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Abstrakt 

 Autor se v práci zabývá právní úpravou trestných činů souvisejících se zadáváním 

veřejných zakázek, a to zejména těch, které se této problematiky přímo týkají. Primárně 

jsou tedy analyzována ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku. 

Po stručném historickém úvodu do problematiky práce popisuje některé instituty právní 

úpravy veřejných zakázek, jakož i některé pro trestní odpovědnost podstatné novinky této 

nové právní úpravy. 

 V hlavní části práce pak autor podrobně analyzuje tři výše uvedené skutkové 

podstaty se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi českých soudů s uvedením 

praktických příkladů trestněprávních jednání, ke kterým na úseku veřejných zakázek 

obvykle dochází. Autor se dále zaměřuje také na některé další trestné činy, které jsou 

v praxi, ať už častěji či spíše výjimečně, také páchány v souvislosti s veřejnými 

zakázkami, byť s nimi na rozdíl od třech výše uvedených trestných činů primárně 

nesouvisejí. 

 Autor též podrobně analyzoval veškerou dostupnou judikaturu k trestným činům 

podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 a § 257 trestního zákoníku za období účinnosti 

současného trestního zákoníku, neboť s ohledem na nepříliš konkrétně vymezené 

skutkové podstaty v kombinaci s relativní vzácností těchto trestných činů je v některých 

případech velmi těžké dostatečně jasně vymezit hranice trestní odpovědnosti podle těchto 

ustanovení.  

 Autor pak s ohledem na odbornou literaturu, aktuální judikaturu českých soudů 

a v neposlední řadě též vlastní praktické zkušenosti použité při zpracování této práce 

shrnuje problematiku a zároveň navrhuje legislativní změny, které by podle jeho názoru 

měly vést k pozitivním změnám pro adresáty právní normy a k jasnějšímu stanovení 

hranic trestní odpovědnosti, jakkoliv to může být v podmínkách takto složité 

problematiky upravené neméně složitými mimotrestními normami obtížné. 

  



Abstract 

 The author analyses the existing legislation regarding crime related to public 

procurement, focusing on those that directly relate to public procurement. The primary 

objective of this thesis is a thorough analysis of sections 248 paragraph 2 alinea 2, section 

256 and section 257 of the Czech criminal code. Following a brief historical introduction 

this thesis describes some of the important legal instruments present in the new law 

regulating public procurement, emphasising the new ones that may have a strong impact 

on criminal liability. 

 The main part of the thesis then analyses the three aforementioned crimes, putting 

emphasis on the recent decisions of the Czech courts in this matter. The author also 

provides practical examples of criminal conduct related to public procurement. The 

author also focuses on some other crimes that may not be directly related to public 

procurement, but are in practice more or less often committed in relation to public 

procurement or together with the three aforementioned crimes. 

 The author has also carried out a detailed analysis of the available case-law related 

to the crimes described in sections 248 paragraph 2 alinea 2 and 257 of the Czech criminal 

code in a time period between its entry into force up to the date of submitting this thesis. 

The reason for this analysis was the lack of publicly available case law and general 

vagueness of the definitions present in the aforementioned sections of the Czech criminal 

code.   

 In the end of this thesis, the author sums up the matter and, using the relevant 

scientific literature, case-law and also his own practical experience in the field, suggests 

legislative changes that could address some of the problems defined in the conclusion. 

Those changes should, according to the author, bring a positive change to the current state 

of affairs, especially by creating a more specific definition of the criminal conduct in 

relation to public procurement, despite the difficulties given by the complexity of the 

matter along with the complexity of the law regarding public procurement.  
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1 Úvod 

 Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami je specifickou formou 

hospodářské kriminality, která se od běžné hospodářské kriminality v mnohém odlišuje. 

Typickými pro tento druh trestné činnosti jsou mimo jiné obtíže, s nimiž se orgány činné 

v trestním řízení při vyšetřování tohoto druhu kriminality potýkají – jedná se totiž o často 

mimořádně komplikovanou trestnou činnost, jejíž pachatelé navíc často projevují 

vysokou schopnost vyhýbat se postihu za své jednání. Dalším specifikem tohoto druhu 

trestné činnosti je též výše škody, která mnohdy vysoce přesahuje hranici škody velkého 

rozsahu a může vznikat v řádu desítek a stovek milionů korun. Jedná se tedy o velmi 

závažný druh kriminality. 

 Aktuálnost tématu této trestné činnosti podtrhuje skutečnost, že v posledních 

letech v souvislosti s expanzivní fiskální politikou vlády dochází k růstu trhu veřejných 

zakázek, který v České republice dlouhodobě patří k procentuálně největším mezi 

zeměmi OECD.  Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2015 dosáhl podíl 

trhu veřejných zakázek na HDP 12,80 %, v absolutních číslech pak šlo o 583 mld. Kč.1 

Jedná se tedy o značné prostředky, jejichž případnou ztrátu navíc obvykle nepocítí 

konkrétní oběť. V kombinaci s výše uvedeným tak získáváme obraz trestné činnosti, která 

vykazuje vysokou míru latence. Též objasněnost hospodářské kriminality je dlouhodobě 

poměrně nízká. Podle policejních statistik bylo v roce 2016 objasněno pouze 29,63 % 

trestných činů podle ustanovení § 256, 257 a 258 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku.2 Úspěšnost orgánů činných v trestním řízení při potírání tohoto druhu trestné 

činnosti nebyla vyšší ani v minulosti, kdy v letech 2008–2013 bylo objasněno celkem 141 

skutků a obviněno bylo celkem 154 osob. Odsouzeno jich však bylo pouze 10.3 

                                                           
1 Ministerstvo pro místní rozvoj. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 

2016. Portal.vz.cz [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2017. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

https://www.portal-vz.cz/getmedia/596b6316-9683-4f9e-8157-a42211f60404/III_Vyrocni-zprava-o-

stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-republice-za-rok-2016_final.pdf 

2 Údaj za období od 1. ledna 2016 do 30. listopadu 2016. 

3 Šámal, P. Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek. Bulletin advokacie 

[online]. Česká advokátní komora v Praze, publikováno 12. 11. 2015. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestne-ciny-souvisejici-se-zadavanim-a-realizaci-verejnych-

zakazek?browser=mobi 
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 Cílem této práce je zejména analýza právní úpravy vybraných trestných činů, a to 

zejména těch, jejichž skutkové podstaty jsou s veřejnými zakázkami neoddělitelně spjaty, 

tedy trestných činů porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže v souladu 

s ustanovením § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 

při veřejné soutěži a veřejné dražbě v souladu s ustanovením § 256 TrZ a pletichy při 

zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži v souladu s ustanovením § 257 TrZ. Dále se 

práce bude v menším rozsahu zabývat též analýzou dalších vybraných skutkových 

podstat trestných činů, které s trestnou činnosti na úseku veřejných zakázek souvisejí. 

V rámci uvedení problematiky do příslušného kontextu bude v práci stručně rozebrán 

historický vývoj trestněprávní úpravy veřejných zakázek a též základy právní úpravy 

veřejných zakázek, jejíž alespoň základní znalost je pro pochopení problematiky tohoto 

druhu trestné činnosti nezbytná. V závěrečné části práce bude rozebrána praktická 

aplikace dříve analyzovaných ustanovení v rozhodovací praxi českých soudů.  

 Závěrem je třeba uvést, že ač popis právní úpravy zadávání veřejných zakázek 

není hlavním cílem této práce, aktuální změny v úpravě zadávání veřejných zakázek 

nejsou pro relevantní trestněprávní úpravu bez důsledku. Jedním z cílů této práce je tedy 

analýza změn, které tato nová úprava vnáší do problematiky trestní odpovědnosti za výše 

uvedené trestné činy.   
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2 Historie 

2.1 Historie právní úpravy zadávání veřejných zakázek 

 Do právních řádů ekonomicky vyspělých států začaly být regulace institutů 

obdobných veřejným zakázkám zahrnovány již v období novověku. Příkladem takové 

právní regulace může být například francouzský stavební řád pocházející z roku 1535. 

V zemích Koruny české pak bylo prvním podobným předpisem nařízení veškerého 

ministerstva č. 61/1909 ř. z. ze dne 3. dubna 1909, o zadávání státních dodávek a prací.4 

V období první republiky pak bylo zadávání veřejných zakázek upraveno v nařízení 

vlády Československé č. 667/1920 Sb. z. a n., o zadávání státních dodávek a prací. 

Působnost tohoto nařízení byla vymezena negativně a nedopadala na poměrně široké 

spektrum případů, například na dodávky vyhrazené drobným živnostníkům či na dodávky 

výrobků polního a lesního hospodářství, nebo na druhé straně na dodávky a práce pro 

vojenské účely. Ve výjimečných případech bylo možné zadávat i takzvaně z volné ruky, 

tedy přímo a bez soutěže. Se ziskem veřejné zakázky v zadávacím řízení v období první 

republiky byla spojena značná společenská i profesní prestiž.5 K dílčím obměnám tohoto 

právního předpisu docházelo jak v období první republiky, tak i v období okupace 

Československa v letech 1939 až 1945.6 

V dobách socialismu došlo k úpadku právní úpravy zadávání veřejných zakázek, 

neboť s ohledem na centrálně řízenou ekonomiku, v rámci níž byly veřejné zakázky 

přidělovány státním podnikům v podmínkách pevně stanovených cen a bez soutěže, 

nebyla tato úprava potřebná. Částečná právní úprava obdobných institutů byla obsažena 

v normě ČSN 1430–1947, všeobecných stavebních podmínkách, a část byla později 

upravena zákonem č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník.7 

Po roce 1989 a návratu principů tržní ekonomiky bylo třeba znovu právními 

předpisy upravit zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo zabezpečeno efektivní 

fungování hospodářské soutěže a aby v rámci zadávání veřejných zakázek nedocházelo 

                                                           
4 Jurčík, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1. 

5 Doležalová, H. Historie zadávání veřejných zakázek. Právník. 1998, roč. 137, č. 9, s. 800. 

6 Jurčík, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2. 

7 Tamtéž, s. 3. 
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k plýtvání veřejnými prostředky. Prvním takovým předpisem byl metodický pokyn ze 

dne 1. října 1990, přijatý Úřadem racionalizace ve stavebnictví. Následně byl tento 

předpis dne 24. července 1991 vydán jako opatření Federálního ministerstva 

hospodářství, Ministerstva průmyslu ČR a Ministerstva výstavby a stavebnictví SR č. 73 

179/1991, Zadávací řád staveb. Usnesením vlády ČR č. 458/1992 Sb. ze dne 24. června 

1992 pak bylo zadávání podle výše uvedeného opatření rozšířeno na celou oblast 

předmětu veřejných zakázek.8 

Mezinárodní závazky České republiky a rostoucí objem veřejných zakázek však 

způsobily nutnost přijetí zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek. Prvním zákonem, 

regulujícím zadávání veřejných zakázek, tak byl zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost k 1. lednu 1995. Vycházel primárně ze 

vzorových předpisů Komise Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo 

(UNCITRAL), a také z příslušných směrnic Evropské unie. Ostatně závazky České 

republiky ve vztahu k počínajícímu procesu evropské integrace byly jedním z důvodů, 

proč byl tento zákon přijat. Zákon byl za dobu své účinnosti mnohokrát novelizován, 

mimo jiné proto, že výše popsané vzorové předpisy UNCITRAL ne vždy zcela 

odpovídaly úpravě na úrovni evropského práva.9  

Právě potřeba harmonizovat oblast práva veřejných zakázek v souvislosti se 

vstupem České republiky do Evropské unie pak vedla k přijetí nové právní úpravy, 

obsažené v zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon byl však z důvodu 

nutnosti splnit podmínky evropského práva při vstupu do Evropské unie připraven ve 

spěchu, navíc byl několikrát Poslaneckou sněmovnou vrácen a mnohokrát 

pozměňovacími návrhy upraven. Při aplikaci tak vznikaly zásadní problémy, spojené 

s nevhodnou terminologií, špatnou provázaností se zbytkem právního řádu a nevhodnou 

úpravou jednotlivých institutů. S přijetím nových zadávacích směrnic Evropské unie tak 

došlo k rozhodnutí připravit úplně nový zákon.10 

Tímto zákonem se stal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který 

s určitými novelizacemi zůstal v účinnosti až do 1. října 2016, kdy ho nahradil zákon 

                                                           
8 Jurčík, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 4. 

9 Tamtéž, s. 6. 

10 Tamtéž, s. 14. 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zákonodárce při tvorbě tohoto zákona 

vyšel z obou výše popsaných zákonů, přičemž došlo v mnoha směrech k návratu 

k původním postupům a institutům ZVZ 1994. 

