tuto diplomovou práci bude případová studie, jelikož cílem je poskytnout 

odpovědi na předem připravené otázky, tedy zjistit jak a proč. Tento typ studie je jeden 

z nejstarších způsobů studie. (Jelínková 2011: 194). Například ve dvacátých letech 20. 

století nutil Robert Park studenty do práce v terénu. (Jelínková 2011: 197) Případová studie 

standardně zkoumá z různých úhlů jeden či několik málo případů a nabízí nám několik 

typů případových studií, které je možné použít za účelem výzkumu. Případové studie 

vnímá mnoho autorů různě. Autor Eisenhardt popisuje případovou studii jako výzkumnou 

strategii, která se zaměřuje na dynamiku a jejímu porozumění, kdy prezentuje výsledky na 

jednom souboru. (Eisenhardt 1989: 534) Yin pak vidí případovou studii jako empirické 

bádání, kdy je zkoumán jev v kontextu reality a tato metoda by měla použít mnoho zdrojů 

k podpoře svých závěrů. (Yin 2003: 21) Yin dále definuje 3 typy případové studie. Prvním 

typem je průzkumná případová studie. V tomto případě jsou terénní práce, tedy sběr dat 

a jiné práce prováděné v terénu, provedeny před finální definicí hypotéz a výzkumných 

otázek. Tento typ je použit zejména v případě, že o daném fenoménu je málo známo 

a slouží například jako začáteční bod pro jiný výzkum. Závěry z průzkumné případové 

studie by neměly být brány jako definitivní. Dalším typem je vysvětlující případová studie, 



 

 

31 

která se používá pro zjištění a potvrzení existence souvislostí či vztahů, o kterých se 

předem domníváme, že by souvislost či vztah mít měly. V takovém případě tedy 

potvrzujeme či vyvracíme existenci vztahů a souvislostí. Třetím typem je popisná 

případová studie, která má za úkol popsat nějaký případ. Při použití tohoto typu je běžné, 

že výzkumník zdůrazňuje svůj pohled na jisté aspekty v rámci studie. (Jelínková 2011: 

202) Pro tento typ je důležitá existence teorie před začátkem výzkumu. Jako problém 

případové studie pak autoři zabývající se tímto tématem vidí omezenost generalizace 

závěrů takové studie na jiné skupiny. Existují i jiná dělení případových studií, a to 

například dle případu (typický či extrémní), kdy určení, o jaký typ případu se jedná, bývá 

často kamenem úrazu takového případu. (Jelínková 2011: 203)  

Použita bude popisná případová studie podle R.K. Yina (Hendl 2016: 108) a jejím cílem 

bude co nejkomplexnější popsání daného jevu. Případová studie bude provedena na studii 

zákona o veřejných zakázkách a jeho novelách od roku 1993 s jejich zamýšleným efektem. 

Případová studie má za úkol porozumět sociálnímu fenoménu, čímž téma této diplomové 

práce je. Z hlediska použitých metod bude pro práci důležitá analýza dokumentů. 

3.1 Metody sběru dat 

Vzhledem k tomu, že se diplomová práce zabývá hledáním korupčních příležitostí 

v zákoně o veřejných zakázkách od 1993 byly určeny jako primární zdroj dat veřejně 

dostupné zdroje, které je možné dohledat. Jsou to primárně dokumenty jako zákony 

v původním znění a zákony upravující novely v původním znění, vládní dokumenty 

a dokumenty evropských institucí.  

Pro práci jsou hlavní tři zákony o zadávání veřejných zakázek společně s jejich novelami, 

to jsou následující dokumenty18:  

1. Zákon č. 199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho doplnění třinácti 

dalšími novelami. 

2. Zákon č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách a jeho doplnění dvaceti třemi 

dalšími novelami. 

3. Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho doplnění sedmi 

dalšími novelami, který je platný v době psaní diplomové práce. 

 
18 Podrobný seznam zákonů a novel v původním znění je uveden v analytické části.  
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Některé novely v původním znění je možné vyřadit ihned bez podrobnějšího zkoumání, 

jelikož se netýkaly procesů spojených s veřejnými zakázkami tak, aby mohly vytvořit 

příležitost ke korupci. Vyloučeny byly následující novely pro jednotlivé zákony: 

1. Sdělení č. o1/c126/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby 

v zákoně č. 134/2016 Sb., jelikož se jedná o opravu gramatické chyby v zákoně. 

2. Zákon č. 147/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se v § 48 odst. 10 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek slova „obce podle zákona o obcích 

nebo kraje podle zákona o krajích“ nahrazují slovy „státu, obce nebo kraje“. 

3. Zákon č. 278/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jednalo o zrušení slovního 

spojení „nebo rozhodne-li tak vláda České republiky" v několika zákonech.  

4. Zákon č. 211/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., 

o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze 

cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o doplnění 

legislativního rámce pro dluhopisy a nevztahuje se tak k problému diplomové 

práce. 

5. Zákon č. 110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů 

státní správy souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně 

některých zákonů. Tento zákon pouze ukládal dokončení veřejných zakázek 

započatých Ministerstvem informatiky Ministerstvu vnitra.  

K tomu byly analyzovány další již výše zmíněné dokumenty, které budou konkrétněji 

uvedeny v analytické části, pokud budou pro diplomovou práci relevantní. Stejně tak 

probíhá v této části podrobné prozkoumání novel, které mají vliv na příležitosti korupce 

v zákonech o veřejných zakázkách a jejich selekce.  

Rozhovory s aktéry nebyly provedeny kvůli předpokladu, že by mohly zapříčinit zkreslení 

výstupů analýzy. Respondenti by nemuseli být zcela upřímní v odpovědích na výzkumné 

otázky během osobního rozhovoru z důvodu neanonymity. Jedná se totiž o značně citlivé 

téma zejména u dané cílové skupiny, tedy v případě úředníků, kteří administrují veřejné 

zakázky ve veřejných institucích. Z vlastních zkušeností vím, že mohou mít jisté obavy 

odpovídat na otázky týkající se korupčního jednání přímo a otevřeně říkat svůj názor. 

Místo toho bylo provedeno anonymní dotazníkové šetření. Bylo vybráno 30 úředníků 

z oddělení veřejných zakázek, zpravidla vedoucí oddělení či odborů, u kterých byla 
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zachována anonymita. Tito aktéři byly vybráni z veřejných, ale i soukromých institucí, 

které se zabývají administrováním veřejných zakázek, tak aby zde bylo zastoupeno co 

nejširší pole veřejných institucí, tedy ministerstva, kraje, obce, univerzity a dalších. Ze 

soukromého sektoru byli osloveni aktéři, kteří administrují veřejné zakázky pro veřejné 

instituce. Z oslovených 30 aktérů odpovědělo 24 prostřednictvím dotazníku o 15 otázkách. 

Otázky položené v dotazníku jsou k nalezení v přílohách.  

Dalším zdrojem pro výzkum je provedená mediální analýza, které byla provedena skrze 

webový portál Newton Media . Za tímto účelem bylo nastavené období jeden a půl roku 

před účinností nového zákona o veřejných zakázkách či novel zákona a období jeden a půl 

roku po účinnosti zákona o veřejných zakázkách či jeho novel. Pro konkrétnější představu 

je bráno v potaz období od roku 1993 do současnosti, kdy není v rámci mediální analýzy 

zkoumán zákon o veřejných zakázkách z roku 1993, jelikož se jedná o období 

transformační pro Českou republiku a byla snaha dělat vše správně. Jako klíčová slova pro 

vyhledávání byla zvolena slova „korupce“ a „veřejné zakázky“. Výsledky jsou 

prezentovány v analytické části. V rámci této části se pracuje s teorií, že výskyt článků 

před změnou zákona o veřejných zakázkách novelou za dané období by měl být větší než 

ve stejném období po účinnosti této novely.  

3.2 Metody analýzy dat 

Pro diplomovou práci byly použity zákony o veřejných zakázkách, novely, spisy, záznamy 

z jednání uvedené výše a literatura odborníků na dané téma, které se staly hlavním zdrojem 

pro teoretickou část diplomové práce. Jako další zdroj informací byly využity články či 

weby, které se tímto problémem zabývají. Na základě teoretických definicí 

v předcházejících kapitolách byly v zákonech o veřejných zakázkách a jejich novelách 

hledány korupční příležitosti. V rámci teoretické části bylo využito názorů předních autorů 

z českého i světového akademického prostředí vzhledem ke komplikovanosti tématu. 

Samotným příležitostem ke korupci se mnoho literatury nevěnuje a bylo proto zapotřebí 

najít správnou terminologii právě pro hledání korupčních příležitostí v zákoně o veřejných 

zakázkách.  

Pro analytickou část byly použity všechny zákony zabývající se veřejnými zakázkami od 

roku 1993 společně s jejich novelami v původním znění a zároveň odůvodňovacími 

zprávami, které by měly pomoci nahlédnout do problému hlouběji. Z důvodu důležitosti 

pro diplomovou práci jsou dále zmíněny v analytické části. Nejprve však bylo třeba odlišit 
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novely zákonů o veřejných zakázkách. Novely byly rozlišeny na novely, které se jeví jako 

významné pro diplomovou práci a nevýznamné pro diplomovou práci. Některé 

nevýznamné novely byly již vypsány výše a tyto novely lze již předem vyřadit z analýzy, 

jelikož je jejich dopad velmi malý a zpravidla se jedná pouze o změnu či zrušení slovních 

spojení. Po roztřídění novel zákonů o veřejných zakázkách byly podrobně zkoumány 

významné novely a byly zde hledány korupčních příležitostí na základě definice 

korupčních rizik. Společně s tím byla provedena i analýza tisků, které se váží k daným 

novelám a byly zde hledány korupční příležitosti i v souvislosti s navázáním na korupční 

sítě aktérů. Na konci každé podkapitoly analytické části věnující se jednotlivým zákonům 

jsou vyjmenovány novely v původním znění, které nebyly označeny jako důležité pro 

případné budoucí zkoumání.  

V rámci analytické části jsou prezentována i zjištění na základě vyplnění dotazníků od 

respondentů. Prvně byly představeny obecné informace od respondentů. Tedy například 

pro jakou instituci pracují, kolik daná instituce zaměstnává zaměstnanců a podobně. Dále 

byly rozebrány konkrétní odpovědi na otázky relevantní k tématu. Některé odpovědi 

respondentů jsou v analytické části prezentovány grafy. Další odpovědi jsou pak rozepsány 

v textu. Na většinu otázek v dotazníku bylo možné odpovědět vybráním jedné nebo více 

možnosti. Zbylé otázky byly úmyslně vytvořeny jako otevřené otázky. Tyto otevřené 

otázky byly následně kódovány podle společného tématu a následně představeny 

v analytické části. Zjištění z vyplněných dotazníku jsou prezentována v analytické části. 

Dále byla zvolena mediální analýza, která má odhalit mediální výskyt pozornosti danému 

tématu na základě klíčového slova „korupce“ a „veřejné zakázky“ v období změn zákona. 

Zkoumané období bylo vždy jeden a půl roku před účinností zákona o veřejných zakázkách 

či dané novely a na základě výsledků dvou klíčových slov byla sestavena mediální analýza 

výskytu výsledků v médiích. Na základě prvních tří podkapitol v analytické části, které 

rozebírají zákony o veřejných zakázkách v původním znění od roku 1993 jsou určeny 

důležité novely v původním znění. Zákony s důležitými novelami pak tvoří časovou osu, 

která ukazuje, jaká období jsou dále zkoumána. Období jeden a půl roku bylo zvoleno 

z důvodu délky administrace legislativního procesu v rámci České republiky, kdy platí, že 

v ideálních případech trvá legislativní proces zákona zhruba rok a je třeba počítat i s časem 

pro přípravu takového zákona či novely. Výsledky jsou pak prezentovány v analytické 

části. 
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3.3 Možná omezení metodologického přístupu 

Za možná omezení výzkumu a metodologického přístupu lze považovat dvě skutečnosti. 

První skutečností je fakt, že se jedná o velmi citlivé téma. Z toho důvodu nebyly zvoleny 

rozhovory jako možnost získávání dat pro výzkum, i když by se jednalo o mnohem 

detailnější pohled do daného problému. Předpoklad je, že pokud by byly rozhovory 

provedeny například s vedoucími oddělení veřejných zakázek, aby měly opravdu 

signifikantní váhu, došlo by ke zkreslení dat, a proto se práce opírá o veřejně dostupné 

zdroje. Druhým omezením je nedostatečná právní znalost, která může způsobit nepopsání 

všech možných příležitostí ke korupci v rámci analýzy.  

Není možné opomenout ani fakt, že pojem korupce není pevně zakotven terminologicky 

a také je velmi obtížné korupci měřit. Neziskové organizace nabízí růžné způsoby měření 

korupce19, ale nikdo zatím neprokázal vztah mezí zjištěnými měřeními a reálnou mírou 

korupce v dané oblasti či státě. 

4. Analytická část 

Analytická část práce bude rozdělena na čtyři hlavní části. První tři podkapitoly se budou 

věnovat rozebrání tří zákonů o veřejných zakázkách, které v České republice vznikly od 

roku 1993 společně s jejich novelami. Každá novela má pak náležité dokumenty, které 

vysvětlují její příčiny a úpravy před jejím schválením. V každé podkapitole bude 

rozebráno, v jakých paragrafech můžeme vidět příležitost pro korupci. Dále bude v každé 

podkapitole řečeno, jaké novely zákona jsou z hlediska cíle diplomové práce signifikantní, 

a které je možné vynechat, jelikož se úprava zákona týkala paragrafů, které nemají vliv na 

příležitosti ke korupci ve veřejných zakázkách. Na základě signifikantních novel bude 

řečeno, jakými změnami procházely klíčové paragrafy. Z teoretické části práci víme, že 

hledáme korupční příležitosti v zákoně o veřejných zakázkách, které dávají možnost 

vzniku korupčním rizikům a následně může dojít ke vzniku korupce, ať individuální či 

systémové. Lze však předpokládat, že zpravidla dojde ke vzniku systémové korupce, 

 
19 Například Transparency International a jejich Index vnímání korupce (CPI) nebo Index 

International Country Risk Guide (ICRG) vydávaný PRS Group 
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protože pokud projde případ korupce, je člověk v pokušení zkusit podobnou nekalost 

znovu a dochází tak k vytváření korupčních sítí.  

