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Shrnutí:

Předmětem této práce, jak již její název napovídá, je problematika trestné činnosti 

páchané v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Autor zdůrazňuje, že se jedná o 

problematiku více než aktuální. Kriminalita páchaná v souvislosti s veřejnými 

zakázkami, má významné hospodářské i společenské dopady a je předmětem 

dlouhodobé kritiky, při vytrvalém zájmu medií. Cílem této práce je proto představení 

základních rysů této formy kriminality, a to nejenom podrobným rozborem platné 

trestněprávní regulace, ale také za využití zkušeností z praxe a analýzy aktuálních 

rozhodnutí obecných soudů, identifikací nejvýznamnějších problémů, které při 

odhalování, prověřování a vyšetřování této formy trestné činnosti po právní či 

kriminalistické stránce vznikají. Práce je členěna celkem na pět částí, které se dále dělí 

do dílčích kapitol a oddílů. První část práce je věnována platné trestněprávní úpravě. 

Podrobně vymezuje jednotlivé skutkové podstaty relevantních trestných činů, jejich 

znaky a nejvýznamnější pojmy a není opomenuta ani případná trestní odpovědnost 

právnických osob. Druhá část, přestože stále zaměřená na trestněprávní úpravu, již 

vychází spíše než z trestního zákoníku, z platné úpravy zákona o veřejných zakázkách, 

kdy podrobněji vymezuje ty pojmy obsažené v tomto zákoně, které jsou současně 

normativními znaky trestněprávní úpravy. Kromě pojmů zadavatel, dodavatel, veřejná 

zakázka či zadávací řízení, tato část práce vymezuje rovněž jednotlivá stádia procesu 

zadávání veřejných zakázek a pro potřeby následujících částí rovněž naznačuje jejich 

případný význam z hlediska páchané trestné činnosti. V třetí části se pak podává 

kriminologický pohled na tuto formu trestné činnosti. Zabývá se stavem registrované 

kriminality a v porovnání s trhem veřejných zakázek naznačuje, jak významného 

rozsahu dosahuje kriminalita latentní. V tomto směru jsou nastíněny rovněž indikátory, 

které právě páchání trestné činnosti v průběhu zadávacího řízení mohou nasvědčovat. 

V rámci čtvrté části jsou následně analyzována pravomocná rozhodnutí obecných 

soudů, vyžádaná na základě zák. č. 106/1999 Sb. Jsou identifikovány právní i skutkové 

problémy, které při stíhání tohoto druhu trestné činnosti vznikají a jsou nastíněny 

možnosti jejich řešení. Na základě shromážděných rozhodnutí jsou pak zobecňovány 

poznatky o způsobu páchání této formy trestné činnosti. Pátá a poslední část práce je 

konečně věnována procesním otázkám se zaměřením na konkrétní důkazní prostředky, 
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které jsou pro odhalování a vyšetřování zmanipulovaných veřejných zakázek typické. Je 

tak pojednáváno o problematice utajovaného sledování, jeho limitech v rámci 

odhalování a vlivu, který tyto důkazní prostředky na úspěšné objasňování mají. V tomto 

směru je pak současně navrženo technické řešení, které by nasazení těchto prostředků 

mohlo zefektivnit a současně minimalizovat případy nedůvodného sledování či stíhání. 

Práce se dále věnuje pro veřejné zakázky významné problematice znaleckých posudků a 

pravidel jejich užívání. Poslední kapitola se pak zabývá rolí a významem advokátů a je 

rovněž krátce pojednáno o hranici mezi poskytováním právní pomoci a součinnosti na 

trestném činu. V přílohách práce jsou konečně doplněny zajímavé statistické výstupy a 

rovněž seznam rozhodnutí obecných soudů, která byla použita pro potřeby zpracování 

čtvrté části práce.