 Jedním z dílčích, avšak s ohledem na předmět této práce důležitých záměrů 

zákonodárce byla snaha o vyšší transparentnost a potírání korupce na úseku veřejných 

zakázek. Různé protikorupční iniciativy se na přípravě tohoto zákona přímo podílely, 

avšak celkově vzato úprava v ZVZ 2006 v tomto směru výrazné pokroky nepřinesla. 

Naopak mnohdy docházelo k zbytečnému komplikování celého procesu zadávání 

veřejných zakázek.11 

2.2 Historie trestněprávní úpravy veřejných zakázek 

Trestné činy, o nichž s ohledem na jejich vztah k problematice veřejných zakázek 

tato práce pojednává, se v české právní úpravě začaly objevovat na přelomu dvacátých 

a třicátých let, a to pomocí institutu takzvaných vedlejších zákonů trestních, pomocí nichž 

byl rozšiřován tehdy platný a účinný zákon č. 117/1852 ř. z., trestní zákon o zločinech, 

přečinech a přestupcích, o nové skutkové podstaty, mimo jiné též s cílem unifikovat 

úpravu trestního práva na území dnešní České republiky s úpravou na Slovensku 

a Podkarpatské Rusi, kde v té době stále ještě platily uherské trestní předpisy.12 

Prvním z těchto vedlejších trestních zákonů, který se problematikou výše 

uvedených trestných činů zabýval, byl zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., zákon o ochraně 

proti nekalé soutěži, který vyjma soukromoprávní odpovědnosti za delikty dnes obsažené 

v ustanoveních § 2976 až 2990 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, též 

v ustanoveních § 25 až 40 stanovil odpovědnost trestní za tyto delikty. Tato tzv. provinění 

proti omezením volnosti soutěže se tak stala prvním předchůdcem dnešní úpravy, 

obsažené v ustanovení § 248 TrZ.13 

                                                           
11 Jurčík, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 15-16. 

12 Soukup, L. Albert Milota: Reforma trestního zákona v Československu. In Skřejpková, P. Antologie 

československé právní vědy v letech 1918 – 1939. Praha: Linde, 2009, s. 371. 

13 Kallab, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. Část obecná i zvláštní. 

1. vydání. Praha: Melantrich, 1935, s. 203. 
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Dalším zvláštním trestním zákonem, konkrétně zákonem č. 141/1933 Sb. z. a n., 

o kartelech a soukromých monopolech, byla v ustanoveních § 30 a 31 stanovena trestnost 

relativně širokého okruhu jednání v souvislosti s hospodářskou soutěží. Trestného činu 

se tak dopustil ten, „kdo hleděl zatajiti, že došlo k určitým opatřením, směřujícím k výluce 

určitých zájemníků“, či ten, kdo „prováděl kartelovou úmluvu“.14 Tento zákon tak 

obsahoval skutkové podstaty obdobné některým z těch, které tvoří základ dnešního 

ustanovení § 248 odst. 2 TrZ. 

 Prvním zákonem, který se výslovně zabýval trestností jednání souvisejícího 

s veřejnými zakázkami, byl však až zákon č. 115/1934 Sb. z. a n., o pletichách při 

zadávání veřejných dodávek a prací, který podobně jako dnešní ustanovení § 257 TrZ 

v ustanovení § 2 stanovil, že: 

 „Kdo v řízení o zadání veřejné dodávky nebo práce jinému přímo či nepřímo 

nabídne, slíbí nebo poskytne majetkový prospěch za to, že se zdrží nebo zdržel účasti při 

soutěži, nebo přímo či nepřímo za takové chování požaduje nebo přijme majetkový 

prospěch neb slib takového prospěchu, jinému přímo či nepřímo nabídne, slíbí nebo 

poskytne majetkový prospěch za to, že se soutěže zúčastní nebo zúčastnil určitým 

způsobem, nebo kdo přímo či nepřímo za takové chování požaduje nebo přijme majetkový 

prospěch nebo slib takového prospěchu, vůbec dopustí se jakýchkoli jiných pletich, které 

jsou způsobilé přivoditi škodu veřejného zadateli, bude potrestán soudem, není-li čin 

přísněji trestný, pro přečin vězením od 8 dnů do jednoho roku, při zvlášť přitěžujících 

okolnostech tuhým vězením od 8 dnů do jednoho roku․ Pokus přečinu je trestný i v zemi 

Slovenské a Podkarpatoruské.“ 

 Dne 27. června 1934 tak s počátkem účinnosti tohoto zákona začala platit první 

trestněprávní úprava problematiky veřejných zakázek na našem území. Výše uvedenou 

skutkovou podstatu pak dále rozvíjela další ustanovení, v nichž byl mimo jiné zakotven 

zánik trestnosti toho, kdo dobrovolně své jednání zadateli oznámil, a vznikla-li zadateli 

škoda, tuto škodu nahradil15. V zákoně byla též upravena zvláštní odpovědnost 

podnikatele, člena správního či dozorčího orgánu, vedoucího úředníka či likvidátora za 

                                                           
14 Kallab, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. Část obecná i zvláštní. 

1. vydání. Praha: Melantrich, 1935, s. 203. 

15 Srov. ustanovení § 3 zákona č. 115/1934 Sb. z. a n. 
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trestněprávní jednání podle výše citovaného ustanovení, kterého se dopustil zaměstnanec 

či zmocněnec ve prospěch podniku. Podstatou této odpovědnosti bylo ručení za 

nedobytný peněžitý trest, uložený viníkovi, přičemž proti rozhodnutí, jímž bylo ručení 

uloženo, bylo možno použít stejných opravných prostředků jako proti výroku o trestu.16 

Kromě toho, byla-li viníkem některá z osob uvedených výše, bylo v souladu 

s ustanovením § 4 tohoto zákona možno na základě rozhodnutí vyloučit podnik na určitou 

dobu ze zadávání veřejných zakázek a prací, a to i zatímně za trvání trestního řízení. 

 Po druhé světové válce a následném únorovém převratu došlo k odklonu od 

tržního hospodářství a k razantním změnám v právním řádu. Všechny tři výše uvedené 

předpisy tak byly v letech 1948 až 1950 zrušeny či nahrazeny. Zákon proti nekalé soutěži 

byl zrušen zákonem č. 141/1950, občanským zákoníkem. Ještě za účinnosti zákona 

o nekalé soutěži však nabyl k 1. srpnu 1950 účinnosti zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, 

upravující problematiku nekalé soutěže v ustanovení § 258 tohoto zákona. Po dobu pěti 

měsíců tak existovala dvojí právní úprava trestněprávní ochrany proti nekalosoutěžnímu 

jednání.17 Kartelový zákon pak byl zrušen už v roce 1948 tzv. Květnovou ústavou.  

 Poslední zvláštní trestní zákon, zákon o pletichách při zadávání veřejných 

dodávek a prací, byl pak zrušen až trestním zákonem z roku 1950, který převzal 

trestněprávní úpravu všech tří výše uvedených zvláštních trestních zákonů. S ohledem na 

charakter centrálně řízené ekonomiky a státní ideologii však nebyla trestněprávní ochrana 

hospodářské soutěže a veřejných dodávek a prací prioritou, a z toho důvodu byla úprava 

obsažená v tomto zákoně, konkrétně v ustanoveních § 131 (tvoření soukromých 

monopolů), § 137 (pletichy při veřejných dodávkách a pracích) a § 258 (nekalá soutěž) 

oproti úpravě původní značně zjednodušená. Tento kurz byl pak definitivně potvrzen roku 

1962, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 140/1961, trestní zákon, který ve své původní 

podobě obsahoval pouze skutkovou podstatu nekalé soutěže v ustanovení § 149. 

 Výše uvedená úprava platila až do roku 1990, kdy v souvislosti se společenskými 

a ekonomickými změnami došlo k zavedení skutkové podstaty trestného činu porušování 

závazných pravidel hospodářského styku podle ustanovení § 127 TZ 1961, která 

                                                           
16 Srov. ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 115/1934 Sb. z. a n. 

17 Žďárský, Z. Civilněprávní a trestněprávní souvislosti nekalé soutěže a ochrany proti ní. 

Trestněprávní revue. 2003, č. 12, s. 353. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzguyf6obw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuga
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pokrývala jak závažná narušení hospodářské soutěže, tak i jednání, která by jinak naplnila 

skutkovou podstatu trestného činu podle ustanovení § 149 TZ 1961, tedy trestný čin 

nekalé soutěže. Rozdíl mezi těmito trestnými činy pak spočíval v úmyslu opatřit sobě 

nebo jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody a porušení předpisů či pravidel 

závažným způsobem. Pokud by tento znak nebyl naplněn, byl by takový čin trestný podle 

ustanovení § 149 TZ 1961.18 Ustanovení § 127 TZ 1961 tak bylo normou s blanketní 

dispozicí, která směřovala zejména proti porušování norem, obsažených v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, a zákoně č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže. Podobně jako současné ustanovení § 248 TrZ tak tato úprava spojovala ochranu 

soukromoprávní i veřejnoprávní větve soutěžního práva, avšak absentovaly zde skutkové 

podstaty, konkrétně směřující na trestnou činnost na úseku veřejných zakázek a na úseku 

bankovních a dalších finančních služeb, jako je tomu v současné právní úpravě. Oproti 

trestní odpovědnosti za porušení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 189/2004 

Sb., o kolektivním investování, a dalších zákonů, dnes spadajících pod skutkovou 

podstatu trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle 

ustanovení § 248 odst. 2 alinea 3 TrZ, sice nebyla odpovědnost za tento trestný čin 

v případě porušení právního předpisu o zadávání veřejných zakázek dovozována ani 

odbornou literaturou,19 v praxi však byla některá jednání v souvislosti s veřejnými 

zakázkami považována za narušení soutěže a kvalifikována jako trestné činy podle tohoto 

ustanovení.20 

 Novelou č. 557/1991 Sb. se pak do trestního zákona vrátily skutkové podstaty, 

mající za cíl ochranu veřejné soutěže. Konkrétně se jednalo o neoprávněné zvýhodnění 

podle ustanovení § 128a TZ 1961 a pletichy v souvislosti s veřejnou soutěží podle 

ustanovení § 128b TZ 1961. Společně s třetí skutkovou podstatou, pletichami při veřejné 

dražbě podle ustanovení § 128c TZ 1961 pak byly tyto skutkové podstaty souhrnně 

označeny jako trestný čin pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě. 

 Úprava těchto trestných činů v základních rysech odpovídala úpravě současné, 

a to i přesto, že ani jedno z těchto ustanovení ve svém znění výslovně neuvádělo nic 

                                                           
18 Šámal, P. a kol. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 940. 

19 Tamtéž, s. 823. 

20 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 13/2016 ze dne 19. dubna 2016. 
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o zadávání veřejných zakázek, které bylo považováno za jednu z forem veřejné soutěže, 

zvlášť upravenou příslušným zákonem.21 Stejně tak se u ustanovení § 128a TZ 1961 lišil 

okruh osob, vymezený v kvalifikované skutkové podstatě v odst. 2 písm. a), u ustanovení 

§ 128b TZ 1961 pak kvalifikovaná skutková podstata absentovala úplně. V nezměněné 

podobě pak tato úprava přetrvala až do 1. ledna 2010, kdy vstoupil v účinnost trestní 

zákoník. 

 

  

  

                                                           
21 Šámal, P. a kol. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 842. 
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3 Problematika zadávání veřejných zakázek v aktuální úpravě 

3.1 Obecně k zadávání veřejných zakázek 

 Úprava zadávání veřejných zakázek není primárně úpravou trestněprávní, avšak 

s ohledem na pojmy, které jsou použity ve skutkové podstatě trestných činů souvisejících 

s veřejnými zakázkami, je tuto úpravu nutné vykládat ve smyslu jiných právních 

předpisů. Cílem této kapitoly je tak zejména přiblížení pojmů, které jsou klíčové pro ta 

ustanovení trestního zákoníku, která jsou předmětem této práce. 