Analýza dokumentů týkajících se zákonů o veřejných zakázkách začíná od roku 1993, 

vzhledem k transformaci českého prostředí po roce 1989. Jak píše Naxera, míra korupce 

byla v komunistických zemích velká, ale po transformaci zpravidla ještě narostla do 

větších měřítek. Zároveň však dodává, že vzhledem k nemožnosti změřit korupční 

transakce, není možné tento fakt brát jako směrodatný a zcela exaktní, i když je podpořen 

mnoha akademiky. Jedinou uznanou definici přejímá Naxera od Kabeleho, který říká, že 

co lze zcela jistě říci je, že se výrazně zvýšil objem peněz, se kterými je manipulováno 

v momentě, kdy dojde ke korupci. (Naxera 2015: 113) Faktem je, že v momentě pádu 

komunistického režimu byla Česká republika a tehdy i Slovenská republika vystaveny 

náročnému procesu změn nejen v rámci nastavení systému a jeho institucí, ale také došlo 

k velkému zásahu do společenských a ekonomických hodnot. Navíc po roce 1989 celým 

tehdejším Československem hýbala takzvaná kupónová privatizace, která byla již 

několikrát zkoumána z mnoha pohledů a dozajisté ještě zkoumána bude. Toto období je 

známo jako období, kdy bylo mnoho lidí podvedeno, a naopak mnoho lidí zbohatlo při 

využití mnoha korupční praktik a vytváření korupčních sítí. Z toho důvodů se diplomová 

práce zaměřuje až na období po vzniku České republiky. Zároveň analýza těchto zákonů 

v souvislosti s hledáním příležitostí ke korupci bude probíhat od zákona nejstaršího, tedy 

z roku 1994 pro zjištění, zda došlo k odstranění některých příležitostí ke korupci v průběhu 

času. V každém zákoně je hledán prostor pro příležitost ke korupci, a to na základě situace, 

která může vést ke vzniku korupčního rizika. Nutné je podotknout, že v případě hledání 

příležitostí ke korupci je možné je dle definice popsané v teoretické části najít skoro všude. 

Pro připomenutí uvádíme definici příležitosti ke korupci i zde: Termín „příležitosti ke 

korupci“ lze na základě výše uvedené akademické literatury definovat jako situaci, kdy 

systém nedokáže zajistit svou dostatečnou transparentnost a vytváří tak onu příležitost. Jak 

píší autoři Ochrana, Půček a Plaček, za korupční příležitost je totiž možné považovat 

jakýkoliv jev, který může být zneužit ke korupci. Předpokládám, že systém je v nějakém 

bodě nefunkční či nepřehledný a vytváří tak příležitost pro korupční jednání. Zároveň 

předpokládá, že jedna ze stran si je vědoma svého výhodného postavení a vzniklé 

příležitosti a chce této příležitosti využít. Onu příležitost ke korupci lze využít jako 

korupční riziko. Korupční rizika byla popsána v teoretické části, a to přizpůsobení obsahu 

zadávací dokumentace ("ušití́ na míru"), neoprávněné poskytnutí informací některým 
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uchazečům, provedení veřejné zakázky bez výběrového řízení, rozdělení veřejné zakázky, 

ovlivněním hodnotící komise, výběr nabídky v rozporu s doporučením hodnotící komise 

a neoprávněná změna plnění veřejné zakázky. V případě neznalosti procesu veřejné 

zakázky je doporučeno přečíst s ním související text v příloze.  

4.1 Zákon č. 199/1994 Sb. 

Zákon č. 199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek byl přijat v Poslanecké 

sněmovně 7. 11. 1994, kdy vstoupil v platnost s účinností od 1. 1. 1995. První verze tohoto 

zákona se skládala ze 72 paragrafů a jedné přílohy v pěti částech. Zákon byl předložen 

jako vládní návrh, kdy zástupce navrhovatele byl Karel Dyba, který v této době zastával 

pozici ministra hospodářství na Ministerstvu hospodářství České republiky, ze kterého se 

později vyvinulo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, které má dnes v gesci 

právě zákon o veřejných zakázkách. Za klíčové paragrafy z původního znění zákona lze 

považovat paragraf 4, 5, 10, 11, 20, 27, 32, 45, 49, 50 a 68.  

Je třeba si stručně představit jednotlivé paragrafy a pro další analýzu říci, v čem je shledán 

daný paragraf jako umožňující příležitost ke korupci. Paragraf 4 má dva odstavce a říká 

základní podmínky pro „obchodní veřejnou soutěž“. První podmínkou je zveřejnění 

výsledku v Obchodním věstníku a druhý odstavec říká, že před vyhlášením obchodní 

veřejné soutěže nesmí být podmínky uveřejněny jiným způsobem a žádným osobám nesmí 

být jejich obsah sdělen. Zde se jedná o korupční riziko neoprávněného poskytnutí 

informací ohledně výběrového řízení. V případě fungování korupčních sítí mezi 

dodavatelem a zadavatelem totiž může dojít k neoprávněnému předání informací a 

neexistuje zde možnost kontroly. Na paragraf 4 navazuje paragraf 5, který sděluje 

podmínky pro proběhnutí soutěže a co tyto podmínky musí obsahovat. Za problematickou 

část v tomto paragrafu je možné označit hned několik bodů, které jsou dále dovysvětleny 

dalšími paragrafy, a proto se jim budeme věnovat podrobněji níže. Následuje paragraf 6, 

který nám zadává kritéria pro hodnocení nabídek. Hodnocení nabídek by mělo probíhat za 

pomocí jednoho či více kritérií. V případě hodnocení jednoho kritéria je hodnoceno dle 

ceny dané nabídky. Hodnocení nabídek v případě více kritérií je také možné, nicméně cena 

zůstává dále hlavním kritériem. Tento paragraf je zmíněn z důvodu, že obdobné poměry 

platí i v dnešních zákonech a jsou často považovány za slabinu zákona o veřejných 

zakázkách, byť zde není možné najít přímou příležitost ke korupci. Paragraf 10 uvádí 

zvláštní podmínky provedení veřejné zakázky a umožňuje přidat požadavky na řešení 
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zaměstnanosti či využití surovin v daném regionu. Taková podmínka v zadávacím řízení 

může napomoci lokálním dodavatelům a zajistit že finance zůstanou zejména daném 

regionu. Problém s touto podmínkou je ten, že může být snadno využit k vypsání veřejné 

zakázky pro konkrétního dodavatele a mohou se tak začít vytvářet lokální korupční sítě. 

Pokud se například jedná o podmínky jako je zaměstnání pro výkon dané práce občany 

z okolí zadavatele apod., dochází tím k diskriminaci firem mimo daný region, protože lze 

předpokládat, že taková firma má již své stále zaměstnance a nepotřebuje další. Na tento 

paragraf hned můžeme navázat paragraf s číslem 11, který říká, za jakých podmínek je 

možné zvýhodnit některé uchazeče. Problematický je především odstavec, který 

zvýhodňuje firmy, které zaměstnávají 60 % občanů se změněnou pracovní schopností. 

Tento odstavec otevírá další možnost k přizpůsobení zadávací dokumentace konkrétní 

firmě. Jelikož aktuálně není na trhu, a ani v minulosti nebylo, příliš firem, které mohly 

takovou podmínku doložit, a pokud taková firma byla, získávala značnou výhodu. 

Zpravidla jsou takové firmy zakládány právě kvůli působení korupčních sítí a získání 

výhody pro korupční síť.   

Další paragraf, ve kterém lze najít korupční příležitost, je paragraf 20, kdy je umožněno 

požadovat doložení dalších kvalifikačních předpokladů. V rámci tohoto paragrafu je 

většina odstavců zcela pochopitelných, protože mají za úkol zabránit přihlášení nechtěných 

dodavatelů, myšleno těch, kteří nedokáží kvalitně splnit předmět veřejné zakázky. 

Nicméně odrážka A) v odstavci 1 tohoto paragrafu požaduje doklad o kvalifikačním či 

technickém vybavení k plnění veřejné zakázky. Daný kvalifikační předpoklad nabízí 

možnost zneužitelnosti ve formě vypsání veřejné zakázky na míru, pokud neexistuje 

mnoho dodavatelů, kteří by mohli takový kvalifikační předpoklad, který není ve 

skutečnosti třeba, splnit. Například v případě fungování korupční sítě v dané veřejné 

zakázce, lze požadovat certifikace, které jsou těžko splnitelné pro standardní dodavatele 

předmětu veřejné zakázky.  

V rámci druhé hlavy tohoto zákona se přesouváme od základních pravidel a regulí 

veřejných zakázek k pravidlům pro průběh soutěže a zároveň hodnocení nabídek 

obdržených zadavatelem v rámci veřejné zakázky. V rámci této hlavy můžeme vidět 

příležitosti ke korupci v prvním paragrafu druhé hlavy zákona 27, který určuje postup při 
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přijímání nabídek. Každá obdržená obálka20 byla označena pořadovým číslem, datem 

a hodinou doručení. Bohužel tento způsob označování nabídek byl v minulosti zneužíván 

pro výběr předem určeného dodavatele. Nutno podotknout, že toto by nebylo možné bez 

zainteresovaných aktérů v hodnotící komisi21, tedy předpokladu alespoň lokální korupční 

sítě. Dle paragrafu 32 by neměli být členové komise k veřejné zakázce podjatí, ale jak již 

bylo popsáno v dřívějších kapitolách, jsou známy případy, kdy k takovým případům došlo, 

a docházelo tak ke korupčnímu riziku ovlivnění hodnotící komise. Korupční riziko jako 

takové není v tomto paragrafu obsaženo v rámci textu, ale zcela jistě víme, že příležitostí 

ke korupci je zde možnost ovlivnit hodnotící komisi, ať už ze strany zadavatele či 

dodavatele. Nelze zde tedy vidět příležitost ke korupci přímo, ale netransparentnost 

systému může způsobit využití příležitosti ke korupci korupčními sítěmi.  

Následuje hlava třetí, která se týká vyhlášení veřejné zakázky v takzvaných dvou stupních. 

V rámci paragrafu 45 je možné v takové veřejné zakázce jednat se zájemci o veřejné 

zakázce, čímž se může naskytnout korupční příležitost, které se rozhodne využít zadavatel, 

dodavatel či oba najednou. V rámci paragrafu 45 je psáno, že každému zájemci, se kterým 

je jednáno, by měly být poskytnuty stejné údaje. Při takových jednáních však může dojít 

zejména k nevědomému i vědomému ovlivnění zadavatele, aby uzpůsobil specifikaci na 

konkrétní řešení předmětu veřejné zakázky či zadavatel může za protiplnění nabídnout 

zvýhodňující informaci.  V tomto paragrafu tedy vzniká korupční příležitost hned pro dvě 

korupční rizika. Navíc tento paragraf díky nedostatečné kontrole dává možnost zrodu 

korupčních sítí, protože pokud nebude korupce odhalena jednou, obě strany se mohou o 

korupci pokusit znovu a zahájit tak korupční sítě. V třetí části zákona jsou uvedené jiné 

způsoby zadávání veřejných zakázek. První paragraf 49 bychom mohli nazvat rájem pro 

korupční příležitosti. V rámci odstavce 1 paragrafu 49 je možné vidět čtyři korupční 

příležitosti, které vedou k jednomu typu korupčního rizika, a to zadání veřejné zakázky 

bez výběrového řízení, takzvaně napřímo. První korupční příležitostí v tomto paragrafu je 

zadání veřejné zakázky napřímo v momentě, kdy vznikla naléhavá potřeba. Problém je 

jednak s definicí naléhavé potřeby, jednak s tím, že v takovém případě je možné zadat 

zakázku téměř komukoliv. Samozřejmě je třeba říci, že takové naléhavé potřeby podléhají 

 
20 V této době ještě nefungoval elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek a 

bylo běžné zasílání nabídek poštou či doručování osobně. 

21 Při otevírání nabídek musela být vždy přítomna tříčlenná komise.  
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procesu kontrol, ale pokud je zakázka v relativních hodnotách22 oproti trhu, mohla veřejná 

zakázka uniknout kontrole. Druhou korupční příležitosti v tomto paragrafu je zadání 

napřímo v případě specializované veřejné zakázky, kterou může vykonat maximálně sedm 

dodavatelů na trhu. Nutno podotknout, že aby došlo k využití korupční příležitosti, musí 

se jednat o opravdu specializovanou veřejnou zakázku, přesto zde tato možnost je. Další 

možností, jak zadat veřejnou zakázku napřímo, je v případě, kdy se nepřihlásil dostatečný 

počet zájemců o veřejnou zakázku. Zde je možné najít příležitost ke korupci ve smyslu 

vypsání první veřejné zakázky tak, aby její specifikace byla jen velmi těžko splnitelná 

a zadavatel tak mohl zadat veřejnou zakázku napřímo. Poslední příležitost ke korupci je 

možné v paragrafu 49 zákona č. 199/1994 Sb. najít v limitu, který dává možnost zadání 

veřejné zakázky na základě zaslané výzvy v případě její hodnoty do 5 000 000 Kč bez daně 

z přidané hodnoty v případě nemovitostí či strojů a 1 000 000 Kč v ostatních případech. 

V takovém případě je možnost využít příležitosti ke korupci velmi snadná a riziko postihu 

takřka minimální. Paragraf 50 dává zadavateli možnost zadat výzvu k podání nabídky 

pouze jednomu dodavateli a do značné míry kopíruje paragraf 49, ale přidává další 

zajímavé příležitosti ke korupci. Konkrétně se jedná o odrážku c: dodatečné nebo 

opakované veřejné zakázky (především z důvodu standardizace nebo slučitelnosti 

předmětu veřejné zakázky), pokud svým rozsahem nepřekročí 50 % ceny původní veřejné 

zakázky a výzva bude zadavatelem učiněna do 12 měsíců od splnění veřejné zakázky. Bylo 

tedy možné, pokud například dodavatel dopředu věděl o budoucích veřejných zakázkách 

zadavatele, snížit cenu první veřejné zakázky, tak aby dodavatel vyhrál a naopak zvýšit 

cenu dalších dodávek tak, aby se mu zúčastnění veřejné zakázky vyplatilo. Pro využití 

korupčních příležitostí v tomto paragrafu je předpokladem pro fungování korupčních sítí. 

Posledním paragrafem, který je přinejmenším diskutabilní z hlediska příležitosti ke 

korupci v rámci zákona o veřejných zakázkách je paragraf 68, který udává, že veškerý 

kontakt mezi zadavatelem a potencionálním dodavatelem by měl být pouze písemně 

a pokud proběhne telefonicky, měl by být do tří dnů písemně potvrzen. V tomto paragrafu 

nelze najít příležitost, která by jasně vedla k nějakému korupčnímu riziku, ale dá se využít 

korupčními sítěmi jako korupční příležitost z důvodu nedostatečných kontrolních 

mechanismů.  

 
22 Dle současných hodnot se připouští 10 %.  
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Z hlediska možné korupce v rámci zákona o veřejných zakázkách jsou hodné povšimnutí 

paragrafy 54, 62 a 69. Paragraf 54 říká, v jakých případech nejsou námitky přípustné, a to 

i například pokud existuje pochybnost o způsobu zadání veřejné zakázky zadavatelem. 

Paragraf 62 pak určuje pokuty v případě nekalého jednání zadavatele, ale takovou pokutu 

může uložit maximálně tři roky od provedení nekalého jednání, které poruší zákon 

č. 199/1994 Sb. Paragraf č. 69 udává, že zadavatel může pověřit činností administrace 

veřejné zakázky jinou osobu, která má podnikatelské oprávnění k takové činnosti. 

Samozřejmě se na takovou osobu vztahuje stále Zákon o veřejných zakázkách, ale kontrola 

je v takovém případě značně ztížena.  