 Zadávání veřejných zakázek je od 1. října 2016 upraveno zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon je pak výsledkem implementace 

evropské právní úpravy této problematiky, obsažené ve směrnici 2014/24/EU, o zadávání 

veřejných zakázek, směrnici 2014/25/EU, o zadávání zakázek subjekty působícími 

v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, a směrnici 

2014/23/EU o udělování koncesí.22 Cílem nové úpravy, vyjma implementace výše 

uvedených směrnic a zajištění souladu vnitrostátní úpravy s úpravou evropskou, pak bylo 

nastavení jasných pravidel, která zabrání korupci, budou garantovat hospodárné 

nakládání s veřejnými prostředky, rychlou realizaci potřebných veřejných projektů 

a férovou soutěž dodavatelů, a také snížení administrativní zátěže při zachování 

transparentnosti procesu.23  

 Zadáním veřejné zakázky se podle ustanovení § 2 ZVZ rozumí uzavření úplatné 

smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele 

poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se 

nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah 

nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatelů podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190 

ZVZ. Zákon tak, na rozdíl od předcházející právní úpravy zadávání veřejných zakázek, 

nedefinuje přímo veřejnou zakázku jako takovou, ale pouze výše popsaný proces jejího 

zadávání. Další změnou je též zahrnutí zadávání koncesí pod úpravu zadávání veřejných 

                                                           
22 Gerych, J. Jaké významné změny přinese zákon o zadávání veřejných zakázek? epravo.cz [online]. 

EPRAVO.CZ, a. s., publikováno 24. 8. 2016. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/jake-vyznamne-zmeny-prinese-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-

102257.html 

23 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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zakázek. Charakteristickými znaky veřejné zakázky, které lze odvodit z ustanovení § 2 

ZVZ, jsou tak uzavření úplatné smlouvy, konkrétní vymezení jejích subjektů a vymezení 

předmětu smlouvy.24 

 Úplatnou smlouvou se nově rozumí smlouva v jakékoli formě, nikoliv pouze 

písemné jako podle dřívější právní úpravy. V úvahu pak připadají všechny pojmenované 

smluvní typy tak, jak je definuje občanské právo, vyjma těch, které nemohou být 

smlouvami úplatnými, ale také se může jednat o smlouvy nepojmenované. Úplata pak 

může být realizována i v jiných formách než pouze formou peněz.25 Může se tak jednat 

jak o protiplnění v naturální formě, tak i o určitou formu nepřímé úhrady, kterou namísto 

zadavatele poskytne třetí strana.26 

3.2 Subjekty smluvního vztahu – zadavatel a dodavatel 

 Subjekty smluvního vztahu jsou pak definovány v ustanoveních § 4 a 5 ZVZ, 

jedná se tedy o zadavatele a dodavatele. V dřívější právní úpravě byli zadavatelé členěni 

na zadavatele veřejného, dotovaného a sektorového, dnešní právní úprava již toto členění 

nepoužívá, avšak prakticky vzato zůstává jeho smysl v ustanovení § 4 odst. 1, odst. 2 

a odst. 3 ZVZ nadále přítomen. Dále je zadavatelem ten, kdo zahájí zadávací řízení podle 

ZVZ, ačkoliv k tomu nebyl povinen. I přes výše popsané změny terminologického 

charakteru tak okruh osob, které zákon označuje jako zadavatele, zůstává ve vztahu 

k předchozí právní úpravě stejný.27 

 Veřejným zadavatelem se primárně rozumí stát, jeho organizační složky, které 

vystupují jako samostatní zadavatelé, Česká národní banka, státní příspěvkové 

organizace, územní samosprávně celky či jejich příspěvkové organizace, a dále pak i jiné 

právnické osoby, splňující dvě zákonné podmínky ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) ZVZ. 

Stát jako takový však v závazkových vztazích vystupuje prostřednictvím organizačních 

složek v souladu s právní úpravou, obsaženou v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České 

                                                           
24 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 15. 

25 Důvodová zpráva k ustanovení § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

26 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 15. 

27 Důvodová zpráva k ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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republiky a jejím vystupování v právních vztazích. ZVZ pak toto pravidlo potvrzuje 

v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), kde je výslovně zakotvena samostatnost organizačních 

složek jako zadavatelů. Organizačními složkami pak v souvislosti se zadáváním 

veřejných zakázek budou zejména ministerstva a jiné správní úřady, podrobný výčet 

ostatních organizačních složek je pak obsažen v ustanovení § 3 ZMČR.28 

 Dále jako veřejný zadavatel přichází v úvahu Česká národní banka a státní 

příspěvkové organizace. Česká národní banka není organizační složkou státu, nýbrž je 

v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

právnickou osobou práva veřejného. V příloze č. 1 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek, však byla zařazena mezi ústřední 

orgány státní správy, proto bylo nutno Českou národní banku zařadit do samostatné 

kategorie. Státní příspěvkové organizace jsou pak právnickými osobami hospodařícími 

s majetkem státu. U těchto právnických osob se předpokládá vyšší míra propojení se 

státem, což ostatně potvrzuje i ustanovení § 54 odst. 1 ZMČR.29 

 Mezi veřejné zadavatele řadí ZVZ též územní samosprávné celky a jejich 

příspěvkové organizace. Územními samosprávnými celky se pak podle ustanovení čl. 99 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, rozumí kraje a obce. Tyto 

územní samosprávné celky, společně s hlavním městem Prahou, jsou pak podrobně 

upraveny zvláštními zákony,30 společně však pro ně platí, že se jedná o veřejnoprávní 

korporace hospodařící s vlastním majetkem a vystupující v právních vztazích svým 

jménem a na vlastní odpovědnost. Městské obvody či městské části pak nejsou podle 

ZVZ samostatným zadavatelem, ale v souladu s ustanovením§ 17 ZVZ se na ně 

v určitých případech použije úprava o provozních jednotkách.31 Charakteristickým rysem 

pro úpravu územních samosprávných celků je mírnější úprava oproti výše uvedeným 

subjektům, kdy pro územní samosprávné celky jsou nařízením vlády č. 172/2016 Sb., 

                                                           
28 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 28. 

29 Tamtéž, s. 29. 

30 Zejména zákony č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 129/2000 Sb., o krajích, a č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze. 

31 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 29. 
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o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, 

stanoveny vyšší limity pro určení nadlimitních veřejných zakázek.32 

 Poslední zbytkovou kategorii veřejných zadavatelů tvoří jiné právnické osoby, 

splňující dvě zákonem určené podmínky. První podmínkou je založení či zřízení za 

účelem potřeb veřejného zájmu nemajících průmyslovou nebo obchodní povahu, 

a druhou je takzvaný kvalifikovaný vztah k veřejnému zadavateli. Tento kvalifikovaný 

vztah spočívá v tom, že danou právnickou osobu převážně financuje jiný veřejný 

zadavatel, či v ní uplatňuje rozhodující vliv, či jmenuje nebo volí nadpoloviční většinu 

osob v jejím statutárním či kontrolním orgánu.33 Příkladem osob, které do této kategorie 

spadají, budiž například Česká televize, střední a vysoké školy či dopravní podniky.34 

 V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 ZVZ je pak zadavatelem též osoba, která 

k úhradě veřejné zakázky využívá z větší části peněz, poskytnutých z rozpočtu veřejného 

zadavatele nebo z rozpočtu EU. Ve starší právní úpravě byly tyto osoby označovány jako 

dotovaní zadavatelé. K tomu, aby byla daná fyzická či právnická osoba ve smyslu ZVZ 

považována za zadavatele je třeba, aby byly naplněny tři kumulativní podmínky. Daná 

osoba musí realizovat nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázku, k její úhradě musí 

používat peněžních prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele, EU či veřejného 

rozpočtu jiného státu, a tyto peněžní prostředky musí tvořit více jak 50 % dané úhrady, 

nebo překročit pevně stanovenou výši 200 milionů Kč.35 

 Třetím dříve pojmenovaným druhem zadavatele je tzv. sektorový zadavatel, který 

je upraven v § 4 odst. 3 ZVZ. V tomto případě se jedná o zadavatele podle ustanovení 

§ 151 odst. 2 ZVZ, tedy o osobu odlišnou od veřejného zadavatele, která vykonává 

relevantní činnost na základě zvláštního nebo výhradního práva podle ustanovení § 152 

ZVZ, nebo o osobu, nad kterou veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo může uplatňovat 

dominantní vliv. Činnosti, kterých se tyto tzv. sektorové zakázky týkají, jsou pak 

                                                           
32 Důvodová zpráva k ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

33 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 30. 

34 Důvodová zpráva k ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

35 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 33. 
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specifikovány ustanovením § 153 ZVZ jako tzv. relevantní činnosti.36 Výčet těchto 

činností plyne ze směrnice 2014/25/EU, o zadávání zakázek subjekty působícími 

v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Obecně vzato 

jde o odvětví, poskytující taková plnění, která jsou určena veřejnosti jakožto neurčitému 

okruhu počtu osob, které jsou příjemci určité služby a z jejího užívání nejsou vyloučeny.37 

 Poslední kategorií ZVZ je tzv. dobrovolný zadavatel, který je specifikován 

v odst. 4 a 5 ZVZ. Dobrovolným zadavatelem se rozumí v prvé řadě všechny tři výše 

uvedené kategorie zadavatelů v případě, že zahájí zadávací řízení, ačkoliv k tomu ze 

zákona nejsou povinny. V tomto případě je takový zadavatel povinen dodržet všechny 

zákonem stanovené podmínky, a to i o skončení zadávacího řízení – tedy například 

uveřejňovací povinnost či pravidla pro změnu smluvních závazků. Oproti tomu 

dobrovolný zadavatel, vymezený v ustanovení § 4 odst. 5 ZVZ, tedy jakákoliv jiná osoba, 

která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, sice musí dodržet zákonem 

stanovená pravidla pro zadání veřejné zakázky, avšak po skončení zadávacího řízení se 

na ni jako na zadavatele již nehledí a z toho důvodu se na ní nevztahují některé povinnosti, 

které musí dodržovat dobrovolný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 4 ZVZ, jako 

například právě uveřejňovací povinnost.38 

 Druhým subjektem smluvního vztahu, který je charakteristickým prvkem pro 

veřejné zakázky obecně, je dodavatel. Dodavatelem se v souladu s ustanovením § 5 ZVZ 

rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více 

těchto osob společně. Dodavatelem může být též pobočka závodu. ZVZ v ustanovení § 5 

neklade žádné podmínky na právní formu osoby, která je dodavatelem.39 Obecné 

vymezení dodavatelů je tak poměrně široké, dodavatelský status je přiznán dokonce 

i pobočce, přestože ta není osobou, ale věcí. Nově pak ZVZ upustil od terminologie starší 

právní úpravy a nepoužívá pojmy „zájemce“ či „uchazeč“, kdy první z těchto termínů byl 

nahrazen pojmem „účastník zadávacího řízení“, definovaný v ustanovení § 47 ZVZ jako 

dodavatel, který buď vyjádřil předběžný zájem podle ustanovení § 58 odst. 5 ZVZ či 

                                                           
36 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 34. 

37 Tamtéž, s. 848. 

38 Důvodová zpráva k ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

39 Tamtéž. 
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§ 129 odst. 4 ZVZ, podal žádost o účast nebo nabídku, případně zahájil jednání se 

zadavatelem v zadávacím řízení. Druhý pojem je pak pod pojem „účastník zadávacího 

řízení“ zahrnut také.40 Podstatným definičním znakem dodavatele je skutečnost, že tento 

nabízí, soustavně či jednorázově, zboží, služby či stavební práce, a to bez ohledu na to, 

zda tak činí s cílem dosáhnout zisku.41  

3.3 Zásady zadávání veřejných zakázek 

 ZVZ v ustanovení § 6 vyjmenovává některé obecné principy, podle nichž musí 

zadavatel v zadávacím řízení postupovat. Zdrojem těchto zásad je primárně evropské 

právo, které taktéž hraje významnou roli v jejich interpretaci, a to zejména pomocí 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a interpretačních stanovisek Komise.42 Tyto 

obecné principy pak slouží jako základ pro interpretaci ustanovení ZVZ. Jak již bylo 

uvedeno výše, tyto zásady se vztahují pouze na zadavatele, nikoliv na dodavatele.43  

 První zásadou je zásada transparentnosti. Tato zásada spočívá primárně ve 

stanovení povinnosti zveřejnit zákonem stanovené informace a zároveň v udržení 

přezkoumatelnosti jednání zadavatele.44 Cílem je dostatečné otevření trhu hospodářské 

soutěže tak, aby mohl zapojit co nejširší okruh dodavatelů. ZVZ tuto zásadu provádí 

zejména ustanoveními o povinném uveřejňování zahájení zadávacího řízení a zákazem 

diskriminace. Druhým aspektem výše uvedené zásady je pak povinnost zajistit 

přezkoumatelnost zadávacího řízení. K tomuto účelu slouží formalizace zadávacího 

řízení s důrazem na povinnost řádně dokumentovat jednání zadavatele.45 

 Druhou zásadou, která je stejně jako zásada transparentnosti zakotvena 

v ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ, je zásada přiměřenosti. Na rozdíl od výše popsané zásady 

transparentnosti je tato zásada novinkou aktuální právní úpravy. Podstatou této zásady je 

                                                           
40 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 40. 

41 Tamtéž, s. 41. 

42 Důvodová zpráva k ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

43 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 46. 

44 Důvodová zpráva k ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

45 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 46. 
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nastavení parametrů zadávacího řízení tak, aby odpovídaly charakteru veřejné zakázky, 

například u délky lhůt.46 Tato zásada zároveň úzce souvisí se zásadou zákazu 

diskriminace, neboť mnohé typické nepřiměřené požadavky v zadávacím řízení jsou 

zároveň požadavky diskriminačními.47 

 Zbylé dvě zásady jsou pak vyjádřeny v ustanovení § 6 odst. 2 ZVZ. První z těchto 

zásad je zásada rovného zacházení. V souladu s touto zásadou je třeba, aby se 

srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně, a to zejména ve vztahu k rovnému 

zacházení s dodavateli.48 

 Poslední zásadou je pak zásada zákazu diskriminace, jejíž podstata vyplývá 

z primárního práva Evropské unie, zejména z ustanovení čl. 18 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Praxe pak diskriminaci vykládá ve dvou rovinách – jednak jako formu 

zjevnou, jednak jako formu skrytou. Skrytou formou se rozumí například situace, kdy 

zadavatel stanoví technické kvalifikační předpoklady tak, že jsou zjevně nepřiměřené ve 

vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, čímž 

dojde k vyloučení některých potenciálních dodavatelů.49 Zjevnou diskriminací je pak 

přímé uplatňování rozdílných podmínek vůči jednotlivým dodavatelům.50 

3.4  Druhy zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek 

 Zadávací řízení je procesním postupem, směřujícím k zadání veřejné zakázky 

vybranému dodavateli či vybraným dodavatelům.51 Veřejnou zakázku je podle ZVZ 

možno zadat v zadávacím řízení v několika možných režimech. V úvodních ustanoveních 

ZVZ, konkrétně v ustanovení § 3 ZVZ, jsou pak vymezeny jednotlivé druhy zadávacího 

řízení. 

                                                           
46 Důvodová zpráva k ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

47 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 47. 

48 Tamtéž, s. 48. 

49 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5. června 2008. 

50 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 48. 

51 Tamtéž, s. 20. 
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 Před zahájením zadávacího řízení je nejprve stanovena předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 16 ZVZ. Tuto předpokládanou hodnotu tvoří 

veškerá úplata za plnění veřejné zakázky. V případě, že skutečný rozsah úplaty není 

předem znám, je nutno počítat s maximálním rozsahem plnění, a tedy nejvyšší možnou 

částkou, jaké může výše uvedená úplata dosáhnout.52 Význam určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky pro další průběh zadávacího řízení pak spočívá zejména v tom, 

že se podle této hodnoty zakázky určí v souladu s ustanovením § 24 ZVZ režim dané 

veřejné zakázky. ZVZ rozlišuje veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní, pro něž je 

stanoven příslušný režim zadávacího řízení, a dále zakázky malého rozsahu, kdy poslední 

jmenované zakázky je v souladu s ustanovením § 31 ZVZ možno zadat i jiným způsobem 

než v zadávacím řízení, musí však i tak být dodrženy základní zásady, obsažené 

v ustanovení § 6 ZVZ. ZVZ pak v ustanovení § 129 vymezuje ještě tzv. zjednodušený 

režim, určený pro určité specifické předměty plnění. Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky má vliv i na další skutečnosti související s řízením, například se od ní odvíjí 

povinnost sestavení hodnotící komise, stanovená zadavateli ustanovením § 42 ZVZ.53 

 Rozdíl mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou pak na základě ustanovení 

§ 25 ZVZ určuje nařízením vláda. V současné době tento rozdíl určuje nařízení vlády 

č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, které vychází ze sdělení evropské Komise a mění se pravidelně každé 

dva roky.54 Nadlimitní a podlimitní režim se liší v tom, že podlimitní režim stanoví méně 

přísná pravidla pro zadávání veřejné zakázky, například umožňuje zadání zakázky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) ZVZ. 

Nejběžnějším druhem zadávacího řízení je řízení otevřené podle ustanovení § 3 

písm. b). Toto řízení lze užít jak v nadlimitním, tak i v podlimitním režimu, a jeho užití 

není vázáno na žádné další podmínky. Zadavatel v tomto řízení vyzývá blíže neurčený 

                                                           
52 Důvodová zpráva k ustanovení § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

53 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 99. 

54 Tamtéž, s. 136. 
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počet dodavatelů k podání nabídky tím, že zákonem předvídaným způsobem zveřejní 

oznámení o zahájení zadávacího řízení.55 

Zjednodušené podlimitní řízení je pak podobné řízení otevřenému. Rozdíl spočívá 

jednak v jeho omezení na podlimitní zakázky, a to ještě s výjimkou omezení použití 

tohoto druhu zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce, jejichž hodnota 

nepřesahuje 50 milionů Kč bez DPH. Zadavatel se navíc může obrátit též na konkrétní 

dodavatele, u nichž předpokládá, že budou schopni předmět zakázky dodat. Zákon dále 

v určitých případech slevuje z požadavků, kladených jinak na nadlimitní řízení.56 

Jednací řízení s uveřejněním je v případě nadlimitních veřejných zakázek omezeno 

splněním zákonných podmínek, které omezují použití tohoto typu řízení zejména na 

situace, kdy zadavatel není schopen dostatečně definovat způsob naplnění svých potřeb 

či není schopen posoudit, co trh v dané době nabízí. Zvláštní forma tohoto řízení se také 

může použít v případě, že předchozí otevřené nebo užší řízení bylo zrušeno. V takové 

situaci pak zadavatel osloví všechny dodavatele, kteří se účastnili řízení původního. 

V ostatních případech zahájení zadávacího řízení uveřejní a vyzve tak dodavatele 

k podání žádosti o účast, případně může uveřejnit předběžné oznámení, jímž vyzývá 

k podání předběžných nabídek. Zadavatel při užití tohoto druhu zadávacího řízení stanoví 

minimální požadavky, tyto pak nemůže měnit a všechny nabídky musí tyto minimální 

požadavky splňovat. O podaných předběžných nabídkách pak s dodavateli dále jedná. 

Jednací řízení bez uveřejnění je pak specifickým druhem zadávacího řízení. Toto 

řízení je méně transparentní než výše popsané formy, a z tohoto důvodu je použití tohoto 

druhu zadávacího řízení ustanovením § 63 ZVZ omezeno na nejnutnější případy. Těmito 

případy se pak v prvé řadě rozumí situace, kdy použití tohoto druhu řízení navazuje na 

řízení předcházející, v němž byl použit některý z výše popsaných druhů řízení, přičemž 

buď nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o účast, nabídky nesplňovaly požadavky 

zadavatele na předmět veřejné zakázky, nebo účastníci zadávacího řízení nesplnili 

podmínky účasti, definované v žádosti o účast. Evropská komise navíc může požadovat 

oznámení důvodu použití tohoto druhu řízení, přičemž zadavatel je povinen tento důvod 

                                                           
55 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 21. 

56 Tamtéž, s. 20. 
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Komisi oznámit. Problémem je však praktická vynutitelnost tohoto oznámení.57 Dále je 

jednací řízení bez uveřejnění možno použít v případech, kdy veřejnou zakázku může 

splnit pouze konkrétní dodavatel, ať už z důvodu jedinečnosti požadovaného plnění, 

technických či právních důvodů tak, jak je uvádí ustanovení § 63 odst. 3 ZVZ, 

a u posledních dvou kategorií je navíc limitován tím, že nesmí stanovit zadávací 

podmínky tak, aby cíleně vyloučil hospodářskou soutěž. Jednací řízení bez uveřejnění je 

také povoleno v případě, že je dána jiná krajně naléhavá okolnost, kterou zadavatel 

nemohl předvídat, kterou nezpůsobil a kvůli které není možné dodržet lhůty pro výše 

popsaná řízení. Takovouto okolností se rozumí například přírodní katastrofa či havárie 

energetického zařízení, nebo jiná podobná událost, která je svou povahou značně 

naléhavá a vyžaduje okamžité řešení.58 Další zákonné podmínky, specifické pro použití 

pro veřejné zakázky na dodávky, na služby nebo na stavební práce jsou pak obsaženy 

v ustanovení § 64 až 66 ZVZ. Důkazní břemeno co se týče naplnění zákonných podmínek 

pro použití jednacího řízení bez uveřejnění je vždy na zadavateli.59 

V praxi je pak nejvíce užívaným druhem zadávacího řízení řízení otevřené, a to jak 

u zadavatelů veřejných, tak i sektorových. U veřejných zadavatelů, u nichž užití výše 

uvedeného otevřeného řízení tvořilo v rámci podílu zadaných veřejných nadpoloviční 

většinu, se dále často využívá zjednodušené podlimitní řízení a jednací řízení bez 

uveřejnění, obě s podílem okolo 20 %. U sektorových zadavatelů se pak obvykle využívá 

též jednací řízení bez uveřejnění a v menší míře pak jednací řízení s uveřejněním. Ostatní 

druhy zadávacího řízení tak, jak je definuje ZVZ, například užší řízení, soutěžní dialog či 

soutěž o návrh, se užívají jen málo – jejich podíl na celkovém počtu zadaných veřejných 

zakázek nepřevyšuje 5 %, proto se jimi tato práce s ohledem na fakt, že detailní analýza 

problematiky zadávacího řízení není jejím hlavním tématem, nezabývá.60   

                                                           
57 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 393. 

58 Tamtéž, s. 395. 

59 Fričová, V. Shrnutí judikatury k problematice zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v jednacím 

řízení bez uveřejnění. In: Zakázkové právo v oblasti ICT a další aktuální témata. Uohs.cz [online]. Brno: 

Úřad na ochranu hospodářské soutěže, 2017, s. 33 [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2332-zakazkove-pravo-v-ict-a-

dalsi-aktualni-temata.html 

60 Ministerstvo pro místní rozvoj. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 

2016. Portal.vz.cz [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2017. [cit. 22. 11. 2017], s. 17. Dostupné 
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Na tomto místě je vhodné uvést, že za vysoký podíl jednacích řízení bez uveřejnění 

na celkovém podílu zadaných veřejných zakázek je Česká republika dlouhodobě 

kritizována. Jejich počet navíc oproti roku 2014 narostl o více jak 5 %. Pro srovnání, ve 

starých členských státech EU se tento podíl pohybuje pod 5 %., zatímco v České 

republice je jejich podíl přibližně čtyřnásobný.61 

Zajímavá jsou též čísla ohledně počtu a objemu veřejných zakázek zadaných 

v nadlimitním či podlimitním řízení. Ze statistik pro rok 2015 vyplývá, že podlimitních 

zakázek bylo za tento rok zadáno celkem 9 942, což je téměř dvojnásobek počtu 

veřejných zakázek nadlimitních. Při porovnání hodnot veřejných zakázek však zjistíme, 

že hodnota zakázek, zadaných v nadlimitním řízení, je čtyřikrát vyšší než hodnota 

zakázek podlimitních.  

3.5 Rozhodovací praxe Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 

 Úřad na ochranu hospodářské soutěže vykonává v souladu s ustanovením § 248 

ZVZ dozor nad dodržováním pravidel, stanovených ZVZ, a zadávacími podmínkami pro 

zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Z přezkumu Úřadu jsou vyloučeny 

zakázky malého rozsahu. Úřad tak přezkoumává jak postup zadavatele při zadávání 

veřejné zakázky, tak i postup směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. 

Taktéž je oprávněn kontrolovat jednotlivé úkony zadavatele v souladu s úpravou, 

obsaženou v zákoně č. 255/2012 Sb., kontrolním řádu.62 Nad rámec této úpravy ZVZ však 

mohou kontrolu nad zadáváním veřejných zakázek vykonávat i další kontrolní orgány, 

například Nejvyšší kontrolní úřad či finanční úřady.63 

 Cílem tohoto přezkumu, který je zvláštní formou správního řízení, je zajištění 

ekonomického vynakládání veřejných prostředků, zachování transparentnosti a rovného 

                                                           
na: https://www.portal-vz.cz/getmedia/596b6316-9683-4f9e-8157-a42211f60404/III_Vyrocni-zprava-o-

stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-republice-za-rok-2016_final.pdf 

61 Tamtéž, s. 16. 

62 Důvodová zpráva k ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

63 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1178. 
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přístupu. Úřad pak může postupovat nejen na základě podnětu, ale i z úřední povinnosti. 