První novela zákon č. 148/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 

Sb., o zadávání veřejných zakázek byla relativně velkou novelou, jelikož odstranila 

paragrafy 12–20 a nahradila je paragrafy 2a–2g. Označený problémový paragraf 20 byl 

odstraněn, ale následně nahrazen paragrafem 2f s téměř shodným zněním, a tedy k žádné 

změně nedošlo. Naopak paragraf 49 byl značně upraven –  Text paragrafu byl 

konkretizován natolik, že již není možné nalézt korupční příležitost v rámci daného 

paragrafu. Prvně byly zmenšeny limity pro zadání veřejné zakázky na základě výzvy, a to 

na 2 500 000 Kč bez DPH, pokud se veřejná zakázka týká nemovitostí či strojů, a 500 000 

Kč v ostatních případech. Dále byl upraven bod umožňující zadání veřejné zakázky bez 

soutěže veřejné zakázky v případě naléhavé potřeby. Nově je potřeba schválení vlády 

České republiky k nákupu za takových podmínek. Rovněž byla přidána protikorupční 

pojistka ve smyslu oslovování stále stejného okruhu potencionálních dodavatelů, pokud to 

zcela nevyžaduje předmět veřejné zakázky. Novela přidala také režim veřejných zakázek 

ve zjednodušeném zadání, kdy je zadavatel před zadáním veřejné zakázky povinen si 

vyžádat alespoň tři nabídky, a byl přidán paragraf 49a, který pojednává o veřejných 

zakázkách malého rozsahu, takzvaných VZMR. V této novele je limit pro VZMR stanoven 

na 100 000 Kč bez DPH, kdy může zadavatel zadat zakázku napřímo. Novela pak říká, že 

by to mělo být za cenu v místě plnění obvyklou. Tedy celkově lze novelu zhodnotit tak, že 

odebrala jednu příležitost ke korupci, ale další přidala. Dobré však je, že se v novele 

objevila protikorupční pojistka.  

Další novela Zákona č. 93/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé 

další zákony, nezměnila žádný z důležitých paragrafů pro tuto práci, takže jeho analýza 

zde nemá své místo a novela Zákona č. 28/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
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č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnila 

pouze výši částky pro přímé zadání v paragrafu 49a, a to na 500 000 Kč bez DPH.  

Zákon č. 142/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů přichází s několika zajímavý úpravami. Jednak 

ukládá povinnost vyhlásit veřejnou zakázku v případě, že se jedná o hodnotu nad 

30 000 000 Kč bez DPH v případě nemovitostí či strojů a 7 500 000 Kč bez DPH 

v ostatních případech. Dále mění paragraf 49, kdy upravuje limity pro zadávání veřejné 

zakázky na základě výzvy na 5 000 000 Kč bez DPH v případě nemovitostí a strojů 

a 2 500 000 Kč bez DPH za kus v ostatních případech. K tomu upravuje částky 

i v paragrafech 49a a 49b na 2 000 000 Kč bez DPH.  

Tyto novely byly označeny jako nedůležité v rámci zkoumaného problému:  

1. Zákon č. 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 

2. Zákon č. 39/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 

3. Zákon č. 278/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

4. Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 

5. Zákon č. 211/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., 

o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze 

cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 

6. Zákon č. 424/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

7. Zákon č. 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 

s ukončením činnosti okresních úřadů 

8. Zákon č. 517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě 

ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 

9. Zákon č. 41/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé další zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o veřejných zakázkách 
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4.2 Zákon č. 137/2006 Sb. 

Zákon č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách byl přijat v Poslanecké sněmovně 19. 

4. 2006, kdy vstoupil v platnost s účinností od 1. 7. 2006, tedy zhruba 11 let po prvním 

zákonu zabývajícím se veřejnými zakázkami. První verze tohoto zákona se skládala již ze 

161 paragrafů a tří příloh v celkem devíti částech, tedy došlo ke značnému rozšíření, a to, 

jak se toto rozšíření projevilo na zkoumaném problému, si ukážeme v této kapitole. Zákon 

byl předložen jako vládní návrh, kdy zástupce navrhovatele byl ministr pro místní rozvoj. 

Tuto funkci zastával Radko Martínek, který ji převzal 25. dubna 2005 od Jiřího Paroubka. 

Radko Martínek relativně rychle skončil ve své funkci, jelikož 16. srpna 2006 podala vláda 

demisi.  

Na začátek je nutné podotknout, že nový zákon řídící veřejné zakázky v České republice 

prošel značnou konkretizací a rozšířením tak, aby byly věci více jasné. Prvním příkladem 

je rozlišení zadavatele na veřejného a sektorového23. Dále zákon definoval veřejnou 

zakázku podle její hodnoty, ale také podle jejího smyslu určení. Nově byly veřejné zakázky 

rozděleny na veřejné zakázky na dodávky, stavební práce a na služby. Zavádí také pojem 

rámcová smlouva, kdy umožňuje zadavateli vysoutěžit na určité období jednoho 

dodavatele pro klíčové dodávky. Nově také přidává možnost zadání předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. K tomu přidává i pojem dynamický nákupní systém24, který 

může zadavatel zavést pro dodávky běžně dostupného zboží. Poslední výraznou změnou 

je definování několika typů zadávacích řízení veřejné zakázky. Za klíčové paragrafy 

z původního znění zákona lze považovat paragraf 13, 38, 45, 55, 56, 69, 71, 78, 81, 98, 99, 

101 a 148.  

Prvním paragrafem, ve kterém je shledána příležitost ke korupci v zákoně č. 137/2006 Sb., 

je paragraf číslo 13, který pojednává o předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Stanovení 

předpokládané hodnoty zpravidla znamená, že dodavatel a jeho nabídka by neměla 

 
23 Veřejným zadavatelem je myšleno Česká republika, státní příspěvková organizace, 

územní samosprávný celek nebo jiná právnická osoba, která slouží k uspokojení 

veřejného zájmu a nemá obchodní povahu. Sektorovým zadavatelem je zadavatel 

vykonávající relevantní činnost dle zákona č. 137/2006 Sb. Tím jsou myšlena odvětví 

teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky, vodárenství apod.   

24 Zkráceně DNS 
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převyšovat předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Stanovením předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky je možné odradit potencionální dodavatele veřejné zakázky a zajistit tak 

minimální účast, a tím pádem dopředu ovlivnit výběr dodavatele. V případě fungování 

korupčních sítí je možné se domluvit za jakou cenu je dodavatel schopen předmět veřejné 

zakázky dodat a tím pádem tak stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Zároveň 

je ve třetím odstavci paragrafu 13 uvedeno, že zadavatel nesmí veřejnou zakázku rozdělit 

tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty dle limitů v paragrafu 1225. Nicméně 

hned čtvrtý odstavec paragrafu 13 říká, že pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, je 

rozhodující součet předpokládaných hodnot. Jeden odstavec tedy zakazuje, a druhý 

umožňuje rozdělení veřejné zakázky. Zde můžeme nalézt příležitost ke korupci za situace, 

kdy je předpoklad nefunkční kontroly systému, ať už z důvodu prostředků potřebných pro 

kontrolu, či z hlediska možnosti argumentace. Tedy možnost obhájení rozdělení veřejné 

zakázky.   

Paragraf 38 upravuje parametry zjednodušených podlimitních řízení. V rámci tohoto 

paragrafu je věnován odstavec zákazu vyzívání stále stejných dodavatelů v rámci veřejné 

zakázky, pokud nedojde k odůvodnění takového oslovení, a to buď v předmětu plnění 

veřejné zakázky, a nebo jinými zvláštními okolnostmi. Zde lze nalézt příležitost ke korupci 

v nedostatečném definování zvláštních okolností a také v předmětu plnění. Nejsou totiž 

určené definice těchto pojmů. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky, zde lze nalézt 

korupční riziko „ušití na míru“ stejným společnostem, a to třeba tak, že je vyžadována 

technická kvalifikace, kterou splňuje pouze úzký počet potencionálních dodavatelů 

a zároveň se spoléhá na nedostatečnou kontrolu. Podobně by se daly definovat i zvláštní 

příležitosti.   

Zajímavou částí celého zákona jsou technické podmínky specifikované v paragrafu 45. 

Technické podmínky vymezují požadované parametry a charakteristiky veřejných 

zakázek. Dle znění paragrafu by měly být technické podmínky stanoveny tak, aby 

nezvýhodňovaly konkrétního výrobce. Zde lze nalézt příležitost ke korupci nejen v rámci 

takzvané technické specifikace, ve které lze v případě veřejných zakázek na dodávky 

poskytnout specifikaci konkrétnímu dodavateli dopředu, ale také v rámci vymezení 

například referenčního modelu, čímž lze ovlivnit výsledek veřejné zakázky. Samozřejmě 

 
25 Rozdělení veřejných zakázek na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého 

rozsahu. 
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je možné vybrat ekvivalentní zboží, ale toto zboží může být dražší, tedy je jiný 

potencionální dodavatel v nevýhodě.  

V minulé kapitole jsme se již setkali s příležitostmi korupce v takzvaných kvalifikačních 

předpokladech. V rámci paragrafů 55 a 56 je možnost požadovat technické, ekonomické 

či finanční předpoklady. Jedná se tedy o podmínky, které je možné zneužít k vytvoření 

korupční příležitosti  – lze ovlivnit zadávací dokumentaci tak, aby pasovala na jednoho či 

několik potencionálních dodavatelů. Korupční sítě jsou schopny připravit zadání veřejné 

zakázky tak, aby dodávku mohl splnit jeden konkrétní dodavatel, například požadavkem 

dodat typ certifikace, které se na trhu s dodavateli schopných dodat předmět veřejné 

zakázky vyskytuje velmi málo. Stejně jako v předchozím případě i zde platí riziko vzniku 

a rozšiřování korupčních sítí.  

Obdobně je tomu i z hlediska podání nabídek, které jsou řízeny podle paragrafu 69. Nově 

zákon umožňuje podání i elektronicky, ale v případě písemného podání je třeba dodat 

zapečetěnou obálku, která je označena údaji dodavatele, a je zde tak díky tomu možné 

předem vybrat správnou obálku. Paragraf 71 navazuje s podmínkami otevírání obálek. 

Nově je možné, aby hodnotící komise byla složena ze stejných osob jako komise pro 

otevírání nabídek. Využít tedy možnosti korupčních sítí je v tomto případě ještě snadnější. 

Korupční sítě mohou v takovém případě ovlivnit méně aktérů a získat například větší profit 

pro sebe či nabídnout více peněz korumpovanému úředníky, aby si více pojistili jeho 

loajalitu korupční síti.  

Paragraf 78 pojednává o hodnotících kritériích jako tomu bylo v předchozím zákoně, ale 

tentokrát vidí pouze dvě základní kritéria. Prvním kritériem je ekonomická výhodnost 

nabídky a tím druhým je nejnižší nabídková cena. Ekonomická výhodnost nabídky není 

však více specifikována v daném zákoně, a tak umožňuje příležitost manipulovat s tímto 

kritériem tak jak je potřeba. Je zde tedy opět možné přizpůsobit zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky svému obrazu a stále se pohybujeme v mezích zákona. Na tento paragraf 

pak navazuje i paragraf 81, který opět využívá možnost vybrat nejvhodnější nabídku na 

základě ekonomické výhodnosti nabídky. Při fungování korupčních sítí při zadávání 

veřejné zakázky je využití korupční příležitosti velmi snadné. Například je možné 

požadovat, aby firma byla z okolí zadavatele a další podmínky.  

Zajímavým paragrafem je z hlediska korupčních příležitostí i paragraf 98. Tento paragraf 

pojednává o podmínkách, které plynou z možného rozdělení veřejné zakázky. Taková 
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skutečnost musí být oznámena ve výzvě o zahájení veřejné zakázky, ale již není uvedeno, 

za jakých podmínek je možné rozdělení veřejných zakázek provést. Zde je možné nalézt 

korupční riziko rozdělení veřejných zakázek. To by se velmi pravděpodobně nestalo bez 

navázání na korupční sítě osob z dané instituce, která je zadavatelem veřejné zakázky. 

Navazující paragraf 99 udává možnost zadání dalších veřejných zakázek na základě 

opčního práva. Toto právo je možné ustanovit v zadávacích podmínkách a umožňuje 

zadání dalších veřejných zakázek konkrétnímu dodavateli, který vyhrál první veřejnou 

zakázku. Paragraf 99 uvádí, že by objem dalších veřejných zakázek neměl být v nepoměru 

k původní veřejné zakázce, ale již neuvádí, o jaký nepoměr se jedná.  

Dále je v paragrafu 101 možné nalézt opět zvýhodnění dodavatelů, které zaměstnávají 

osoby se zdravotním postižením. Z případů v praxi je známé použití těchto společností 

v rámci korupčních sítí pro výhru veřejných zakázek. K této korupční příležitosti se těžce 

přiřazuje korupční riziko, ale platí, že zadavatel může a nemusí tuto podmínku zahrnout 

do podmínek veřejné zakázky. Jedná se tedy o využití korupčního rizika ušití dané nabídky 

na míru a ukázka jak mohou korupční sítě ovlivnit zadávání veřejné zakázky.  

Posledním paragrafem z původního znění zákona, ve kterém je možné shledat korupční 

příležitost, je paragraf 148, který nařizuje pravidla pro komunikaci mezi dodavatelem a 

zadavatelem. Tentokrát však není ani stanoveno pořízení záznamů ze setkání dodavatele a 

zadavatele jako tomu bylo v případě předchozího zákona. Opět je zde možné využít 

příležitost ke korupci na základě možnosti netransparentnosti systému a pomocí 

korupčních sítí skrýt korupční riziko předání informací, které by měly zůstat dodavateli či 

zadavateli utajené.  

Jako v předchozím zákoně o veřejných zakázkách, i v tomto zákoně jsou přinejmenším 

diskutabilní paragrafy, ve kterých nelze najít příležitosti ke korupci, které se dají přímo 

navázat na korupční rizika. Prvním příkladem je paragraf 18, který ustanovuje obecné 

výjimky ze zákona. Je zde mnoho pochopitelných důvodů jako zbraňové systémy či 

utajované informace, ale i například prodeje či nájmy nemovitostí či provozování veřejné 

telekomunikační sítě. Samotný paragraf uvádí 27 výjimek z působnosti zákona. Dalším 

zajímavým paragrafem je paragraf 76. Dle odstavce 2 tohoto paragrafu může hodnotící 

komise přizvat odborníky na předmět veřejné zakázky k posouzení nabídek. Takový 

odborník by měl být nestranný a svou nestrannost dokládat prohlášením. Zde lze opět 

shledat možnost napojení zákona na korupční sítě, které mohou způsobit zmanipulování 

veřejné zakázky dle regulí zákona a za pomoci nedostatečné kontroly.  
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První novelou, která upravuje paragrafy, ve kterých byla nalezena korupční příležitost je 

Zákon č. 179/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Konkrétně upravuje 

paragraf 13, do kterého přidává protikorupční pojistku týkající se paragrafu 99, a to 

takovou, že pokud se zadavatel rozhodne využít paragrafu 99 v rámci zadávací 

dokumentace, musí předpokládaná hodnota obsahovat i hodnotu dalších veřejných 

zakázek dle paragrafu 99. Také byl doplněn paragraf 38 o povinnost přijmout a hodnotit 

nabídku dodavatele, který nebyl vyzván v rámci zjednodušeného výběrového řízení. 