K vynucení výše uvedeného má pravomoc ukládat nápravná opatření.64 

 Důležitá je rozhodovací činnost Úřadu zejména v souvislosti s výše definovanými 

pojmy, které Úřad v rámci své rozhodovací činnosti vykládá. Příkladem rozhodovací 

činnosti na úseku veřejných zakázek je například rozhodnutí Úřadu č. j. S299/2007-

18164/2007/540/AS ze dne 5. listopadu 2007. Předmětem tohoto rozhodnutí je situace, 

kdy zadavatel uzavřel kupní smlouvu na nemovitost s uchazečem, přičemž kupní cena 

měla být uhrazena tak, že uchazeč provede rekonstrukci objektu prostřednictvím 

soukromé společnosti. Po skončení této rekonstrukce se měl zadavatel opět stát výlučným 

vlastníkem nemovitosti. Zadavatel tak neuzavřel úplatnou smlouvu s dodavatelem prací, 

ale z okolností jednoznačně vyplývalo, že si tímto způsobem nechal zhotovit stavbu podle 

projektové dokumentace. Na základě výše uvedeného tak Úřad rozhodl, že i u této 

smlouvy je dána úplatnost, neboť došlo k prodeji předmětné nemovitosti uchazeči, 

přičemž pomocí tohoto uchazeče si zadavatel objednal rekonstrukci budovy za cenu 

prodaných pozemků.65 

 Dále je třeba zmínit rozhodnutí Úřadu č. j. S321/2010-592/2011/540/ZČa ze dne 

18. února 2011. V tomto rozhodnutí Úřad posuzoval případ, kdy zadavatel realizoval 

čtyři podlimitní výběrová řízení, v nichž vyzval k podání nabídky šest stejných 

zadavatelů. Předmětem všech těchto zakázek byl tisk propagačních materiálů, přičemž ve 

všech čtyřech řízeních byl vybrán stejný uchazeč. Navzdory tomu, že se podle tvrzení 

zadavatele mělo jednat o tisk na různé materiály bylo nakonec Úřadem rozhodnuto, že se 

jedná o stejný předmět plnění, rozdělený tak, aby bylo možno obejít ustanovení ZVZ 

2006, a bylo tak porušeno ustanovení § 13 odst. 3 ZVZ 2006.66  

                                                           
64 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1178. 

65 Srov. rozhodnutí ÚOHS č. j. S299/2007-18164/2007/540/AS ze dne 5. listopadu 2007. 

66 Srov. rozhodnutí ÚOHS č. j. S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa ze dne 18. února 2011. 
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4 Skutkové podstaty typické pro trestnou činnost na 

úseku veřejných zakázek 

4.1 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

 Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení 

§ 248 TrZ pokrývá široké spektrum jednání ve vztahu k hospodářské soutěži, konkrétně 

pak závažné případy nekalé soutěže, jinak upravené občanským zákoníkem, jednání 

spočívající v narušení hospodářské soutěže, závažné porušení závazných pravidel 

zadávacího řízení v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách či 

porušení závazných pravidel obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné 

péče či zákazu vykonávat určité činnosti v souvislosti s právními předpisy, regulujícími 

činnost bank a osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování 

s investičními nástroji, nástroji kolektivního investování, penzijního připojištění 

a pojišťovnictví. Trestným je pak podle trestního zákoníku takové výše popsané jednání, 

kterým pachatel způsobí jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému 

dodavateli větší újmu či sobě nebo jinému ve větším rozsahu opatří neoprávněné výhody. 

 Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže tak pokrývá čtyři 

v zásadě samostatné skutkové podstaty.67 S ohledem na téma této práce však bude 

následující rozbor omezen na pouze skutkovou podstatu, obsaženou v ustanovení § 248 

odst. 2 alinea 2 TrZ, která spočívá v porušení závazných pravidel zadávacího řízení podle 

ZVZ. 

 Obecným předmětem ochrany společným pro všechny výše popsané skutkové 

podstaty je ochrana zájmu na dodržování pravidel hospodářské soutěže v podmínkách 

tržního hospodářství a na svobodném rozvoji hospodářské soutěže. Tato pravidla jsou pak 

stanovena zvláštními zákony.68 Všechny čtyři skutkové podstaty jsou normami 

s blanketní dispozicí, odkazující na jiné právní předpisy.69 

 V konkrétním případě ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ je tímto jiným 

právním předpisem právě ZVZ. Tento zákon stanoví závazná kritéria a podmínky pro 

                                                           
67 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kruwer ČR, 2016, s. 754. 

68 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2498. 

69 Tamtéž, s. 2500. 
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jednotlivé výše popsané druhy zadávacího řízení. Též stanoví základní zásady zadávacího 

řízení. Základem pro trestní odpovědnost za trestný čin podle ustanovení § 248 odst. 2 

alinea 2 TrZ je tedy porušení ustanovení ZVZ. 

 K tomu, aby byla dána trestní odpovědnost za trestný čin podle ustanovení § 248 

odst. 2 alinea 2 TrZ je též třeba, aby k tomuto porušení došlo závažným způsobem. 

Závažným způsobem se pak rozumí takové porušení pravidel, stanovených ZVZ, které se 

podstatně odchýlí od stavu, vyžadovaného ustanoveními ZVZ. Pro posouzení trestní 

odpovědnosti je tak vždy třeba posoudit rozsah a závažnost daného porušení a také to, 

zda se jedná o ojedinělou situaci, nebo jde ze strany pachatele o součást širšího jednání.70 

 Takovýmto jednáním je pak také třeba způsobit jiným soutěžitelům, 

spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli větší škodu či sobě nebo jinému opatřit 

větší prospěch. Osoby zadavatele a dodavatele byly vymezeny v této práci výše. 

Soutěžitelem se rozumí každý, kdo se účastní jako subjekt podnikání hospodářské soutěže 

v témže nebo příbuzném odvětví s tím, že však není nutné, aby si dané subjekty 

konkurovaly přímo. Spotřebitelem je pak kdokoli, kdo nakupuje výrobky či užívá služby 

za jiným než podnikatelským účelem.71 

 Příkladem jednání, naplňujícího skutkovou podstatu tohoto trestného činu, je 

jednání, které je popsáno v rozhodnutí ÚOHS č. j. S321/2010-592/2011/540/ZČa ze dne 

18. února 2011, které je rozebíráno výše, tedy nezákonné rozdělení předmětu veřejné 

zakázky na dílčí veřejné zakázky s prakticky shodným předmětem plnění, tak, aby tyto 

zakázky mohly být zadány ve zjednodušeném podlimitním řízení podle příslušných 

ustanovení ZVZ, spojené se souvisejícím nadhodnocením daných veřejných zakázek 

o částku, která je pak považována za škodu, způsobenou jednáním pachatele.72  

 Trestným činem podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ pak nemůže být 

jednání, které zároveň naplňuje skutkovou podstatu trestných činů zjednání výhody při 

                                                           
70 Šámal, P. Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek. Bulletin advokacie 

[online]. Česká advokátní komora v Praze, publikováno 12. 11. 2015. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestne-ciny- souvisejici-se-zadavanim-a-realizaci-verejnych-

zakazek?browser=mobi 

71 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2533 – 2534. 

72 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 13/2016 ze dne 19. dubna 2016. 
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zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle ustanovení § 256 TrZ 

a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle ustanovení § 257 TrZ. 

Ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ je vůči těmto trestným činům v poměru 

subsidiarity.73 

 Rozdíl mezi těmito trestnými činy pak spočívá zejména v charakteru porušení 

ZVZ. Skutkovou podstatu trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ tak naplní zejména jednání, jehož 

podstatou je vyloučení čí omezení soutěže při zadání zakázky, avšak nedochází ke 

zvýhodnění konkrétního dodavatele na úkor ostatních, taktéž konkrétně specifikovaných 

dodavatelů, jako je tomu u trestného činu podle ustanovení § 256 TrZ.74  

 Způsobenou újmou se rozumí újma majetková i nemajetková, přičemž postačí, 

aby tato újma byla způsobena jen jedné osobě, ačkoliv je v trestním zákoníku použito 

množné číslo. Újmou majetkového charakteru se rozumí zejména škoda vyjádřitelná 

v penězích, například ušlý zisk.75 V konkrétním případě ustanovení § 248 odst. 2 alinea 

2 TrZ pak bude škoda tvořena například rozdílem mezi skutečnou cenou veřejné zakázky 

a cenou, za jakou by bylo možno tuto zakázku realizovat, kdyby nedošlo k jednání, 

kterým pachatel naplnil skutkovou podstatu tohoto trestného činu. Tato újma pak musí 

být způsobena ve větším rozsahu, tedy v souladu s ustanovením § 138 odst. 1 TrZ 

nejméně ve výši 50 000 Kč. 

 Neoprávněnými výhodami jsou výhody materiálního i nemateriálního charakteru, 

které mohou být získány jak pro pachatele, tak i pro jinou osobu. Podobně jako 

u majetkové újmy musí být neoprávněné výhody majetkového charakteru ve výši 

nejméně 50 000 Kč, u výhod imateriální povahy se musí jednat o význam srovnatelný 

s větším rozsahem majetkových výhod.76 

 Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže je trestným činem 

úmyslným ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 TrZ. Pachatelem tohoto trestného činu může 

                                                           
73 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2524. 

74 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 106/2015 ze dne 17. října 2016. 

75 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2513. 

76 Tamtéž, s. 2514-2515. 
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být kterákoli fyzická osoba, další podmínky zákon nestanovuje. Je však třeba, aby pro 

pachatele byla závazná ustanovení ZVZ, jejichž porušení je pro naplnění skutkové 

podstaty podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ nezbytné.77 

 Trestem za spáchání trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže podle ustanovení § 248 TrZ je odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti či 

propadnutí věcí. Ustanovení § 248 TrZ dále obsahuje v odst. 3 písm. a) až d) 

kvalifikované skutkové podstaty, spočívající ve spáchání tohoto trestného činu 

organizovanou skupinou78, opětovně, ve způsobení značné škody či získání značného 

prospěchu. Za takové jednání je pak stanoven trest odnětí svobody na šest měsíců až pět 

let, trest peněžitý či propadnutí věci. Nejpřísněji trestným je pak v souladu s ustanovením 

§ 248 odst. 4 písm. a) až c) TrZ způsobení škody velkého rozsahu, získání prospěchu 

velkého rozsahu či způsobení úpadku jinému, Za takové jednání pak hrozí trest odnětí 

svobody na dva až osm let.   

 Skutkovou podstatu trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ tak může naplnit relativně široký 

okruh jednání, pro něž je společné právě kvalifikované porušení závazných ustanovení 

ZVZ. Praktickým příkladem takového jednání může být vyjma výše uvedeného i porušení 

některé ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, obsažených v § 6 ZVZ. 

 S ohledem na povahu tohoto trestného činu, jež je jednou z forem závažné 

hospodářské kriminality, přichází v úvahu jeho spáchání při rozhodování kolektivního 

orgánu právnické osoby. V takovém případě může být dána odpovědnost jednotlivých 

členů takového orgánu, ať už jako pachatelů nebo spolupachatelů, či jako účastníků 

trestného činu, Trestně odpovědní pak mohou být nejen ti, kdo takové rozhodnutí vydali, 

ale také například ti, kdo ho provádějí, tedy typicky statutární orgány či někteří 

zaměstnanci. Naopak zpravidla nelze hovořit o trestní odpovědnosti níže postavených 

zaměstnanců, kteří se na daném rozhodnutí podílejí částečně a není jim dostatečně známa 

povaha rozhodnutí, kterým došlo ke spáchání tohoto trestného činu.79 

                                                           
77 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2535. 

78 K organizované skupině srov. příslušnou část kapitoly 4.2 této práce. 

79 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2535. 
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 Pachatelem trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

podle ustanovení § 248 odst. 2 TrZ však podle ustanovení § 7 zákona č. 148/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nemůže být právnická osoba. 