Nejedná se přímo o protikorupční pojistku, ale zamezuje znevýhodňování jiných 

dodavatelů. V rámci novely je dále doplněn paragraf 78 definicí ekonomické výhodnosti 

nabídky. Jsou vyjmenovány případy, které jsou tím myšleny26. Zkonkretizování lze 

hodnotit kladně ve smyslu upřesnění znění daného paragrafu, ale stále zde můžeme vidět 

příležitost ke korupci ve smyslu volnosti stanovených kritérií v rámci zadávací 

dokumentace. V již zmiňovaném paragrafu 99 byly provedeny změny, které jednak 

zamezují využít opčního práva u veřejných zakázek na dodávky. K tomu není možné 

využít opčního práva, pokud cena zakázky přesahuje 30% původní hodnoty veřejné 

zakázky. Korupční příležitost tím odstraněna nebyla, ale alespoň byla přidána pojistka, že 

takové veřejné zakázky nebudou dosahovat například 90% hodnoty původní veřejné 

zakázky. Částečné změny se dostalo i paragrafu 101 ve smyslu doplnění teze o zvýhodnění 

firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Jedná se o oprávnění zadavatele 

vybrat takového dodavatele, pokud jeho nabídka je dražší o maximálně 15 % než nejnižší 

nabídka v rámci výběrového řízení. 

 
26 Znění paragrafu: „Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního 

hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria 

tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat 

k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, 

technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění 

z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, 

provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, 

dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.“ 
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Další důležitou novelou v rámci zákona č. 137/2006 Sb. je Zákon č. 258/2011 Sb. Zákon, 

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. Změnou, kterou zavádí, je zavedení paragrafu, který nově nařizuje pořádat 

veřejné zakázky i v oblasti obrany a bezpečnosti. Nejedná se sice přímo o zrušení či přidání 

další korupční příležitosti do tohoto zákona o veřejných zakázkách, ale o přidání 

protikorupční pojistky ve smyslu zvýšení kontroly a dohledu nad daným typem veřejných 

zakázek, které byly z tohoto zákona předtím zcela vyloučeny. Tato pojistka tedy mohla 

alespoň částečně narušit fungující korupční sítě v rámci dodávek k obraně a bezpečnosti 

státu a to tak, že nově musely některé dodávky obrany a bezpečnosti podléhat výběrovým 

řízením dle zákona o veřejných zakázkách.  

Zákon č. 55/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů je novela, která přidává nový termín „významná veřejná 

zakázka“ ve vztahu k sektorovým subdodavatelům a České republice. Zároveň upravuje 

paragraf 69, který nově upravuje podávaní nabídek zejména písemnou formou. Přidává 

další povinnosti v rámci označování nabídek, čímž podporuje korupční příležitosti, jelikož 

lze lépe poznat nabídku od konkrétního dodavatele. Dále je konkretizován termín 

„ekonomická výhodnost nabídky“, a to uvedením dílčích podmínek, které se  se k tomuto 

termínu vztahují,  konkrétně: „Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní 

podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.“ Zde 

tedy můžeme vidět snahu omezit zneužívání termínu co nejméně a je možné vidět další 

protikorupční pojistku. Nově je zde možnost vidět další protikorupční pojistku –  zavedení 

povinnosti vyhlašovat veřejně oznámení o zadávacím řízení a dalších podtypech 

zadávacího řízení ve Věštníku veřejných zakázek a také veřejně vystavovat vyhlášení 

výsledků takových zadávacích řízení. K tomu se přidává i povinnost uveřejňovat smlouvy, 

výše hrazených cen a seznam subdodavatelů veřejných zakázek. Navíc ještě přidává 

zavedení paragrafu 147a, ve kterém je uvedeno, že pokud je smlouva na veřejnou zakázku 

malého rozsahu do 50 000 Kč bez DPH, není třeba takovou smlouvu zveřejňovat. To skýtá 

příležitost pro korupci, kdy může vzniknout snaha o rozdělení veřejných zakázek na menší 

celky.  

Tyto novely v původním znění byly označeny jako nedůležité v rámci zkoumaného 

problému:  
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1. Zákon č. 110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů 

státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně 

některých zákonů. 

2. Zákon č. 296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé zákony v souvislosti s jeho přijetím. 

3. Zákon č. 76/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. 

4. Zákon č. 124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku 

trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

5. Zákon č. 110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

6. Zákon č. 41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 

trestního zákoníku. 

7. Zákon č. 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o základních registrech. 

8. Zákon č. 417/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

9. Zákon č. 423/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zákon č. 73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně 

souvisejících zákonů. 

11. Zákon č. 367/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

12. Zákon č. 420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

13. Zákon č. 1/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

14. Zákon č. 167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 
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(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. 

15. Zákon č. 303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím rekodifikace soukromého práva. 

16. Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17. Zákon č. 40/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Zákon č. 375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 

a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. 

4.3 Zákon č. 134/2016 Sb. 

V této kapitole bude rozebrán současně platný zákon o zadávání veřejných zakázek, tedy 

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon byl přijat 

v Poslanecké sněmovně v 29. 4. 2016 a jeho účinnost byla od 1. 10. 2016. První verze 

tohoto zákona se skládala ze 279 paragrafů a 6 příloh. Můžeme tedy vidět značné 

rozšiřování jednotlivých zákonů zabývajících se veřejnými zakázkami v České republice. 

Vzhledem k důležitosti zákona byl opět předložen jako vládní návrh Ministerstva pro 

místní rozvoj v čele s ministryní Karlou Šlechtovou.  

Nový zákon prošel značnými úpravami z hlediska konkretizace či zjednodušení veřejných 

zakázek v rámci České republiky. Zákon například upravil výjimky, kdy není třeba zadávat 

veřejnou zakázku v rámci výběrového řízení. Usnadnil možnost účasti zahraničních 

dodavatelů v rámci veřejné zakázky, zkrátil lhůty v rámci zadávacích řízení, přidal další 

možnosti, jak vést zadávací řízení, a také například umožňuje zrušit veřejnou zakázku 

v momentě, kdy zadavatel nemá dostatek finančních prostředků. Předešlý zákon 

o veřejných zakázkách byl kritizován v rámci této práce za pojem ekonomická výhodnost 

nabídky a její nedostatečné ukotvení v zákoně z hlediska významu, a vytvářel tak korupční 

příležitost tím, že bylo možné z počátku definovat parametry ekonomické výhodnosti 

velmi volně. V případě nového zákona a paragrafu 114, který se zabývá ekonomickou 
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výhodností nabídek, je vidět značné zlepšení. Termín je jasně definován a říká, jaká mohou 

být hodnotící kritéria.  

Za klíčové paragrafy z původního znění zákona lze považovat paragraf 16, 29–31, 33, 44, 

78–80 a 89–93. 

První paragraf, ve kterém můžeme najít příležitost ke korupci v zákoně č. 134/2016 Sb. je 

paragraf 16, který dává možnost zavedení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

a taková hodnota může být stanovena jako nepřekročitelná stejně jako v případě 

předchozího zákona. V případě funkčnosti korupční sítě na straně zadavatele je možné 

zadat předpokládanou hodnotu veřejné zakázky tak, aby ji byl schopen splnit pouze jeden 

zadavatel, a dojde tak k nemožnosti vítězství dalších účastníků. Opět zde dochází k již 

popisovanému využité korupčních sítí.  

V rámci paragrafů 29 až 31 jsou vyjmenovány výjimky, kdy není zadavatel povinen zadat 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení. S podobnými paragrafy jsme se již setkali 

v minulém zákoně. Paragraf 29 a 30 udává obecné výjimky, se kterými jde souhlasit. 

V rámci výzkumu je třeba pamatovat na to, že cílem práce je hledat korupční příležitosti 

pouze tam, kde se systém může ukázat jako nefunkční či neschopný dostatečné kontroly 

a dojde tak ke vzniku korupčního rizika. Odstavce v paragrafu 29 se snaží usnadnit situace 

pro veřejný sektor v případě, že musí dojít k rychlému nákupu zejména služeb. Paragraf 

31 však uvádí, že pokud se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není potřeba zadat 

veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení. Vzhledem k limitu veřejných zakázek malého 

rozsahu zde může dojít k velkým finančním únikům z veřejných rozpočtů27. Zneužití 

korupčního rizika se zde nabízí, a to zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení. Znění 

paragrafu 31 může pobízet nejen ke využití korupční příležitosti pro typ korupčního rizika 

zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení, ale i rozdělení veřejné zakázky, tak aby 

mohly být obě části řešeny v rámci zákona jako veřejné zakázky malého rozsahu. 

Zákon opět pamatuje na možnost předběžných tržních konzultací pro přípravu zadávacích 

podmínek v paragrafu 33. Nevyžaduje však jakékoliv sepsání záznamu o předmětu 

jednání, a tak je zde korupční riziko ovlivnění výslednou zadávací dokumentaci a také 

může být poskytnuta informace, která je neoprávněná. Jak již tomu bylo v předešlých 

zákonech, je zde možnost vzniku korupčních sítí díky nedostatečné kontrole.  

 
27 Jiří Skuhrovec na své přednášce Data vs. Stát v galerii DOX uvedl, že asi 250 miliard 
korun bylo utraceno v ČR za rok 2019 v rámci veřejných zakázek malého rozsahu.  
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Paragraf 44 je zajímavým paragrafem z pohledu problému diplomové práce. Jeho záměr 

je působit jako protikorupční pojistka zabraňující střetu zájmů, která má zajistit, že nedojde 

v rámci veřejné zakázky ke korupčnímu jednání. Kontrola daného střetu zájmu je však 

vyžadována pouze čestným prohlášením. Za předpokladu existence a fungování 

korupčních sítí v rámci instituce zadavatele je tento paragraf nedostatečný a vytváří tak 

velmi snadnou korupční příležitost. Pod fungováním korupční sítě v instituci zadavatele je 

možné si představit například pomlčení o příbuzenských vztazích mezi zadavatelem 

a dodavatelem. Samozřejmě je nutné, aby příbuzenský vztah existoval ze strany zadavatele 

na místech, které v rámci instituce zadavatele rozhodují o výběru dodavatele či 

administrují danou veřejnou zakázku.  

V rámci nového zákona o veřejných zakázkách se opět setkáváme s možností požadovat 

technickou, ekonomickou či environmentální normu nebo kvalifikaci, a to v paragrafech 

79 až 81. Stejně jako v předchozích je pochopitelné umístění takových paragrafů v daném 

zákoně, ale je možné tyto paragrafy zneužít ve prospěch konkrétního dodavatele v rámci 

zadávací dokumentace. Obdobné požadavky lze sledovat i v paragrafech 89 až 93, kdy 

jsou určeny zvláštní možné technické podmínky v rámci nadlimitního výběrového řízení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu korupční příležitost v 8 paragrafech k jednomu typu 

korupčního rizika, zákon samotný vytváří v těchto paragrafech 8 příležitostí ke korupci. 

Tyto příležitosti ke korupci pak jsou využity zejména korupčními sítěmi a to úpravou 

zadávací specifikace, jako tomu bylo v minulých případech popsaných výše.  

Za pozornost stojí paragrafy 210 až 222. Jedná se o několik pravidel, která určují 

komunikaci mezi dodavatelem a zadavatel. Zároveň určují pravidla pro elektronický 

nástroj zadávání veřejných zakázek, vymezují portál zadavatele, také ukládají povinnosti 

uveřejňování smluv a dalších dokumentů. Povinnost uveřejňování smluv se však netýká 

veřejných zakázek, které nepřesáhnou částku 50 000 Kč bez DPH. Toto může vést ke 

snahám rozdělovat veřejné zakázky a snažit se tak zamezit možnostem kontrol.  

V rámci zákona č. 134/2016 Sb. nelze označit žádnou z jeho novel za důležitou v kontextu 

výzkumného problému diplomové práce a zkoumaných paragrafů. Pokud se však 

podíváme na zjištění z předchozích dvou kapitol, tak zákon č. 199/1994 Sb. měl pro 

diplomovou práci první účinnou důležitou novelu v roce 1996, zákon č. 137/2006 Sb. měl 

pak svou první účinnou novelu relevantní k výzkumnému problému až v roce 2010. Za 

předpokladu, že vydání nového zákona upravujícího veřejné zakázky v České republice 

mělo mít za důsledek zlepšení administrativy veřejných zakázek, je jasné, že úprava 
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zákona č. 134/2016 Sb. teprve může přijít. Nicméně můžeme nalézt alespoň jednu 

zajímavou novelu, byť se nevztahuje k problému diplomové práce. Jedná se o nález č. 

309/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci 

návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde byl 

zrušen paragraf 259, který se týkal složení zálohy v případě podání námitky na výběrové 

řízení. Návrh na zrušení podala Transparency International.  

Tyto novely v původním znění byly označeny jako nedůležité v rámci zkoumaného 

problému:  

1. Sdělení č. o1/c126/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v 

zákoně č. 134/2016 Sb. 

2. Zákon č. 147/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zákon č. 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 

přestupcích. 

4. Zákon č. 368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

5. Zákon č. 287/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

6. Zákon č. 277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

4.4 Názory expertů na příležitosti ke korupci v zákoně o 

veřejných zakázkách 

Pro pochopení výzkumného problému nejen ze strany analýzy dokumentů, tedy definování 

termínu příležitost ke korupci a následně nalezení korupčních příležitostí v zákonech 

o veřejných zakázkách, bylo provedeno dotazníkové šetření mezi 30 anonymními 

respondenty. Těchto 30 respondentů bylo zpravidla ve funkci vedoucích odborů či 

oddělení veřejných zakázek v institucích jako jsou nemocnice, kraje, univerzity, obce, 

soukromé společnosti či ministerstva. Na žádost o vyplnění dotazníků odpovědělo 24 

respondentů. Otázky z dotazníku je možné nalézt v příloze č. 14. Otázky v dotazníku byly 
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vztaženy na současně platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Nejprve stručně 

představme respondenty. Z 24 respondentů, kteří odpověděli, bylo 29 % z instituce 

zřizované státem, 21 % z ministerstev, 17 % z obce a zbytek respondentů bylo ze 

soukromého sektoru zabývající se administrací veřejných zakázek pro veřejnou instituci, 

z kraje či například Akademie věd ČR. Většina respondentů (63 %) byla z instituce, která 

má do 499 zaměstnanců, 21 % má zaměstnanců v rozmezí 500 až 999 a 16 % má 1 000 až 

4 999 zaměstnanců. Za dostatečně odolný proti vzniku korupce považuje současný zákon 

o zadávání veřejných zakázek 75 % respondentů , zbylých 25 % si myslí opak.  

V rámci dotazníku bylo zkoumáno, zda respondenti spolupracují s nějakým aktérem a kdo 

dle nich může nejčastěji využít příležitost ke korupci. Výsledek je následující. 

Příloha č. 4: Spolupráce aktérů zadávající veřejnou zakázku (graf) 

 

Zdroj: Autor 
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Příloha č. 5: Využití příležitosti ke korupci dle respondentů (graf) 

 

Zdroj: Autor 

Respondenti, kteří spolupracují s jinými aktéry, pak uvedli, že zpravidla spolupracují 

v rámci tržních konzultací například na složitějších veřejných zakázkách jako je dodávka 

ICT technologií či stavební projekty, kde je třeba řádně znát danou problematikou do 

konkrétních detailů a samozřejmě nelze očekávat, že zaměstnanec oddělení veřejných 

zakázek bude expertem na vše. U této otázky měli respondenti možnost volby více variant. 

Z obecných údajů, které byly poskytnuty respondenty o jejich osobě, je zajímavý právě 

druhý graf, který udává smýšlení respondentů o osobách, které chtějí využít příležitost ke 

korupci. V dané otázce měli respondenti možnost vybrat více odpovědí a dle respondentů 

má tendenci nejvíce využít příležitost ke korupci politik, následně lobbista a pak úředník. 

Poslední zajímavou informací k tomuto tématu je, že 88 % respondentů se nesetkalo s tím, 

že by je chtěl dodavatel navést na korupční jednání, 12 % naopak ano. Daná otázka 

úmyslně směřovala na dodavatele, jelikož dotazování na nadřízené či politické figury by 

nebylo vhodné vzhledem k citlivosti tématu. Respondenti, kteří se s tímto typem korupce 

setkali, uvedli, že dodavatel chtěl vypsat veřejnou zakázku podle jeho výrobku, popřípadě 

chtěl znát informace, na které neměl nárok. 

V rámci otázek dotýkajících se přímo tématu, tedy příležitosti ke korupci: co znamenají, 

kde je lze v zákoně o zadávání veřejných zakázek nalézt a další, odpovídali respondenti 

následovně. Otázka na pojem příležitost ke korupci a co si pod ním respondenti představují 

obecně, byla ponechána jako volné pole pro vyplnění, tak aby varianta odpovědi byla co 

nejméně vsugerována. Ať už byla odpověď respondenta dlouhá či krátká, všichni se shodli 
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na tom samém. Příležitost ke korupci definovali jako situaci, kdy se jedinec snaží získat 

nějakou výhodu pro sebe, a tak ovlivní veřejnou zakázku. Vymykali se pouze dvě 

odpovědi. Jeden respondent odpověděl na otázku tak, že příležitost ke korupci vidí jako 

„možnost dodavatelů vzájemně koordinovat své nabídky do veřejných zakázek“ a druhý 

respondent pak odpověděl, že příležitost ke korupci si představuje jako „klanově-

korporativní systém řízení“. První odpověď ukazuje na problém, který v rámci diplomové 

práce ještě zmíněn nebyl, jelikož se netýká zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jedná 

se o model, který lze těžko označit za korupci v rámci zákona o veřejných zakázkách. 

Nedochází totiž k využití příležitosti ke korupci v rámci daného zákona, ale dodavatelé se 

dohodnou mezi sebou na výši nabídky do dané veřejné zakázky a dochází ke kartelové 

dohodě. Druhá odpověď pak odkazuje na korupční sítě v rámci systémové korupce, které 

jsme rozebírali v teorii a jejich existenci jistě nelze popřít.  

Další byla otázka, zda si respondenti myslí, že lze nalézt příležitosti ke korupci 

v současném zákoně o zadávání veřejných zakázek. Zde se respondenti rozchází: 58 % 

respondentů si myslí, že ano, a 42 % respondentů si myslí, že ne. V návaznosti na tuto 

otázku pokračovala otázka na vyjmenování částí zákona, ve kterých je možné vidět 

korupční příležitosti. V podobných paragrafech, které byly zjištěny a popsány v předchozí 

kapitole, vidí příležitost ke korupci 58 % respondentů, kteří odpověděli ano v předchozí 

otázce. Zejména vidí prostor pro korupční příležitosti v přípravě zadávací dokumentace, 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu bez výběrového řízení a splnění kvalifikačních 

kritérií. Několik respondentů pak přichází s novou příležitostí ke korupci, a to konkrétně 

s paragrafem 63 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, který 

pojednává o zadání jednacího řízení bez uveřejnění, který v rámci zkoumání daného 

problému unikl pozornosti. Jedná se však o návaznost na veřejné zakázky malého rozsahu, 

které jsou diskutovány.  

Jedna z otázek byla zaměřena na názor respondentů, kdo nejčastěji využije příležitosti ke 

korupci v rámci veřejných zakázek, ale v tomto případě byl předpoklad, že jsou potřeba 

vždy alespoň dva aktéři. Odpovědi se velmi shodují s předchozí podobnou otázku, ale 

tentokrát zde více figuruje pozice úředníka, který vždy pak spolupracuje s dodavatelem, 

což je logický a předpokládaný závěr. Respondenti byli také dotázáni na potřebné změny 

v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek tak, aby nebylo možné využívat příležitost 

ke korupci. Většina respondentů uvedla, že žádné změny nejsou třeba, vzhledem k tomu, 

že lidská mysl je vynalézavá a pokud chce, tak si prostor pro příležitost ke korupci vždy 
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najde, popřípadě odpověděli, že je třeba zlepšit systém kontroly. Několik odpovědí bylo 

však velmi nápaditých.  

Jedna z možností, kterou navrhli respondenti, je vedení všech druhů zakázek elektronickou 

formou a zejména pak otevírání těchto nabídek. Dle zákona je totiž možné veřejné zakázky 

malého rozsahu stále vést formou v listinné podobě, a tak je velmi snadné zmanipulovat 

veřejnou zakázku bez většího rizika. Další respondent označil jako problematickou právě 

přípravu veřejné zakázky, kdy je nejjednodušší využít příležitost ke korupci. Zajímavou 

možností, kterou navrhnul jeden z respondentů je omezit výjimky v rámci zákona 

o zadávání veřejných zakázek. Jeho odpověď byla doplněna ještě dovětkem, že se tento 

případ právě nejvíce týká velkých veřejných zakázek administrovaných ministerstvy. 

Nejzajímavější myšlenkou je návrh jednoho z respondentů na existenci prováděcího 

předpisu k zákonu a existence obsáhlého komentáře s příklady k jednotlivým paragrafům. 

To by totiž dle respondenta mělo pomoci zamezit i takzvané nechtěné korupci, kdy je daná 

osoba na straně zadavatele záměrně uvedena v omyl, a dopustí se tak korupce. Může se 

jednat o situace, kdy je například referent oddělení veřejných zakázek při konzultaci 

s dodavatelem vmanipulován do vypsání parametrů, které jsou lehko splnitelné pouze pro 

konkrétního dodavatele. Otázka je, zda v takovém případě jde o korupci. Dle definice 

uvedené v teoretické části se nejedná o korupci.  

Předposlední otázka směřovala na smýšlení respondentů o korupci jako celku z pohledu 

aktérů. Tedy otázka měla za úkol zjistit, zda si respondenti myslí, že za korupcí v rámci 

instituce stojí korupční sítě, tedy selhání instituce a jejích kontrolních mechanismů, či se 

jedná o selhání jedince. Že selhání jedince stojí za korupčním jednání v rámci dané veřejné 

instituce, odpovědělo 75 % respondentů a 25 % respondentů odpovědělo, že se jedná 

o selhání instituce. Poslední otázka pak byla směřována na trestní zákoník, který byl 

zmiňován v kapitole věnující se teorii a byla zaměřena na názor respondentů ohledně 

paragrafů, za které jsou odsouzeni aktéři, kterým bylo prokázáno korupční jednání. 

Polovina respondentů odpověděla, že nejvíce obviněných z korupce je dle nich na základě  

paragrafu 256 trestního zákona – Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě, 42 % respondentů odpovědělo, že nejvíce obviněných z korupce 

je dle paragrafu 257 trestního zákona – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 

soutěži a 8 % respondentů odpovědělo, že se jedná o paragraf 255 trestního zákona – 

Zneužití informace v obchodním styku. Jak víme z úvodu diplomové práce, nejvíce 

obviněných je dle těchto paragrafů právě podle paragrafu 256.  
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To, že bylo v průběhu analýzy postupováno správně, potvrzuje i dotazníkové šetření. 

Názory expertů na toto téma se zpravidla shodovaly se zjištěními v rámci analýzy zákona. 

Byla nalezena pouze jedna příležitost ke korupci, která nebyla objevena v rámci analýzy 

zákona, a to paragraf 63 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, 

který pojednává o zadání jednacího řízení bez uveřejnění, který v rámci zkoumání daného 

problému unikl pozornosti. Jedná se o paragraf, který navazuje na veřejné zakázky malého 

rozsahu, které jsou diskutovány v kapitolách výše.  

4.5 Mediální analýza 

Podcílem diplomové práce je zjistit, zda mají média vliv na změnu zákona o veřejných 

zakázkách. Tedy práce zkoumá, zda před vyhlášením nového zákona či novely byla 

zvýšená aktivita v médiích týkající se těchto témat. Pokud se toto tvrzení podaří prokázat 

znamená to, že média mohou vytvářet tlak na změnu zákona. Pro snadnější orientaci ve 

sledovaných zákonech a jejich novelách, které byly v minulých kapitolách analytické části 

označené za důležité, byla vytvořena časová osa. 

Příloha č. 6: Novely a zákony dle roku počátku účinnosti (Časová osa) 

 

Zdroj: Autor 

Z časové osy můžeme vidět, že zkoumáme časové období za 22 let. Zkoumaná období pro 

jednotlivé zákony a novely budou vždy jeden a půl roku před a po jeho účinnosti. Na 

časové ose můžeme vidět, že mnoho novel se bude časově překrývat. Tento fakt ukazuje 

možnou existenci období, kdy panovala nespokojenost se stavem znění zákona o veřejných 

zakázkách a byla vyžadována jeho úprava. Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se 

metodám, v rámci práce se nebude zkoumat období vzniku prvního zákona o zadávání 

veřejných zakázek, protože do tohoto období zasahuje první zkoumaná novela z roku 

1996. Hledané klíčové výrazy budou „korupce“ a „veřejné zakázky“ pomocí nástroje 

Newton Media Search v České republice. Je vycházeno z předpokladu, že novela či nový 
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zákon byl zpravidla reakcí na podněty, které odhalovaly slabiny daného zákona. Na tyto 

slabiny pak zpravidla upozorňují média, a tak lze předpokládat, že tlak médií by měl 

zapůsobit na změnu daného zákona. Vychází se tedy z předpokladu, že výsledků 

hledaných pomocí klíčových slov bude více v období před účinností dané novely či zákona 

než po její účinnosti. Výsledek mediální analýzy je prezentován na následující tabulce 

a grafech.  

Příloha č. 7: Výskyty článků za zkoumaná období (tabulka) 

 

Zdroj: Autor 

Příloha č. 8: Přehled výskytů článků za zkoumaná období (graf) 

 

Zdroj: Autor 

Můžeme vidět dvě skupiny výsledků. První skupina (v grafu výše modře označené) jsou 

výsledky výskytů článků s klíčovými slovy před účinnosti daných zákonů či novel. Druhá 

Datum účinnosti Před Po

Zákon 1994 01.01.1995 12 80

Novela 1996 01.07.1996 78 175

Novela 1998 30.04.1998 179 338

Novela 2001 26.04.2001 376 1188

Zákon 2006 01.07.2006 1616 2038

Novela 2010 15.09.2010 5922 11614

Novela 2011 12.09.2011 11330 9843

Novela 2012 01.04.2012 10856 8596

Zákon 2016 01.10.2016 3757 3290
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skupina (v grafu výše oranžově označené) pak ukazuje výsledky výskytů článků 

s klíčovými slovy po účinnosti zkoumaných novel a zákonů. Jak je vidět z výsledků, 

částečně dochází k naplnění předpokladu, se kterým se do mediální analýzy vstupovalo 

v letech 2010 až 2013, kdy opravdu docházelo k tomu, že výsledků před účinností je více 

než výsledků po účinnosti. 

V přechozích letech však můžeme vidět trend opačný, a mnohdy velmi výrazně opačný. 

Tato skutečnost je dána několika faktory. Za prvé společnost Newton Media vznikla 

v České republice až v roce 2007 a zhruba od této doby začala sledovat mediální prostor 

v České republice. Ostatně z grafu či tabulky můžeme vidět, že zhruba od roku 2006 se 

velmi rychle zvedá počet výsledků. Dále výsledky ovlivňuje samozřejmě fakt, kolik článků 

bylo zejména před rokem 2000digitalizováno, tak aby byly v daném archivu. Proto lze za 

účelem mediální analýzy brát v potaz období až po roce 2006, kdy společnost Newton 

Media začínala se svou činností. Zajímavý je výsledek týkající se novely z roku 2010. 

Výsledek článku po účinnosti je skoro dvojnásobný oproti předchozímu výsledku 

a ukazuje na zajímavé období z hlediska korupce ve veřejných zakázkách v České 

republice. K tomu je však třeba poznamenat, že období po účinnosti novely 2010 se značně 

překrývá s obdobím novely 2011 (před účinností), kdy došlo ke skoro stejnému počtu 

výsledků. Dá se tedy říci, že počet výskytu se spíše váže k novele 2011 a dochází zde tak 

k náhodě.    
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Závěr 

V průběhu psaní diplomové práce proběhl v České republice nouzový stav kvůli nemoci 

COVID-19, který se kromě ekonomiky České republiky a života mnoha občanů České 

republiky dotkl mnoha veřejných zakázek. Nákupy všech zdravotnických zařízení, 

záchranných složek, ministerstev a dalších mnoha orgánů, které musely zajistit svou 

funkčnost, začaly podléhat veřejným zakázkám v době nouzového stavu. Jakékoliv nákupy 

z této doby jsou prakticky nenapadnutelné, protože standardní ceny zejména 

u zdravotnického materiálu přestaly platit a pohybovaly se i ve stonásobných výších. Tuto 

skutečnost umožňuje v současném platném zákoně č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání 

veřejných zakázek, paragraf 29, který je kritizován v rámci analytické části. V nedávných 

dobách bylo možné v médiích vidět dohady a požadování přezkoumání nákupů 

provedených v době nouzového stavu, vzhledem k tomu, že například každé z ministerstev 

nakupovalo za jiné ceny stejný materiál. Nezvyklé časy vedou k nezvyklým postupům. 

Diplomová práce se zabývá příležitostmi ke korupci v zákoně o veřejných zakázkách, tedy 

jeho fungování za normálního stavu. Byly vytyčeny tři cíle, kterých má dosáhnout 

diplomová práce a najít k nim potřebné odpovědi. Pro připomenutí se jedná o tyto cíle:  

1. Definovat termín „příležitost ke korupci“. 

2. Identifikovat příležitosti pro vznik korupce v Zákoně o veřejných zakázkách. 

3. Navrhnout možná opatření pro snížení míry rizika korupce ve veřejných 

zakázkách. 

První cíl, tedy definuje termín „příležitost ke korupci“ byl splněn již v teoretické části. 

Dosavadně existující literatura, která k tomuto termínu existuje, není příliš rozsáhlá, a tak 

bylo termín potřeba konkretizovat. V rámci této části diplomové práce byla položena 

výzkumná otázka „Co je to příležitost ke korupci?“. Definice pak byla určena na základě 

studia akademické literatury, která se věnuje tomuto tématu, a také na základě mé vlastní 

zkušenosti s administrováním veřejné zakázky v rámci veřejných i soukromých institucí. 