Dochází tak k poněkud paradoxní situaci, kdy je možné stíhat právnické osoby za trestné 

činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 

podle ustanovení § 256 TrZ a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

podle ustanovení § 257 TrZ, avšak za tento trestný čin, který je vůči nim v poměru 

subsidiarity, je trestní stíhání právnických osob vyloučeno. Důvodová zpráva k zákonu 

č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, a kterým byl podstatným způsobem změněn okruh 

trestných činů, které jsou přičitatelné právnické osobě, se ve zvláštní části vyjadřuje 

k důvodům, pro které ustanovení § 7 TOPO vyloučilo odpovědnost právnické osoby za 

vyjmenované trestné činy, jakékoli vyjádření k ustanovení § 248 odst. 2 TrZ však v obou 

důvodových zprávách absentuje.80 Původní návrh zákona s vyloučením trestní 

odpovědnosti právnických osob za tento trestný čin ostatně ani nepočítal, došlo k němu 

na základě pozměňovacího návrhu.81 Důvodem tohoto postupu byl dlouhodobě negativní 

vztah ÚOHS k úpravě trestní odpovědnosti právnických osob u trestné činnosti na úseku 

veřejných zakázek, kterou ÚOHS odůvodňoval zejména nižší kvalifikací orgánů činných 

v trestním řízení v tomto oboru a také omezenějšími prostředky, které by orgány činné 

v trestním řízení měly k dispozici (např. postrádají možnost předběžným opatřením 

zabránit uzavření smlouvy). Argumentoval též rozdílnými režimy právního postihu pro 

různé zadavatele, způsobené tím, že někteří veřejní zadavatelé jsou vyňatí z působnosti 

TOPO.82 

 Lze tak uzavřít, že trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ je prostředkem ochrany společnosti před 

                                                           
80 Srov. důvodové zprávy k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, a zákonu č. 183/2016 Sb., kterým se tento zákon mění. 

81 Vejběrová, A., Haněl, J. Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. epravo.cz [online]. 

EPRAVO.CZ, a. s., publikováno 16. 11. 2016. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-103605.html 

82 Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Trestní odpovědnost právnických osob a její dopady na 

regulaci hospodářské soutěže. Uohs.cz [online]. Brno: Úřad na ochranu hospodářské soutěže, 2011 [cit. 

2017-11-23]. Dostupné na: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-

souteze/1369-trestni-odpovednost-pravnickych-osob-a-jeji-dopady-na-regulaci-h.html 
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potenciálně velmi širokou škálou jednání, u něhož bude s ohledem na tuto skutečnost 

vždy třeba zvažovat míru společenské škodlivosti konkrétního jednání. Takto široká 

formulace skutkové podstaty trestného činu pak může být v rozporu se zásadou nullum 

crimen sine lege certa. Jako nevhodné lze hodnotit též zařazení této skutkové podstaty 

pod ustanovení § 248 TrZ, kdy svou povahou popsané jednání souvisí mnohem více 

s trestnými činy podle ustanovení § 256 a 257 TrZ. 

  



28 
 

4.2 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 

dražbě 

 Trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži 

a veřejné dražbě podle ustanovení § 256 TrZ chrání zájem společnosti na dodržování 

řádného postupu v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží a veřejnou 

dražbou. U veřejných zakázek je řádný postup určen zvláštním zákonem, kterým je 

ZVZ.83 Nejedná se však o normu s blanketní či odkazovací dispozicí, neboť neodkazuje 

na konkrétní mimotrestní předpis. Při interpretaci pojmů, obsažených v této skutkové 

podstatě, je však nutno z pojmů, které ZVZ obsahuje, vycházet.84 

 Podstatou tohoto trestného činu je jednání, spočívající ve zjednání přednosti nebo 

výhodnějších podmínek na úkor jiných dodavatelů a soutěžitelů pro některého 

dodavatele, soutěžitele či účastníka veřejné dražby, a to v úmyslu způsobit jinému škodu 

nebo sobě či jinému opatřit prospěch. 

 Pojem „zadání veřejné zakázky“ je nutno chápat, a to i v souladu s judikaturou 

Nejvyššího soudu, spíše v širším smyslu pojmu „zadávání veřejné zakázky“. Zadáním 

veřejné zakázky se totiž v souladu s ustanovením § 2 ZVZ rozumí pouze uzavření úplatné 

smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, kdežto zadáváním veřejné zakázky rozumíme 

procesní postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky, přičemž právě během 

tohoto procesu bude pravděpodobně docházet k většině jednání, která lze kvalifikovat 

jako trestný čin podle ustanovení § 256 TrZ. I s ohledem na důvodovou zprávu 

k trestnímu zákoníku a zjevný úmysl zákonodárce zahrnout pod tuto skutkovou podstatu 

i jednání související se zadáváním veřejné zakázky pak Nejvyšší soud přistoupil na 

výklad, zahrnující pod pojem „zadání veřejné zakázky“ též pojem „zadávání veřejné 

zakázky“.85 

 Předností se v tomto případě rozumí časové zvýhodnění některého dodavatele, 

soutěžitele či účastníka veřejné dražby. Půjde tedy například o dřívější oznámení 

plánovaného, ale ještě neuveřejněného zadávacího řízení, čímž je vybraným dodavatelům 

                                                           
83 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kruwer ČR, 2016, s. 778. 

84 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 572/2009 ze dne 24. června 2009, publikované pod 

č. T 1208 v sešitě 57 Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2009. 

85 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1106/2016 ze dne 29. března 2017. 
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poskytnut delší čas k přípravě soutěžní nabídky, případně podobně předčasné poskytnutí 

relevantních podkladů.86 

 Oproti tomu výhodnějšími podmínkami zákon rozumí jakékoli podmínky, které 

zvýhodňují některé dodavatele, soutěžitele či účastníky na úkor jiných. Takovýmito 

výhodnějšími podmínkami může být například výhodnější způsob podání nabídky či 

sdělení bližších informací o podmínkách pro dodavatele nebo sdělení ohledně výše 

nabídek konkurenčních dodavatelů.87 

 V této souvislosti je třeba zmínit důležitou novinku, kterou oproti starší úpravě 

zadávání veřejných zakázek přinesl ZVZ. Jedná se o institut takzvaných předběžných 

tržních konzultací, obsažený v ustanovení § 33 ZVZ. Podstatou tohoto ustanovení je 

explicitní povolení pro zadavatele k vedení tržních konzultací s odborníky či dodavateli 

s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech 

a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž.88 Zejména u specializovaných 

veřejných zakázek totiž nelze očekávat, že zadavatel bude mít dostatečnou odbornost pro 

přípravu zadávacího řízení.89   

 Účastníka zadávacího řízení je v důsledku těchto konzultací možné vyloučit ze 

zadávacího řízení pouze v krajním případě, kdy není možné zajistit splnění podmínky 

zakazující narušení hospodářské soutěže podle ustanovení § 33 ZVZ jinak. Zákaz 

bezdůvodného vyloučení dodavatele, který se podílel na přípravných pracích v rámci 

zadávacího řízení, ostatně vyplývá i z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Ten dne 

3. března 2005 rozhodl ve věci sp. zn. C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA vs Belgie, kdy 

stanovil, že takový postup zadavatele je nepřiměřený a neodůvodněný. 

 V praxi totiž mohlo dojít ke kriminalizaci jednání, spočívajícího právě v jednání 

obdobném předběžné tržní konzultaci podle ustanovení § 33 ZVZ, kdy komunikace 

zástupců zadavatele s dodavatelem mohla být posuzována právě jako zjednání 

výhodnějších podmínek. Typicky se mohlo jednat o jednání, spočívající v komunikaci 

                                                           
86 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1106/2016 ze dne 29. března 2017. 

87 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2622. 

88 Grulich, T. Vybrané problémy nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Právní rozhledy 

20/2016. 2016, s. 705. 

89 Důvodová zpráva k ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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zástupců zadavatele s potenciálními dodavateli v rámci přípravy zadávacího řízení či 

dalších materiálů s veřejnou zakázkou souvisejících, například do studie proveditelnosti. 

kdy toto jednání mohlo být považováno za ovlivňování zadávacího řízení ve prospěch 

některého z účastníků. I nyní je však k tomu, aby bylo možné toto jednání brát jako 

dovolené, dodržet určité podmínky, například vedení této komunikace v písemné formě 

či uvedení informace v zadávací dokumentaci o tom, že byly použity předběžné tržní 

konzultace.90 

 Výhodnějšími podmínkami je však možno rozumět i jiná jednání, zpravidla 

související s nedodržením ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ, tedy zásady transparentnosti. 

Příkladem takového jednání může být nedodržení zásady transparentnosti v souvislosti 

se zakázkou malého rozsahu, kterou v souladu s výše popsanou úpravou ZVZ není třeba 

zadávat v zadávacím řízení, avšak základní zásady podle ustanovení § 6 ZVZ je třeba 

respektovat.91 

 V úvahu též přichází porušení ustanovení ZVZ spočívající v poskytnutí jiné 

neoprávněné výhody, například umožnění změn v již podané nabídce, ať už co se týče 

změn v předmětu plnění tak, aby se zvýšila šance nabídky na úspěch v zadávacím řízení, 

či změn ceny, často v souvislosti s poskytnutím informace o výši konkurenčních 

nabídek.92 

 Trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži 

a veřejné dražbě podle ustanovení § 256 TrZ je trestným činem úmyslným. Vyžaduje se 

zde však nejen úmyslné zavinění, ale též tzv. druhý úmysl, a to úmysl způsobit jinému 

škodu či sobě nebo jinému opatřit prospěch.93 Skutečné způsobení škody či získání 

prospěchu však zákon nevyžaduje, stejně jako není stanovena minimální výše, které by 

tato škoda či prospěch měly dosáhnout. 94 

                                                           
90 Dvořák, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 194-5. 

91 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1364/2016 ze dne 31. května 2017. 

92 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 279/2016 ze dne 11. května 2016 či 5 Tdo 589/2015 

ze dne 11. listopadu 2015. 

93 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 279/2016 ze dne 11. května 2016. 

94 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2623. 
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 Pachatelem pak může být kterákoliv fyzická či právnická osoba, avšak s ohledem 

na charakter popisované skutkové podstaty jím bude zpravidla osoba, která má 

v zadávacím řízení určité zákonem stanovené povinnosti, ať už jako zadavatel či jako 

dodavatel. 

 Jak již bylo stručně shrnuto v kapitole věnované historii trestněprávní úpravy 

veřejných zakázek, trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě podle ustanovení § 256 TrZ je nástupcem ustanovení § 128a TZ 

1961, tedy trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Původně 

publikované znění § 256 TrZ však jak v nadpisu, tak i v hypotéze normy užívalo namísto 

pojmu „zjednání“, který byl obsažen i v ustanovení § 128a TZ 1961, pojem „sjednání“ 

výhody. Tyto pojmy ovšem mají odlišný význam, kdy pojem „zjednání“ je jazykovou 

příručkou Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky vykládán jako pojem 

označující zajištění či dosažení určitého cíle, kdežto pojem „sjednat“ je vykládán jako 

smluvení či dojednání. Pojem „sjednat“ tedy implikuje dvoustranné jednání, uzavření 

určité dohody, kdyžto pojem „zjednat“ může značit i jednostranné jednání s určitým 

cílem. Lze tak konstatovat, že takto byl s účinností nového trestního zákoníku zúžen 

okruh jednání, na které tato skutková podstata dopadá. 

 Tato situace však nebyla úmyslem zákonodárce, neboť jak konstatoval Nejvyšší 

soud v usnesení sp. zn. 5 Tdo 66/2015 ze dne 7. října 2015, znění tohoto ustanovení 

neodpovídalo dikci schválené Parlamentem České republiky při přijímání trestního 

zákoníku, která obsahovala pojem „zjednání výhody“. Na základě následného šetření 

iniciovaného Nejvyšším soudem bylo zjištěno, že v rámci autorské korektury před 

vyhlášením trestního zákoníku došlo k této změně, která měla být gramatickou úpravou, 

avšak namísto toho podstatným způsobem změnila okruh jednání, na něž tato skutková 

podstata dopadá.95 

 Na základě výše uvedeného podal Nejvyšší soud podnět k nápravě tohoto stavu, 

jehož výsledkem bylo Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně 

č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, kterým bylo znění ustanovení § 256 TrZ změněno 

následovně: 

                                                           
95 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.5 Tdo 66/2015 ze dne 7. října 2015. 



32 
 

 „V nadpisu § 256 mají místo slov „Sjednání výhody“ správně být slova „Zjednání 

výhody“. V § 256 odst. 1 mají místo slov „sjedná některému“ správně být slova „zjedná 

některému“. V Obsahu zákona u § 256 mají místo slov „Sjednání výhody“ správně být 

slova „Zjednání výhody“.“96 

 I s ohledem na tento způsob nápravy tohoto pochybení je třeba zvážit jeho 

následky. Vůlí zákonodárce bylo schválit text zákona v současném, opraveném znění, 

tedy jako „zjednání výhody“. Chybnou korekturou došlo ke změně na „sjednání výhody“, 

kdy se ale jedná o užší okruh jednání, než jaké by podle jazykového výkladu zahrnul 

pojem „zjednání výhody“. V tomto znění byl pak zákon publikován ve sbírce zákonů, 

a tento stav trval až do jeho nápravy výše zmíněným sdělením. 

 Je proto otázkou, které znění bylo v předmětné době závazným pro adresáty 

právní normy, kdy se autor přiklání k závěru, že s ohledem na požadavek právní jistoty 

jím musí být znění chybné, tedy „sjednání výhody“. Jakkoliv toto znění nemusí 

vystihovat vůli zákonodárce, adresát právní normy logicky presumuje správnost zákona 

a nelze po nikom spravedlivě požadovat, aby u znění jednotlivých zákonů musel 

kontrolovat, zda v celém procesu nedošlo k jakémukoliv pochybení na straně státu. 

 Z výše uvedeného tak plyne, že skutek, spáchaný v období mezi vstupem trestního 

zákoníku v účinnost a výše uvedenou opravou ve sbírce zákonů, který by naplnil znaky 

zjednání výhody, ale nikoli sjednání výhody, nemůže být s ohledem na zásadu nullum 

crimen sine lege97 kvalifikován jako trestný čin. V této souvislosti je nutné znovu zmínit 

výše citovanou judikaturu Nejvyššího soudu, která pojmy „zjednání“ a „sjednání“ sama 

jednoznačně rozlišuje.98 

 Jen nad rámec výše uvedeného je pak třeba uvést, že k obdobné změně muselo 

dojít též u jiných ustanovení trestního zákoníku a také zákona č. 141/1961, o trestním 

řízení soudním, která na ustanovení § 256 TrZ odkazovala.99 Tato změna byla provedena 

                                                           
96 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

publikované ve Sbírce zákonů částka 98/2015, ze dne 17. září 2015. 

97 Srov. ustanovení čl. 39 Listiny základních práv a svobod nebo ustanovení § 12 odst. 1 TrZ. 

98 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.5 Tdo 66/2015 ze dne 7. října 2015. 

99 Šlo např. o ustanovení § 363 odst. 2 TrZ v tehdy platném znění či o ustanovení § 88 odst. 1 a § 158e 

odst. 1 TrŘ. 
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zákonem č. 150/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, tedy podle názoru autora mnohem vhodnější cestou, než jakou je z pohledu 

adresáta právní normy změna trestněprávní úpravy s tak výrazným dopadem cestou 

sdělení o opravě tiskových chyb. Ostatně ani v době vypracování této práce nebyla tato 

změna dostatečně zohledněna všemi relevantními zdroji. 100 

 Výše popsané jednání podle ustanovení § 256 odst. 1 TrZ je sankcionováno 

odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, popřípadě zákazem činnosti. V této souvislosti 

je pak třeba zmínit i ustanovení § 21 TOPO, které zakotvuje zvláštní trest, který je možné 

uložit pouze právnickým osobám, pokud se trestného činu dopustí v souvislosti 

s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí 

v zadávacím řízení o veřejných zakázkách, koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži. 

Jedná se o trestný čin zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení 

a veřejné soutěži. Tento trest, který je určitou speciální obdobou trestu zákazu činnosti, 

je pak možno uložit i samostatně. Tento trest může být uložen za jakýkoli trestný čin, lze 

však předpokládat, že by se měl uplatit zejména u trestných činů podle ustanovení § 256 

a 257 TrZ.101 V praxi je však využíván minimálně a je otázkou, byl-li tento trest za dobu 

účinnosti TOPO vůbec někdy uložen. 

 Přísněji trestné jsou kvalifikované skutkové podstaty podle ustanovení § 256 

odst. 2 a 3 TrZ, a to trestem odnětí svobody na dva až osm let. Ustanovení § 256 odst. 2 

TrZ pak obsahuje 3 samostatné kvalifikované skutkové podstaty, obsažené pod písmeny 

a) až c). 

 První z těchto skutkových podstat je naplněna tehdy, spáchá-li pachatel tento 

trestný čin jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo 

veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny. S ohledem na zaměření 

této práce je z výše popsaných osob relevantní zejména člen hodnotící komise, neboť 

                                                           
100 Srov. např. znění nadpisu ustanovení § 256 TrZ v databázi Beck-Online. 

101 Šámal, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 421. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazv6mrrha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
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právě hodnotící komise má za úkol posouzení a hodnocení nabídek účastníků zadávacího 

řízení. Trestný čin podle ustanovení § 256 TrZ je tak možné označit jako tzv. nepravý 

zvláštní delikt ve smyslu třídění trestných činů podle osoby pachatele. Jiná osoba se pak 

tohoto trestného činu může dopustit také, ale v případě spolupachatelství bude přísněji 

posuzován jen ten pachatel, u něhož je dáno právě postavení, vyžadované ustanovením 

§ 256 odst. 2 TrZ.102 

 Přinejmenším zajímavá je pak skutečnost, že se tato kvalifikovaná skutková 

podstata vztahuje pouze na člena hodnotící komise, a ne na některé další, blízce 

související pozice, u nichž podobná trestná činnost také přichází v úvahu a u nich je zájem 

na zpřísněném postihu pachatele velmi podobný, například u členů komise pro otevírání 

obálek, komise pro posuzování nabídek nebo jiných zástupců zadavatele. 

 Organizovaná skupina není v trestním zákoníku výslovně definována. Tímto 

pojmem se však v souladu s ustálenou judikaturou a odbornou literaturou rozumí sdružení 

více osob s určitou dělbou úkolů mezi jednotlivými osobami, přičemž činnost této 

skupiny se díky tomu vyznačuje plánovitostí a koordinovaností, což zvyšuje 

pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu a umocňuje jeho škodlivé dopady 

na společnost.103 Zejména s ohledem na výše popsaný charakter tohoto trestného činu se 

lze domnívat, že právě organizované skupiny budou mít na tomto druhu trestné činnosti 

nezanedbatelný podíl. 

 Kvalifikované skutkové podstaty podle ustanovení § 256 odst. 2 písm. b) a c) TrZ 

pak spočívají v způsobení značné škody či zisku značného prospěchu pro sebe nebo pro 

jiného. Podle ustanovení § 138 odst. 1 a 2 TrZ činí výše takové škody či prospěchu 

nejméně 500 000 Kč. 

 Stejně trestná je i kvalifikovaná skutková podstata podle ustanovení § 256 odst. 3 

TrZ. Tuto skutkovou podstatu naplní ten, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, 

přijme či si dá slíbit majetkový prospěch. S ohledem na toto ustanovení je tak vyloučen 

jednočinný souběh tohoto trestného činu s trestným činem přijetí úplatku podle 

                                                           
102 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1106/2016 ze dne 29. března 2017. 

103 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1604. 
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ustanovení § 331 TrZ, neboť tento trestný čin je vůči němu v poměru speciality.104 Tato 

skutková podstata tak postihuje trestné činy podle ustanovení § 256, u nichž navíc dochází 

k určité formě korupčního jednání. 

 Nejpřísněji trestnou kvalifikovanou skutkovou podstatou je pak skutková podstata 

podle ustanovení § 256 odst. 4 TrZ, která podobně jako výše popsaná skutková podstata 

podle ustanovení § 256 odst. 3 spočívá v žádání, přijetí nebo příslibu majetkového či 

jiného prospěchu, avšak tentokrát v postavení úřední osoby. Za takové jednání je pak 

možné uložit trest odnětí svobody na tři léta až deset let. 

 Podobně jako u ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ tak platí, že pod skutkovou 

podstatu tohoto trestného činu lze subsumovat poměrně široký a různorodý okruh jednání, 

které se také bude od sebe výrazně lišit mírou společenské škodlivosti. Oproti ustanovení 

§ 248 odst. 2 alinea 2 TrZ je však nutné pozitivně hodnotit vyšší míru konkrétnosti při 

definici objektivní stránky trestného činu, kterou však do určité míry oslabuje složitá 

úprava problematiky v ZVZ.  

                                                           
104 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kruwer ČR, 2016, s. 780. 
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4.3 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

 Trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle 

ustanovení § 257 TrZ je posledním ze tří trestných činů, které si tato práce klade za cíl 

detailně analyzovat. Toto ustanovení chrání zájem společnosti na řádném a zákonném 

provedení procesu zadávání veřejné zakázky či veřejné soutěže, kdy tato ochrana 

zakazuje zejména jednání korupčního či donucujícího charakteru, směřujícího proti 

jednotlivým potenciálním dodavatelům.105 

 Ustanovení § 257 odst. 1 TrZ pak rozlišuje čtyři základní okruhy jednání, 

definované písmeny a) až d) tohoto ustanovení. První z nich spočívá v tom, že pachatel 

lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti 

v zadávacím řízení nebo veřejné soutěži. Jedná se tedy o jednání obdobné trestnému činu 

vydírání podle ustanovení § 175 TrZ či podvodu podle ustanovení § 209 TrZ.106 

 Lstí se v tomto případě rozumí takový způsob jednání, který spočívá ve vyvolání 

omylu či jeho využití u jiné osoby, a to s účelem zdržet danou osobu od účasti 

v zadávacím řízení či veřejné soutěži. Pohrůžka násilí může směřovat jak proti osobám, 

a to nejen proti osobě, která se má účasti v zadávacím řízení či veřejné soutěži zdržet, tak 

také proti majetku. Postačí i pokud se bude jednat o pohrůžku jiného než bezprostředního 

násilí. Jinou těžkou újmou pak může být hrozba způsobení majetkové újmy, ztráty 

zaměstnání, narušení rodinného života či jiné podobné jednání. Vždy je pak třeba 

přihlédnout k osobním poměrům osoby, vůči které jednání pachatele směřuje.107 

 Pachatel se tedy výše popsanými způsoby snaží dosáhnout toho, aby se jiný 

neúčastnil zadávacího řízení či veřejné soutěže, přičemž k dokonání trestného činu je 

třeba, aby pachatel tohoto cíle skutečně dosáhl. V případě, že lest či pohrůžky pachatele 

k tomuto následku nevedou, se může jednat nanejvýš o pokus tohoto trestného činu. 108 

 Druhým způsobem spáchání trestného činu podle ustanovení § 257 odst. 1 TrZ, 

tentokrát podle písm. b) tohoto ustanovení, je jednání spočívající v poskytnutí, nabídnutí 

                                                           
105 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2628. 
106 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kruwer ČR, 2016, s. 779. 

107 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2629-2630. 

108 Tamtéž, s. 2630. 
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či slibu majetkového nebo jiného prospěchu za to, že se daná osoba zdrží účasti 

v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži. Jedná se tak o jednání obdobné tomu, jež 

tvoří skutkovou podstatu trestného činu podplacení podle ustanovení § 332 TrZ, případně 

též nepřímého úplatkářství podle ustanovení § 333 TrZ.109 Od těchto trestných činů se 

však odlišuje tím, že se zde nejedná o věc obecného zájmu, a nelze tedy dovodit trestní 

odpovědnost pachatele za tento čin. Obdobně nepřichází v úvahu ani trestný čin podvodu 

podle ustanovení § 209 TrZ.110 

 Prospěchem se v tomto případě rozumí jakákoli výhoda, spočívající 

v majetkovém prospěchu ať už ve formě peněžní či naturální, nebo i v poskytnutí jiných, 

nemajetkových výhod. Příkladem takové nemajetkové výhody budiž například zisk dobře 

placeného zaměstnání či pohlavní styk. Minimální hranice tohoto prospěchu zákonem 

není stanovena. Poskytnout pak tento prospěch lze nejen osobě, vůči níž jednání pachatele 

směřuje, ale i osobě třetí.111 

 Nabídka a slib prospěchu spočívají v návrhu na poskytnutí tohoto prospěchu, kdy 

v případě nabídky jde o návrh konkrétnější a bezprostřednější. Slib prospěchu je pak 

méně konkrétní a zpravidla bude realizován až později.112 

 Podstatným rozdílem oproti ustanovení § 257 odst. 1 písm. a) TrZ je skutečnost, 

že trestný čin podle ustanovení § 257 odst. 1 písm. b) TrZ je dokonán už poskytnutím, 

nabídnutím či slíbením prospěchu a není tak třeba, aby se daný potenciální dodavatel 

skutečně zdržel účasti v zadávacím řízení.113 

 Obdobně jako výše uvedení je i ustanovení § 256 odst. 1 písm. c) TrZ úzce 

propojeno s úplatkářskými trestnými činy, tentokrát s trestným činem přijetí úplatku 

podle ustanovení § 331 TrZ. Jednání pachatele v tomto případě spočívá buď v žádání 

prospěchu, tedy v tom, že pachatel sám dá podnět k poskytnutí či přislíbení prospěchu, 

nebo v jeho přijetí. S ohledem na výše uvedenou souvislost s ustanovením § 331 TrZ je 

                                                           
109 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kruwer ČR, 2016, s. 779 

110 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 37/92 ze dne 23. října 1992, publikované ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 14/1993 tr. 