Termín „příležitost ke korupci“ byl tedy definován následovně:  

Termín „příležitosti ke korupci“ lze na základě výše uvedené akademické literatury 

definovat jako situaci, kdy systém nedokáže zajistit svou dostatečnou transparentnost a 

vytváří tak onu příležitost. Jak píší autoři Ochrana, Půček a Plaček, za korupční příležitost 

je totiž možné považovat jakýkoliv jev, který může být zneužit ke korupci. Předpokládám, 
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že systém je v nějakém bodě nefunkční či nepřehledný a vytváří tak příležitost pro korupční 

jednání. Zároveň předpokládá, že jedna ze stran si je vědoma svého výhodného postavení 

a vzniklé příležitosti a chce této příležitosti využít. 

Tím byl definován termín a splněn tak první cíl diplomové práce. Zároveň je splnění tohoto 

cíle považováno za jeden z přínosů diplomové práce. Termín byl použit pro další cíl 

diplomové práce, tedy identifikaci možných příležitostí pro vznik korupce v zákoně 

o veřejných zakázkách, bylo identifikovat příležitost ke korupci v jednotlivých zákonech 

o veřejných zakázkách od roku 1993. Za tímto účelem byla využita typologie korupčních 

rizik, o kterých platí, že pro jejich využití je třeba mít korupční příležitost (Ochrana, 

Plaček, Půček 2017: 32) a bylo tedy dotazováno „jaké podmínky naplňuje současný zákon 

pro vytváření korupčních příležitostí v současnosti a jaké podmínky splňovaly předchozí 

zákony od roku 1993?“ Pro odpověď na tuto otázku byly zvoleny zákony a novely v jejich 

původních zněních. Na základě teorie možnosti vzniku korupčních sítí a také definovaného 

termínu byly hledány korupční příležitosti, které by vedly ke korupčním rizikům. 

V původních zákonech o veřejných zakázkách byly shledány tyto korupční příležitosti 

v návaznosti na korupční rizika. 

Příloha č. 9: Výskyt příležitostí ke korupci v zákonech o veřejných zakázkách (tabulka) 

 

Zdroj: Autor 

Příloha č. 9 ukazuje, kolik příležitostí ke korupci jsem nalezl v každém původním znění 

zákona o veřejných zakázkách. Můžeme vidět, že ve všech zákonech nelze nalézt korupční 

příležitosti, které by vedly ke typům korupčních rizik „Výběr nabídky v rozporu 

s doporučením hodnotící komise“ a „Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky“. Toto 

jsou korupční rizika, která jsou zajisté reálná, ale nemají návaznost na zákon o veřejných 

zakázkách. Jedná se totiž o korupční rizika, ke kterým může dojít na základě funkčnosti 

korupčních sítí. Korupční sítě se využívají tato korupční rizika zcela mimo zákon 

o veřejných zakázkách. Jde zpravidla o komunikaci s rozhodujícími osobami až po 

uzavření výběrového řízení veřejné zakázky, kdy zákon o veřejných zakázkách už nemá 

Zákon č. 199/1994 Sb. Zákon č. 137/2006 Sb. Zákon č. 134/2016 Sb.

Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace ("ušití na míru"). 4 8 11

Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům. 3 3 1

Veřejná zakázka bez výběrového řízení. 4 1 1

 Rozdělení veřejné zakázky. 2 2

Ovlivnění hodnotící komise. 1 1 1

Výběr nabídky v rozporu s doporučením hodnotící komise.

Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky.
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dostatečnou působnost. Zároveň jsou to korupční rizika, proti kterým se lze velmi těžko 

bránit či je kontrolovat a tak selhává systém. Dále lze z výsledků vidět, že postupem času 

byl regulován počet příležitostí ke korupci v daných zákonech o veřejných zakázkách 

patřící k jednotlivým typům korupčních rizik. Jediné korupční riziko, které stále rostlo 

v průběhu těchto tří zákonů, je riziko přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace, tedy 

„ušití na míru“. Podle mého názoru je to dáno tím, že se kontrolní procesy stále 

zdokonalují, a tak bývá těžší a těžší měnit výběrové řízení v procesu. Další věc, které si 

můžeme všimnout, je zvětšení počtu příležitostí ke korupci v čase, kdy jich má zákon 

z roku 1994 nejméně, a současný zákon nejvíce. Počet novel, které byly shledány jako 

důležité pro zkoumání cíle diplomové práce ukazuje důvod vývoje počtu příležitostí ke 

korupci. Obecně lze říci, že čím je zákon novějšího data, tím je více omezující, ale zároveň 

je v něm pokryto více možných scénářů. Jak napsal jeden z respondentů: „Je to o lidech, 

nikoliv o zákonech.“ Příležitost ke korupci je tedy možné nalézt vždy a v detailnějších 

zákonech obzvláště. Vezmeme-li v potaz, že zákon z roku 1994 měl 72 paragrafů a zákon 

z roku 2016 pak více jak trojnásobek paragrafů, je až s podivem, že korupčních příležitostí 

nebylo nalezeno s postupem času směrem k současnosti více. Po zmapování stavu 

korupčních příležitostí v zákonech o veřejných zakázkách bylo v rámci práce zjištěno, jak 

důležité novely změnily korupční příležitosti daných zákonů.  

Příloha č. 10: Výskyt příležitostí ke korupci v zákonech o veřejných zakázkách po 

úpravách novelami. (tabulka) 

 

Zdroj: Autor 

Z přílohy č. 10 je možné vidět změnu jednotlivých zákonů o veřejných zakázkách po 

zavedení novel v jejich původním znění z hlediska přítomnosti příležitostí ke korupci. Jak 

je možné vidět, výsledná čísla se skoro nezměnila. Čeho však bylo možné si všimnout, 

bylo přidávání protikorupčních pojistek, které měly za úkol zpřísnit zákon či zlepšit 

kontrolu nad dodržováním tohoto zákona. Některé novely dokázaly zrušit příležitost ke 

Zákon č. 199/1994 Sb. Zákon č. 137/2006 Sb. Zákon č. 134/2016 Sb.

Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace ("ušití na míru"). 4 8

Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům. 3 3

Veřejná zakázka bez výběrového řízení. 4 1

 Rozdělení veřejné zakázky. 3

Ovlivnění hodnotící komise. 1 1

Výběr nabídky v rozporu s doporučením hodnotící komise.

Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky.

Počet přidaných protikorupčních pojistek 1 4
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korupci, ale jiné zase vytvořily nové korupční příležitosti a tím pádem zůstal počet 

příležitostí ke korupci takřka nezměněn. Poslední a současně platný zákon 134/2016 Sb. 

pak má prázdné pole, protože nebyla ještě vydána žádná důležitá novela, která by měnila 

nějakou korupční příležitost, a ani v době odevzdání diplomové práce se žádná taková 

novela nepřipravuje. V rámci analýzy těchto zákonů a novel nebyl nakonec použit žádný 

dokument například z výborů Poslanecké sněmovny, protože neukazoval přímou 

souvislost ať už s korupčními sítěmi aktérů, či záměrným umístěním příležitosti ke korupci 

v daném zákoně. Příležitosti ke korupci byly tedy v jednotlivých zákonech identifikovány. 

To, že bylo v průběhu analýzy postupováno správně, potvrzuje i dotazníkové šetření, ve 

kterém odpovědělo 24 respondentů z 30 dotazovaných. V rámci 15 otázek měly říci svůj 

odborný pohled na celou problematiku a identifikovat tak například v jakých paragrafech 

shledávají příležitost ke korupci. Názory expertů na toto téma se zpravidla shodovaly se 

zjištěními v rámci analýzy zákona. Byla nalezena pouze jedna příležitost ke korupci, která 

nebyla objevena v rámci analýzy zákona, a to paragraf 63 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon 

o zadávání veřejných zakázek, který pojednává o zadání jednacího řízení bez uveřejnění, 

který v rámci zkoumání daného problému unikl pozornosti. Jak již bylo řečeno výše, jedná 

se o paragraf, který navazuje na veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou diskutovány. 

Tím byl tedy naplněn druhý cíl diplomové práce.  Zajímavé je zjištění, že 75% respondentů 

odpovědělo, že shledává současný zákon o veřejných zakázkách za dostatečně odolný proti 

vzniku korupci. Znamená to tedy, že většina respondentů nespatřuje zákon o veřejných 

zakázkách jako problematický. V rámci výzkumu byly příležitosti ke korupci v zákoně 

o veřejných zakázkách nalezeny a tak by bylo dobré toto zjištění prozkoumat více do 

hloubky v dalším výzkumu.  

V rámci diplomové práce byly tři cíle, jak bylo řečeno na začátku kapitoly, ale také jeden 

podcíl. Podcílem v této práci bylo udělat mediální analýzu týkající se korupčních kauz 

spojených se změnami zákonů o veřejných zakázkách a zjistit, zda existuje nějaká 

souvislost mezi korupčními kauzami a veřejnými zakázkami. Jak bylo ukázáno v kapitole 

4.5, od roku 2010 je vidět zvýšený výskyt článků s klíčovými slovy z období před účinností 

daných zákonů a novel než z období po jejich účinnosti a je zde možné najít potvrzení 

předpokladu. Před rokem 2010 se bohužel tento předpoklad nepotvrzuje, ovšem 

z pochopitelných důvodů. Za prvé doba před rokem 2010 je dobou, kdy teprve začala 

nastupovat digitální média a také databáze, skrze kterou byla analýza zpracována, datuje 

své působení teprve od roku 2007. Pokud budeme brát tedy jako signifikantní data od roku 
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2010 do současnosti, pak lze potvrdit předpoklad, že média mohou vytvářet tlak na změnu. 

Jak tato změna dopadne je již samozřejmě mimo možnosti médií.  

Třetí cíl pak klade diplomové práci za úkol navržení možných opatření pro snížení míry 

rizika korupce ve veřejných zakázkách. Odpověď na tuto otázku není vůbec lehké nalézt, 

a tak byla tato otázka i součástí dotazníkového šetření. Jeden z respondentů napsal jako 

odpověď na otázku v dotazníku, jaké změny je třeba provést, aby byly eliminovány 

příležitosti ke korupci v zákoně o zadávání veřejných zakázek, toto: „Stačí, aby byl zákon 

dodržován. Pak není problém.“ Jiný respondent pak odpověděl na stejnou otázku takto: 

„Je to o lidech, nikoliv o zákonech.“ Faktem je, že by bylo ideální nalézt takzvaný zlatý 

střed. Není možné znemožnit kontakt veřejných zadavatelů se soukromým sektorem, 

protože jinak by nebylo možné udržovat krok se soukromým sektorem. Zároveň oddělení 

veřejných zakázek soutěží vše pro danou veřejnou instituci, tedy od propisek až po stavební 

práce. Nelze být tedy expertem na vše. Z analýzy korupčních příležitostí vychází, že dle 

posledního platného zákona je nejvíce korupčních příležitostí v průběhu přípravy veřejné 

zakázky. V rámci nastavování opatření by tedy bylo dobré zaměřit se na kontrolu 

komunikace veřejných zadavatelů směrem ven. Co však bohužel není nikde zmiňováno, je 

fakt, že i když dochází v rámci přípravy zadávací dokumentace bez úmyslu korupce pouze 

ke konzultacím, které jsou potřeba z již výše zmiňovaných důvodů, tak zpravidla výrobce 

(typicky v ICT veřejných zakázkách) již dopředu vybírá nějakého partnera, kterému dá 

nejlepší možnou cenu pro takové výběrové řízení, a jinému dodavateli už tuto cenu 

nenabídne. Z odpovědí respondentů také vyšlo, že současný zákon o veřejných zakázkách 

již více úprav nepotřebuje a spíše by doporučili jeho důslednější kontrolu a její zakotvení 

v zákoně, což je také i doporučení diplomové práce. Je tedy třeba zlepšit kontrolu nad 

komunikací veřejného zadavatele k soukromému sektoru, ale přitom stanovit jasná 

pravidla. Například pokud konzultuji vybavení ICT s výrobcem, měla by existovat 

povinnost vždy výrobce uvést. Tato povinnost již existuje, problém však je v tom, že již 

nikdo pak nekontroluje, zda ke konzultaci došlo a také jaké technické podmínky má daná 

zadávací dokumentace. Je tedy potřeba nalézt takzvaný zlatý střed mezi kontrolou 

a zároveň volností a rychlostí v rámci zadávání veřejných řízení. Dalším doporučením je 

zavést zákonnou povinnost všechny veřejné zakázky evidovat elektronicky od 50 000 Kč 

bez DPH, a to včetně otevírání nabídek. Limit od 50 000 Kč bez DPH je pochopitelný 

z hlediska možnosti rychlého fungování veřejného sektoru, ale výběrová řízení, která 

mohou dosáhnout výše až 2 000 000 Kč bez DPH, již ne.  
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Na základě výše uvedených a zodpovězených cílů, byly také uvedeny dvě hypotézy a to:  

1. S každým vydáním zákona upravujícího veřejné zakázky a jejich novelizací od 

roku 1993 docházelo ke snižování korupčních příležitostí vyskytujících se v těchto 

zákonech.   

2. Státní úředníci se budou domnívat, že příležitost ke korupci lze v zákoně 

o veřejných zakázkách eliminovat zlepšením kontroly administrování a procesu 

veřejných zakázek. 

Pro první hypotézu můžeme nalézt odpověď v textu výše a na základě zjištění z výzkumu 

lze tuto hypotézu vyvrátit, protože počty korupčních příležitostí se s postupem času 

zvětšovaly. Druhou hypotézu lze na základě výše uvedeného naopak potvrdit.  

Doporučení pro další výzkum 

Co se týče doporučení pro další výzkum, nabízí se hned několik možností. Zajímavé by 

bylo se podívat na celý výzkum společně s výzkumníkem právnického vzdělání, který by 

dokázal lépe odhalit například další možnosti ke vzniku korupce v zákoně o veřejných 

zakázkách. Zcela jistě by bylo zajímavé dokázat, či vyvrátit přímou vazbu tlaku médií na 

změny v zákonech o veřejných zakázkách a na míru korupce celkově. Pokud by média 

dokázala vyvinout takový tlak na jeden konkrétní zákon, dokázala by to zcela jistě i na 

jiný. Dále přichází v úvahu prozkoumat hlouběji a konkrétněji náhled úředníků na celou 

problematiku. Pozoruhodné bylo například zjištění, že 75% dotazovaných si myslí, že 

korupce je selhání jedince a důkaz jeho deviantního chování. Tomu však oponuje fakt, že 

dle respondentů stojí za využitím korupční příležitosti právě politik, který potřebuje 

minimálně dalšího jedince na straně zadavatele, který dokáže vypsat veřejnou zakázku tak, 

jak politik potřebuje. Zároveň by bylo zajímavé zkoumat názor úředníků na to, jak by chtěli 

změnit zákon o veřejných zakázkách zejména z hlediska kontroly. Oddělení veřejných 

zakázek jsou zpravidla malá oddělení a platí, že pokud kontrola znamená zdržení navíc,  

běžně se stává, že jedna veřejná zakázka je vypisována více jak půl roku. Za tu dobu se 

mohou změnit požadované parametry veřejné zakázky a je třeba začít znovu.  
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Summary 

The diploma thesis deals with the problem of corruption opportunities in the Public 

Procurement Act. A case study design was used for the diploma thesis. Three goals were 

set, which are to be achieved by the diploma thesis and to find the necessary answers. As 

a reminder, these goals are: 

1. Define the term "opportunity for corruption". 

2. Identification of possible opportunities for corruption in the Public 

Procurement Act. 

3. Propose possible measures to reduce the risk of corruption in public 

procurement. 

The first goal, thus defining the term "opportunity for corruption", has already been met in 

the theoretical part. The existing literature that exists for this term is not very extensive, so 

the term needed to be specified. Within this part of the diploma thesis, the research question 

"What is an opportunity for corruption?" Was asked. The definition was then determined 

based on the study of academic literature dealing with this topic, and also on the basis of 

my own experience with the administration of public procurement within the public and 

private institutions. The term "opportunity for corruption" was thus defined as follows: 

Based on the above academic literature, the term "opportunities for corruption" can be 

defined as a situation where the system fails to ensure sufficient transparency and thus 

creates that opportunity. As the authors of Ochrana, Půček, and Plaček write, any 

phenomenon that can be misused for corruption can be considered a corrupt opportunity. 

I assume that the system is dysfunctional or confusing at some point, creating an 

opportunity for corrupt practices. At the same time, it assumes that one of the parties is 

aware of its advantageous position and the opportunity that has arisen and wants to take 

advantage of this opportunity. 

This defined the term and fulfilled the first goal of the thesis. At the same time, the 

fulfillment of this goal is considered to be one of the benefits of the diploma thesis. The 

term was used for another goal of the thesis, ie the identification of possible opportunities 

for corruption in the Public Procurement Act, was to identify the opportunity for corruption 

in individual public procurement laws since 1993. For this purpose, a typology of 

corruption risks was used, that in order to use them, it is necessary to have a corrupt 
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opportunity (Ochrana, Plaček, Půček 2017: 32) and it was therefore asked "what conditions 

does the current law meet to create corruption opportunities at present and what conditions 

have been met by previous laws since 1993?" the law and amendments in their original 

form were chosen. Based on the theory of the possibility of the emergence of corruption 

networks and also a defined term, corruption opportunities were sought that would lead to 

corruption risks.  

We can see that in all laws it is not possible to find corruption opportunities that would 

lead to the types of corruption risks "Selection of a tender in conflict with the 

recommendation of the evaluation committee" and "Unauthorized change in the 

performance of a public contract". These are corruption risks, which are certainly real, but 

not linked to the Public Procurement Act. These are corruption risks that may occur due to 

the functionality of corruption networks. Corruption networks exploit these corruption 

risks completely outside the Public Procurement Act. It is usually a matter of 

communication with decision-makers only after the conclusion of the public procurement 

tender when the Public Procurement Act no longer has sufficient scope. At the same time, 

there are corruption risks that are very difficult to defend against or control against, and so 

the system fails. Furthermore, it can be seen from the results that over time, the number of 

opportunities for corruption was regulated in the given public procurement laws belonging 

to individual types of corruption risks. The only corruption risk that has grown in the course 

of these three laws is the risk of adapting the content of the tender documents, ie "tailoring". 

In my opinion, this is due to the fact that control processes are constantly being improved, 

so it is more and more difficult to change the selection process in the process. Another 

thing we can notice is the increase in the number of opportunities for corruption at a time 

when the 1994 law has the fewest and the current law the most. The number of amendments 

that were found to be important for the examination of the aim of the diploma thesis shows 

the reason for the development of the number of opportunities for corruption. In general, 

the more recent the law, the more restrictive it is, but at the same time, it covers more 

possible scenarios. As one respondent wrote: "It's about people, not laws." The opportunity 

for corruption can therefore always be found in more detailed laws in particular. If we take 

into account that the 1994 law had 72 paragraphs and the 2016 law more than three times 
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the paragraphs, it is surprising that no more corruption opportunities have been found over 

time. 

As you can see, the resulting numbers have hardly changed. What could be noticed, 

however, was the addition of anti-corruption safeguards, which aimed to tighten the law 

or improve control over compliance with the law. Some amendments were able to 

eliminate the opportunity for corruption, but others created new corruption opportunities, 

and thus the number of opportunities for corruption remained almost unchanged. The last 

and currently valid Act 134/2016 Coll. then it has an empty field because no important 

amendment has yet been issued that would change any corruption opportunity, and no such 

amendment is being prepared even at the time of submitting the diploma thesis. In the end, 

no document from the committees of the Chamber of Deputies was used in the analysis of 

these laws and amendments, because it did not show a direct connection either with the 

corruption networks of actors or with the deliberate placement of opportunities for 

corruption in the law. Opportunities for corruption were therefore identified in individual 

laws. The fact that the procedure was performed correctly is also confirmed by 

a questionnaire survey in which 24 respondents out of 30 respondents answered. Within 

the framework of 15 questions, they had to give their expert view on the whole issue and 

thus identify, for example, in which paragraphs they find an opportunity for corruption. 

The opinions of experts on this topic generally coincided with the findings of the analysis 

of the law. Only one opportunity for corruption was found, which was not discovered 

within the analysis of the Act, namely section 63 of Act No. 134/2016 Coll. The Public 

Procurement Act, which deals with the award of a negotiated procedure without 

publication, which escaped attention as part of the examination of the given problem. As 

mentioned above, this is a paragraph that follows on from the small-scale public contracts 

that are being discussed. Thus, the second goal of the diploma thesis was fulfilled. It is 

interesting to note that 75% of respondents said that they found the current law on public 

procurement to be sufficiently resistant to corruption. This means that most respondents 

do not see the Public Procurement Act as problematic. The research identified 

opportunities for corruption in the Public Procurement Act, so it would be good to explore 

this finding in more depth in further research. 

Within the diploma thesis, there were three goals, as stated at the beginning of the chapter, 

but also one sub-goal. The aim of this work was to do a media analysis of corruption cases 

associated with changes in public procurement laws and to determine whether there is any 
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connection between corruption cases and public procurement. As shown in Chapter 4.5, 

since 2010 an increased incidence of articles with keywords from the period before the 

effectiveness of the given laws and amendments than from the period after their 

effectiveness can be seen, and it is possible to find confirmation of the assumption. 

Unfortunately, this assumption is not confirmed before 2010, but for understandable 

reasons. First of all, the period before 2010 is the time when digital media only started to 

enter, and also the database through which the analysis was processed dates back to 2007. 

If we take as significant data from 2010 to the present, then the assumption can be 

confirmed. that the media can create pressure for change. How this change will turn out is, 

of course, beyond the reach of the media. 

The third goal of the thesis is to propose possible measures to reduce the risk of corruption 

in public procurement. The answer to this question is not easy to find at all, so this question 

was also part of the questionnaire survey. In response to a questionnaire in the 

questionnaire, what changes need to be made to eliminate opportunities for corruption in 

the Public Procurement Act, one of the respondents wrote: “It is enough that the law is 

complied with. Then there is no problem. ”Another respondent answered the same question 

as follows:“ It's about people, not laws. ”The fact is, it would be ideal to find the so-called 

golden center. It is not possible to prevent contracting authorities from contacting the 

private sector, as otherwise, it would not be possible to keep up with the private sector. At 

the same time, the public procurement department competes for everything for a given 

public institution, ie from pens to construction work. So you can't be an expert on 

everything. The analysis of corruption opportunities shows that according to the last valid 

law, there are the most corruption opportunities during the preparation of a public contract. 

As part of setting up the measures, it would, therefore, be good to focus on controlling the 

communication of contracting authorities outwards. Unfortunately, what is not mentioned 

anywhere in the fact that even if only the consultations that are needed for the above-

mentioned reasons take place within the preparation of the tender documentation without 

the intention of corruption, the manufacturer (typically in ICT public procurement) usually 

selects a partner in advance, to which he will give the best possible price for such a tender, 

and will no longer offer this price to another supplier. The answers of the respondents also 

showed that the current law on public procurement no longer needs more amendments and 
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would rather recommend its more thorough control and its enshrinement in the law, which 

is also the recommendation of the thesis. 

It is, therefore, necessary to improve control over the contracting authority's 

communication with the private sector, while laying down clear rules. For example, if 

I consult ICT equipment with the manufacturer, there should always be an obligation to 

indicate the manufacturer. This obligation already exists, but the problem is that no one 

then checks whether the consultation took place and also what technical conditions the 

given tender documentation has. It is, therefore, necessary to find the so-called golden 

center between control and at the same time freedom and speed in the award of public 

procedures. Another recommendation is to introduce a legal obligation to register all public 

contracts electronically from CZK 50,000 without VAT, including the opening of tenders. 

The limit of CZK 50,000 without VAT is understandable in terms of the possibility of 

rapid functioning of the public sector, but tenders, which can reach up to CZK 2,000,000 

without VAT, no longer. 

Based on the above and answered goals, two hypotheses were also presented: 

1. With each passage of the Public Procurement Act and its amendments since 1993, 

there has been a reduction in the opportunities for corruption in these laws. 

2. Civil servants will believe that the opportunity for corruption can be eliminated in 

the Public Procurement Act by improving the control of the administration and the 

public procurement process. 

For the first hypothesis, we can find the answer in the text above and based on research 

findings, this hypothesis can be refuted because the number of opportunities for corruption 

has increased over time. On the contrary, the second hypothesis can be confirmed on the 

basis of the above.  
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A. vymezení výzkumného problému,  

Zákon o veřejných zakázkách byl v historii mnohokrát změněn, pokaždé za cílem 

zlepšit transparentnost a jednoduchost veřejných zakázek. Vytváření a schvalování 

tohoto zákona vždy provázela míra kontroverze. Dle dostupných zdrojů (články, 

osobní zkušenost ze zaměstnání) umožňuje současný zákon hned několika způsoby 

manipulovat se zadáním veřejné zakázky. Navíc pro standardní veřejné nákupy, tím 

jsou míněny veřejné zakázky malého rozsahu, byly podmínky stěženy natolik, že 

zadavatel si nemůže být nikdy jist, že dostane to, co potřebuje.  
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Tyto a další nedostatky platného zákona o veřejných zakázkách připravují půdu 

pro vznik korupce.  

B. Cíle diplomové práce  

Práce se bude zabývat identifikací možných příležitostí vzniku korupce ve 

veřejných zakázkách podle současného zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 

veřejných zakázek. Ke komparaci bude použit zákon o veřejných zakázkách na 

Slovensku, vzhledem ke společné historii a také do roku 1993 byly veřejné zakázky 

řízeny stejným zákonem. Pro souvislosti bude třeba popsat zákon a jeho historický 

vývoj v obou zemích. Následně bude možné, díky nasbíraným datům a rozhovorům 

s experty, rozkrýt slabiny současného zákona v České republice a najít obdobné 

slabiny na Slovensku. Na závěr se pokusím nalézt možné řešení pro zajištění potlačení 

korupce ve veřejných zakázkách.  

C. Výzkumné otázky 

1. Jaké jsou příležitosti korupce v platném zákoně o veřejných zakázkách 

v České republice? 

2. Jak lze korupci ve veřejných zakázkách omezit v České republice? 

3. Jaký je stav korupce ve veřejných zakázkách na Slovensku?  

4. Je stav korupce ve veřejných zakázkách na Slovensku podobný stavu v České 

republice? 

D. Teoretická východiska 

Diplomová práce bude vycházet z teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry. 

V roce 2016 pak byl uveden v platnost nový zákon upravující veřejné zakázky. Ten 

vyvolal značnou míru kontroverze ve veřejných i soukromých kruzích, protože místo 

toho, aby veřejné zakázky udělal transparentnější a jednodušší, přidal další 

administrativu, kterou musí úředníci absolvovat. Dále je důležité definovat korupci. 

Jako základní definice korupce bude použita definice Josepha S. Nyeho: 

„….chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce 

skupinových) finančních anebo statusových zisků odchyluje od formálních povinností 

vyplývajících z veřejné role, anebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu 



 

 

79 

soukromého vlivu“ (Nye dle Frič – Kabele 1999: 13–14). Dle Chmelíka (2003) existují 

určité okolnosti, které vytvářejí příležitosti pro korupci či jsou její příčinou. Ty lze 

definovat v těchto bodech:  

- Monopolizující efekt, monopolní postavení 

- Široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací a 

nedostatek transparentnosti 

- Asymetričnost (dysfunkce) právního, administrativního, kulturního, 

ekonomického a politického systému 

- Netransparentnost právního systému 

Zákon o zadávání veřejných zakázek může poskytovat prostor pro skryté 

(netransparentní) či monopolizované rozhodování, dále na korupci mají vliv konkrétní 

aktéři, byrokratické kultury, a i celá společnost, a to tím, jak na korupci nahlíží. To vše 

vyvolává příležitosti korupce a může způsobovat hledání možností obcházení zákona. 

E. Výzkumný plán 

Diplomová práce bude obsahovat teoretickou část, kde bude rozebrán vývoj zákona 

o veřejných zakázkách v České republice a na Slovensku. Tato část bude postavena na 

sekundární analýze dokumentů vztahujících se k zákonům.  

V analytické části se chci zaměřit na příležitosti korupce v zákoně o veřejných 

zakázkách v České republice, identifikovat je vycházejíc z příslušné literatury (viz 

Chmelík, 2003) a následně na základě rozhovorů potvrdit. Rozhovory budou 

prováděny s aktéry ze soukromého i veřejného sektoru. Zjištění, která vyjdou z této 

části bych chtěl komparovat se Slovenskem, kde bude možné provést rozhovor 

s aktérem ze soukromého sektoru. Rád bych také provedl rozhovor s aktérem ze 

slovenského veřejného sektoru, ale obávám se, že z důvodu prostředí a také vzdálenosti 

to nebude možné.  
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Přílohy 

Příloha č. 11: Stručně o zákoně o veřejných zakázkách v ČR 

Pro čtenáře je třeba si také stručně představit zákon o veřejných zakázkách za účelem 

pochopení, kde může v rámci zákona ke korupci dojít. Veřejná zakázka je označení pro 

obchodní vztah mezi veřejným subjektem a jeho dodavatelem. Veřejný subjekt hospodaří 

s penězi či jinými veřejnými statky, které pocházejí z daní, poplatků či jiných zdrojů patřící 

do veřejného bohatství. Veřejná zakázka slouží k nákupu služeb a zboží, zadání prací 

anebo díla. Všechny veřejné zakázky jsou realizované na základě smlouvy mezi 

zadavatelem (zpravidla veřejný subjekt) a jeho dodavatelem, který zpravidla bývá jeden, 

ale může jich být více. Smlouva musí v případě veřejné zakázky vzniknout vždy dle 

zákona. Důvodem pro veřejnou zakázku může být uspokojení veřejné potřeby, potřeby 

předmětu pro nějakou práci či službu sloužící k náplni veřejného zájmu či veřejné potřeby. 

Veřejné zakázky jsou hrazeny z finančních prostředků, které jsou pro daný rok danému 

zadavateli přiděleny z veřejného rozpočtu.  

V době psaní této diplomové práce se veřejné zakázky v České republice řídí Zákonem 

č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.  Zákon byl schválen v roce 2016 a 

tentýž rok nabyl účinnosti. Sepsání nového zákona bylo iniciováno ze dvou důvodů. První 

důvod byla potřeba nového zákona kvůli splnění podmínek na základě nových směrnic 

Evropské unie z roku 2014. Druhým důvodem byla aktivita aktérů proti korupci, kteří 

volali po nutných změnách v zákoně, tak aby veřejné zakázky byly v České republice 

přehlednější. Předtím byly veřejné zakázky řízeny Zákonem č. 137/2006 Sb., Zákon 

o  veřejných zakázkách, který měl reflektovat poslední směrnice z Evropské unie a zároveň 

zavedl pojem veřejné zakázky malého rozsahu, který je blíže rozveden níže. O dva roky 

dříve byl se se vstupem České republiky do Evropské unie přijat Zákon č. 40/2004 Sb., 

o veřejných zakázkách, který měl za úkol přizpůsobit české prostředí veřejných zakázek 

k tomu, aby mohla Česká republika čerpat ze strukturálních fondů. (Vinkler 2011, 35) Ještě 

předtím byly veřejné zakázky řízeny Zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, který měl za úkol ustanovit základní pravidla hospodářské soutěže a zefektivnit 

hospodaření s financemi v prostřední státní správy.  

 

Veřejné zakázky jsou zákonem rozděleny na několik druhů. Můžeme je dělit dle zaměření: 
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• Veřejná zakázka na služby 

• Veřejná zakázka na dodávky zboží 

• Veřejná zakázka na stavební práce 

Dále můžeme veřejné zakázky dělit dle finančních limitů či jejich předpokládané hodnoty: 

• Veřejná zakázka malého rozsahu 

• Veřejná zakázka podlimitní 

• Veřejná zakázka nadlimitní 

Finanční limity se liší podle toho o jaký druh veřejné zakázky se jedná. U veřejných 

zakázek malého rozsahu se u dodávek služeb a zboží jedná o limit do dvou milionů korun 

českých bez DPH, ale u veřejných zakázek na stavební práce je tento limit stanoven na šest 

milionů korun českých bez DPH. Podlimitní veřejné zakázky mají u dodávek zboží 

a služeb nastavené limity na základě toho, kdo je jejich zadavatelem:  

• Sektorový zadavatel či zakázky z oblasti obrany a bezpečnosti mají stanoven limit 

pod 10 989 000 Kč bez DPH 

• Územní samosprávné celky mají stanoven limit 5 494 000 Kč bez DPH 

• Dále Česká republika a její organizační složky, Česká národní banka a státní 

příspěvková organizace mají nastavený limit pod 3 568 000 Kč bez DPH 

U podlimitních veřejných zakázek na služby je pak dále ještě podrobnější rozdělení podle 

toho, zda se jedná o veřejnou zakázku, která je koncesí na služby, jako je například 

provozování domova seniorů v obci či podobných institucí. Pro účel diplomové práce však 

není třeba toto rozdělení znát. Finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku na stavbu je 

pak maximálně 137 366 000 Kč bez DPH. Všechny zakázky přesahující tyto hodnoty jsou 

pak označeny jako nadlimitní veřejné zakázky. Rozhodnutí o výši těchto částek je účinné 

z 1. října roku 2016.  

Proces veřejné zakázky 

Každá veřejná zakázka soutěžena v rámci České republiky se řídí Zákonem o zadávaní 

veřejných zakázek a to znamená, že musí projít takzvaným zadávacím řízením. Zadávací 

řízení slouží k výběru nejvhodnější nabídky, a to formou soutěže. Aktuální zákon rozlišuje 

několik druhů zadávacích řízení:  

• Otevřené řízení 

• Užší řízení 
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• Jednací řízení s uveřejněním 

• Jednací řízení bez uveřejnění  

• Řízení se soutěžním dialogem 

• Zjednodušené podlimitní řízení 

Otevřené zadávací řízení je nejčastějším a také nejjednodušším typem, které zadavatel 

používá. V takovém případě je vyzván neomezený počet dodavatelů k účasti v zadávacím 

řízení a zadavatel nesmí s dodavatelem jednat v průběhu konání zadávacího řízení. Užší 

zadávací řízení je velmi podobně, ale zadavatel napřed vyzývá potencionální dodavatele 

o doložení splnění určitých podmínek a teprve ti dodavatelé co podmínky splní mohou 

podat nabídku. Typ jednacího zadávacího řízení se používá zejména v momentě, kdy se 

jedná o složitější či inovativní veřejné zakázky a za účelem podání nabídky je třeba jednat. 

Řízení se soutěžním dialogem je pak používá v momentě, kdy se hledají různá řešení pro 

danou veřejnou zakázku. Zadavatel vyzve dodavatele k debatě na jejímž základě vybere 

nejvhodnější variantu a na tu vyzve dodavatele k podání nabídek. Zjednodušené podlimitní 

řízení je v mnohém podobné standardnímu otevřenému zadávacímu řízení s tím rozdílem, 

že vyžaduje oslovení minimálně pěti dodavatelů a zadavatel může nastavit i jiná hodnotící 

kritéria, než je ekonomická výhodnost.  

Další důležitou součástí zadávacího řízení je zadávací dokumentace. Dokumentace 

obsahuje veškeré podmínky, které jsou třeba pro splnění účasti v zadávacím řízení. 

Zároveň je zadavatel povinen stanovit podmínky tak, aby souviseli s předmětem dané 

veřejné zakázky. Dodavatel pak má právo v případě potřeby požadovat po zadavateli 

vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen do tří dnů odpovědět. Zároveň má 

zadavatel právo upravit či pozměnit zadávací dokumentaci, pokud nevypršel termín po 

podání nabídek či účasti. V rámci zadávací dokumentace mohou být zveřejněny 

kvalifikační předpoklady a ty musí splnit každý dodavatel, který se chce dané veřejné 

zakázky zúčastnit. Kvalifikační předpoklady lze stručně rozdělit takto:  

• Kritéria způsobilosti 

• Kritéria kvalifikace 

Může se tedy jednat o kritéria, která je potřeba splnit. Například v případě výškových prací 

je možné požadovat osvědčení o tom, že zaměstnanci dané firmy jsou na takový druh práce 

proškoleni. Zároveň má zadavatel právo požadovat po dodavateli referenční zakázky, které 

již dodavatel realizoval pro případy, kdy by nemusela být důvěra v daného dodavatele 
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a i když, dle doložených dokumentů veškeré podmínky splňuji. Zadavatel se tak chce 

vyhnout nepříjemnostem, kdy vybere dodavatele, který pak nebude schopen předmět 

veřejné zakázky naplnit.  

Zadavatel, tedy veřejný subjekt vyhlásí veřejnou zakázku ve Věstníku veřejných zakázek28 

díky čemuž zahájí proces zadávacího řízení. Věštník veřejných zakázek je součást 

Informačního systému o veřejných zakázkách, který provozuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj a tato organizace slouží pro dohledání profilů veřejných subjektů.  Věštník 

veřejných zakázek provozuje elektronické tržiště, na kterém zadavatel vyhlašuje výběrové 

řízení nesoucí název Národní elektronický nástroj29, známý jako NEN. Krom toho existují 

další elektronická tržiště jako je například Tenderarena a Tendermarket. K tomu navíc si 

mohou veřejné subjekty vytvořit i své platformy pro vyhlašování veřejný zakázek, 

takzvané E-ZAKy a také si organizace mohou vytvořit Dynamický nákupní systém, který 

jim umožňuje pružnější nakládání s veřejnými prostředky při zachování transparentnosti, 

vzhledem k tomu, že dodavatelé doloží všechny náležitosti při vstupu do Dynamického 

nákupní systému a poté již podávají pouze cenové nabídky na konkrétní veřejnou zakázku.  

Po zveřejnění veřejné zakázky ve Věštníku veřejných zakázek se předpokládá přihlášení 

potencionálních dodavatelů. Ti si mohou veřejnou zakázku vyhledat sami aktivně či být 

osloveni. Dodavatelé mají stanovenou lhůtu30, do kdy je možné podávat nabídky. Po 

uplynutí této lhůty je možnost pro podání nabídek uzavřena. Poté zadavatel vyhodnotí 

nabídky, které dostal a vybere tu nejlepší, zpravidla se rozhoduje podle ekonomické 

výhodnosti dané nabídky. Následně je povinen výsledek zadávacího řízení zveřejnit.  

Důležitou části zadávacího řízení je také časový úsek před zveřejněním daného zadávacího 

řízení – tedy příprava samotného zadávacího řízení. V této fázi zadavatel zjišťuje své 

interní potřeby pro danou veřejnou zakázku. V rámci tohoto zjišťování si může udělat 

takzvaný průzkum trhu, aby zjistil, kolik dodavatelů a za jako přibližnou cenu by dokázalo 

danou veřejnou zakázku splnit. Krom toho může zadavatel v tomto čase, také stanovit 

různé podmínky, které mohou mít vliv na výsledek výběrového řízení.  

 

 
28 Dostupné zde: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz  
29 Dostupné zde: https://nen.nipez.cz  
30 Délka stanovené lhůty pro podání nabídek záleží na typu výběrové řízení, ale zpravidla 
by měla být alespoň týden. 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://nen.nipez.cz/
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Příloha č. 12: Organizace zabývající se korupcí v ČR 

V České republice je několik organizací, ať už veřejných či neziskových, které se věnují 

problematice korupce a aktivně ji řeší. Policie České republiky uvádí na svých webových 

stránkách zcela jasnou a přímočarou definici korupce: 

„Korupci je možno charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením 

principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo 

získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. 

Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od 

stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, 

protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny.“ 

Dále uvádí, že se jedná o etické mravní selhání jednotlivců, takzvaných rozhodovatelů. 

Tedy definice Policie České republiky cílí se svou definicí především na úřední osoby.  

Nezisková organizace Transparency International hned v úvodu upozorňuje na neukotvení 

pojmu „korupce“ v české legislativě, a tak si dopomáhá definicí z mezinárodních 

dokumentů, a to konkrétně dokumentem „Občanskoprávní úmluvy proti korupci“, který 

byl sepsán v roce 1999, která byla přijata Radou Evropy a v roce 2003 byla také schválena 

Českou republikou. Definice zní následovně: 

„přímém či nepřímém vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné 

nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti 

nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na 

ně.“ 

Dále Transparency International zmiňuje existenci „Úmluvy OSN proti korupci“, která 

byla sepsána v roce 2003, ale Českou republikou dosud neschválena. Úmluva nedefinuje 

korupce, ale uvádí hlavně příklady jednání vnitrostátních či mezinárodních činitelů, které 

vede ke korupci či je směřováno vůči nim za účelem korupce. Mnoho z těchto příkladu, je 

však pojmenováno již v paragrafech trestního zákoníku, které byly vyjmenovány výše. 

Navíc má Transparency International i svou definici korupce, která je velmi krátká a říká, 

že korupci lze definovat jako zneužití svěřené moci za účelem vlastního obohacení. Vlastní 

obohacení znamená získání nějaké věci v soukromému obohacení. V případě tématu 

diplomové práce se bude jednat hlavně o obohacení majetkové, vzhledem k tomu, že 

veřejné zakázky znamenají zpravidla příjem majetku či služby na straně veřejného sektoru 

a příjem peněz na straně soukromého sektoru. Velmi podobnou definici pak nabízí 



 

 

88 

i Nadační fond proti korupci.  

Transparency International také každý rok vydává takzvaný Index vnímaní korupce 

(zkráceně CPI, v anglickém jazyce Corruption Perceptions Index). Daný index hodnotí 

vnímání korupce mezi úředníky veřejné správy a definuje korupci jako zneužívání veřejné 

pravomoci k osobnímu obohacení. Index je sestavován Transparency International od roku 

1995 a hodnotí státy na škále od 0 do 100, kdy 100 bodů představuje nejnižší korupci 

a 0 bodů naopak nejvyšší31. Je však potřeba říci, že daný index neukazuje skutečnou míru 

korupce v dané zemi, ale pouze jak ji vnímají lidé, kteří s korupcí mohou přijít do styku. 

Výsledky se skládají z několika průzkumů v dané zemi, které byly provedeny daný rok. 

Průzkum je prováděn mezi politiky a zaměstnanci veřejné správy32.  

Na základě vybraných definicí od předních organizací či autorů, lze korupci ve vztahu 

k veřejným zakázkám pro tuto diplomovou práci definovat tak, že se jedná o jednání, které 

není v souladu s legislativou či morální stránkou věci. V rámci korupce dochází 

k takzvanému korupčnímu jednání, které vede k zdeformování vztahu mezi dodavatelem, 

zpravidla soukromý sektor, a odběratelem což je většinou sektor veřejný. Zároveň je však 

třeba říci, že ve většině případů jsou pro korupci potřeba dva subjekty, které spolu vcházejí 

do nekalého vztahu.  

Příloha č. 13: Mapa korupčních rizik 

 

 
31 Hodnota CPI indexu za rok 2019 pro Českou republiku byla 56 bodů a umístila se na 
44. příčce ze 180 hodnocených 
32 Soukromý sektor není zahrnut. 
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Příloha č. 14: Seznam otázek v dotazníku 

1. Kdo je zřizovatelem vaší instituce?  

2. Kolik zaměstnanců má vaše instituce? 

3. Považujete současný Zákon o zadávání veřejných zakázek za dostatečně odolný 

proti vzniku korupce? 

4. Co si představíte pod pojmem příležitost ke korupci? 

5. Kdo podle Vás může příležitost ke korupci nejčastěji využít? 

6. Je podle Vás možné nalézt příležitosti ke korupci v Zákoně o zadávání veřejných 

zakázek? 

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "Ano", poprosím Vás o vyjmenování 

částí zákona, kde vidíte příležitosti ke korupci. 

8. Spolupracujete nějakým způsobem při přípravě veřejné zakázky s dalšími aktéry? 

9. Pokud spolupracujete s dalšími aktéry, jak tato spolupráce probíhá? 

10. Lze předpokládat, že pro využití příležitosti ke korupce je zapotřebí, alespoň 

dvou aktérů. Kdo jsou podle Vás tito aktéři? 

11. Setkali jste se s tím, že Vás chtěl dodavatel navést na korupční jednání při 

vypsání veřejné zakázky? 

12. Pokud ano, jakou příležitost ke korupci, kterou umožňuje Zákon o zadávání 

veřejných zakázek chtěl využít? 

13. Jaké změny je dle Vás třeba provést v Zákoně o zadávání veřejných zakázek, aby 

byli eliminovány příležitosti ke korupci? 

14. Kdo podle Vás stojí za vznikem korupčního jednání? 

15. Trestní zákoník pamatuje na korupční jednání při veřejných zakázkách. Podle 

kterého paragrafu je dle Vás nejvíce obviněných? 

 

 

 

 