111 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2630. 

112 Tamtéž, s. 2630. 

113 Tamtéž, s. 2630. 
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pak třeba podotknout, že na rozdíl od tohoto ustanovení se v tomto případě za trestné 

nepovažuje jednání, spočívající v pouhém přijetí slibu prospěchu.114 

 Obdobně jako v případě ustanovení § 257 odst. 1 písm. b) TrZ k dokonání 

trestného činu postačí, aby pachatel žádal či přijal prospěch, a skutečná účast pachatele 

v zadávacím řízení tak není rozhodující.115 

 Výše popsaná ustanovení § 257 odst. 1 písm. a) až c) TrZ byla převzata z trestního 

zákona z roku 1961. Nově pak bylo trestním zákoníkem přidáno ustanovení § 257 odst. 1 

písm. d) TrZ, jehož podstatou je jednání, spočívající ve vyvíjení činnosti s cílem 

dosáhnout zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, 

a to na základě dohody s jiným zájemcem či uchazečem. 

 Dohoda může být výslovná či konkludentní a musí směřovat k výše uvedenému 

cíli. Vyvíjením činnosti se rozumí blíže nespecifikované jednání, typicky se však bude 

jednat o činnost související s jednacím řízením či podáváním nabídek podle ZVZ. 

K dokonání tohoto trestného činu je třeba, aby pachatel započal s realizací výše popsané 

dohody.116 

 Pojmy „zájemce“ a „uchazeč“ byly definovány ve starší právní úpravě, ZVZ však 

od těchto pojmů upustil. Za současné právní úpravy budou tyto pojmy odpovídat pojmu 

„účastník zadávacího řízení“ podle ustanovení § 47 ZVZ. 117  

 Nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenou je cena, která výrazněji 

přesahuje cenu obvyklou v místě a čase vztahující se k poskytnutí dodávek či prací. 

Odborná literatura v této souvislosti hovoří o ceně přesahující cenu obvyklou v řádech 

přinejmenším desítek procent. Jinak nevýhodnou je pak cena, která je problematická 

z jiných důvodů, například neúměrnou dobou splatnosti či zvolenou formou nepeněžitého 

plnění.118 

                                                           
114 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2631. 

115 Tamtéž, s. 2631. 

116 Tamtéž, s. 2631. 

117 K tomuto srov. kapitolu 3.2 této práce. 

118 Kuchta, J. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, s. 307. 
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 Typickou formou takového jednání je tzv. bid rigging, tedy jednání, jímž 

spolupracující dodavatelé vyloučí soutěž o zadání veřejné zakázky tím, že své nabídky 

vypracují ve shodě, čímž obvykle dojde ke zvýšení ceny či snížení kvality plnění. Podle 

odhadů ÚOHS podobné jednání navýší cenu dané veřejné zakázky v rozmezí 10 až 50 %, 

což může být s ohledem na množství veřejných prostředků investovaných do veřejných 

zakázek značná částka.119 

 Nejběžnější formou bid riggingu je dohoda dodavatelů, která spočívá ve vybrání 

vítězného dodavatele předem. Tento pak předloží zdánlivě nejvýhodnější, přesto 

předraženou nabídku, a ostatní potenciální dodavatelé následně předloží nabídky ještě 

dražší, případně takové, které bude v zadávacím řízení třeba vyloučit, ať už pro nesplnění 

podmínek, nebo pro jiné důvody.120 Tyto nabídky se označují jako tzv. krycí nabídky. 

Neúspěšní dodavatelé pak získají jiný prospěch, ať už určitou úplatu ze strany vítěze, 

možnost podílet se na plnění veřejné zakázky formou subdodávek či pozici předem 

vybraného vítěze v jiném zadávacím řízení. 

 Další formou bid riggingu je pak předložení zdánlivě výhodné krycí nabídky po 

dohodě obdobné té popsané výše, kdy po výběru této zdánlivě výhodné nabídky 

zadavatelem dojde k odstoupení vítěze, přičemž zakázka následně připadne předem 

určenému vítězi, jehož nadhodnocená nabídka je druhá v pořadí.121 

 Problémem takovéto dohody z hlediska pachatele je však možnost „narušení“ 

takové dohody třetím subjektem, který podá, ať už s vědomím existence výše popsané 

dohody či bez takového vědomí, nabídku s tržní, nenadhodnocenou cenou a v zadávacím 

řízení tak uspěje. Zvláště rizikové jsou proto pro zadavatele ty zakázky, jejichž předmět 

plnění může dodat jen málo společností, které navíc z působení na relevantním trhu 

mohou mít mezi sebou určité kontakty, či veřejné zakázky v souvislosti s trhy, na něž je 

                                                           
119 Herman, P., Košťál, K. Zadávání veřejných zakázek a zakázané dohody dodavatelů. Uohs.cz 

[online], Úřad na ochranu hospodářské soutěže, 2009, s. 74. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/OTVEZ/Manual-_OTVEZ.pdf 

120 K důvodům pro vyloučení potenciálního dodavatele srov. ustanovení § 48 ZVZ. 

121 Herman, P., Košťál, K. Zadávání veřejných zakázek a zakázané dohody dodavatelů. Uohs.cz 

[online], Úřad na ochranu hospodářské soutěže, 2009, s. 77. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/OTVEZ/Manual-_OTVEZ.pdf 
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velice obtížné z důvodu vysokých nákladů vstoupit, například trh telekomunikací.122 

Problematické jsou pak také veřejné zakázky, které se vypisují opakovaně, například na 

základě tzv. rámcových dohod podle ustanovení § 131 ZVZ, neboť takové nabízení dává 

soutěžitelům příležitost uzavřít výše popsanou dohodu a pravidelně se na pozici vítěze 

střídat.123 Je však nutno uvést, že jednoznačně subsumovat bid rigging pod jedinou 

skutkovou podstatu není možné a mnohdy se objevují názory, že je možné toto jednání 

subsumovat pod některou ze zbývajících dvou skutkových podstat, rozebraných v této 

práci. S ohledem na minimum doposud odhalených případů navíc ani není k dispozici 

relevantní judikatura.124 

 Trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži je trestným 

činem úmyslným, kdy úmysl musí zahrnovat všechny znaky objektivní stránky. 

Pachatelem může být kterákoli fyzická i právnická osoba, lze však předpokládat, že se 

bude jednat o osobu účastníka zadávacího řízení či někoho, kdo za tuto osobu jedná.125 

Sankcí za tento trestný čin je pak u základní skutkové podstaty trest odnětí svobody až na 

tři léta nebo zákaz činnosti. 

 Naplnění kvalifikované skutkové podstaty podle ustanovení § 257 odst. 2 TrZ je 

trestáno odnětím svobody na dvě až osm let. Podle ustanovení § 257 odst. 2 písm. a) TrZ 

je takto postihováno spáchání tohoto trestného činu v případě, že ho pachatel spáchá 

v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. Podobně jako u kvalifikované 

skutkové podstaty v ustanovení § 256 odst. 2 písm. c) TrZ půjde o prospěch ve výši 

nejméně 500 000 Kč. K dokonání tohoto trestného činu postačí, aby pachatel jednal 

v úmyslu tento prospěch získat, není nutné, aby ho skutečně dosáhl.126 Podle ustanovení 

                                                           
122 Herman, P., Košťál, K. Zadávání veřejných zakázek a zakázané dohody dodavatelů. Uohs.cz 

[online], Úřad na ochranu hospodářské soutěže, 2009, s. 77. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/OTVEZ/Manual-_OTVEZ.pdf 

123 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Pokyny pro boj proti kartelovým dohodám mezi 

uchazeči o veřejnou zakázku. Oecd.org [online], OECD, 2009, s. 2. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/44/42886665.pdf 

124 Schellerová, A. Bid rigging, nebo-li zakázaná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku. AntiTrust. 

2015, č. 2. [online] Sdružení KAIROS, publikováno 18. 8. 2015. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

http://www.achourpartners.com/upload/publikace/58b79d7d94df4.pdf 

125 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2631-2632. 

126 Tamtéž, s. 2632. 
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§ 257 odst. 2 písm. b) TrZ je pak takto trestné i jednání podle odst. 1 tohoto ustanovení, 

jehož se dopustí pachatel v postavení úřední osoby ve smyslu ustanovení § 127 TrZ. 

 Naplnění obou těchto znaků současně je pak spolu s jednáním pachatele v úmyslu 

získat prospěch velkého rozsahu za současného naplnění skutkové podstaty ustanovení 

§ 257 odst. 1 TrZ v souladu s ustanovením § 257 odst. 3 písm. a) a b) TrZ sankcionováno 

odnětím svobody na tři až deset let. Prospěchem velkého rozsahu se pak v souladu 

s ustanovením § 138 TrZ rozumí prospěch ve výši nejméně 5 000 000 Kč. 

 Tato skutková podstata tak pokrývá některá další jednání související s veřejnými 

zakázkami, zejména jednání obdobná vydírání či úplatkářství s cílem zabránit jinému 

v účasti v zadávacím řízení, k nimž je poněkud nesystémově přiřazeno též jednání 

spočívající ve snaze docílit zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou či jinak 

nevýhodnou cenu. Tuto nesystémovost podtrhuje fakt, že na rozdíl od výše popsaných 

jednání toto nelze spáchat v souvislosti s veřejnou soutěží, ale pouze se zadáváním 

veřejné zakázky.  
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5 Skutkové podstaty související s veřejnými zakázkami 

 S ohledem na skutečnost, že trestná činnost na úseku veřejných zakázek je jednou 

z komplikovanějších forem trestné činnosti, nezřídka dojde jednáním některých 

pachatelů k naplnění i dalších skutkových podstat určitých trestných činů, ať už 

v souběhu jednočinném či vícečinném. Předmětem této kapitoly je proto pouze stručný 

popis některých vybraných skutkových podstat s důrazem na souvislost právě 

s veřejnými zakázkami, nikoliv jejich podrobná analýza. 

5.1 § 216 TrZ – Legalizace výnosů z trestné činnosti 

 Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216 TrZ 

spáchá ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo 

znemožněno zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty, získané trestným činem 

spáchaným v České republice nebo v cizině, či jako odměna za něj, popřípadě věci nebo 

jiné majetkové hodnoty, která byla za tuto věc nebo majetkovou hodnotu získána. Trestné 

je též umožnění spáchání tohoto trestného činu jinému. Objektem tohoto trestného činu 

je ochrana cizího majetku ve vztahu k věcem získaným trestnou činností. Podle 

subjektivní stránky pak rozlišujeme trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle 

ustanovení § 216 TrZ a trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle 

ustanovení § 217 TrZ. Pachatelem obou těchto trestných činů může být kterákoli fyzická 

či právnická osoba.127 

 V souvislosti s veřejnými zakázkami může být tento trestný čin spáchán například 

v případě, kdy budou obvinění účelovými převody na zahraniční společnosti zastírat 

původ peněžních prostředků, získaných některým z trestných činů, jimž se tato práce 

podrobně věnuje. Jako konkrétní příklad tohoto jednání lze uvést jednání obsažené 

v usnesení o zahájení trestního stíhání č. j. OKFK-837-611/TČ-2013-251300-3 ze dne 

13. února 2014, jimž bylo zahájeno trestní stíhání několika osob právě pro trestný čin 

legalizace výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216 odst. 1 písm. a), b) a c) TrZ 

v souvislosti s údajně předraženými smlouvami Dopravního podniku hlavního města 

Prahy na dodávky jízdenek, které byly uzavřeny v rozporu se ZVZ 2006. Pro trestný čin 

                                                           
127 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2154-2158. 
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zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě bylo 

v této věci také vedeno trestní stíhání, byť proti ne zcela shodnému okruhu osob.128  

5.2 § 220 TrZ – Porušení povinnosti při správě cizího majetku 

 Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 

TrZ spáchá ten, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost 

opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému způsobí škodu nikoli malou. 

Objektem tohoto trestného činu jsou majetková práva a zvláštní vztah důvěry mezi 

vlastníkem a správcem majetku. Porušená povinnost může být uložena zákonem či 

převzata smluvně. Tyto povinnosti často souvisejí se správou majetku právnické osoby 

na základě pracovní či manažerské smlouvy. Pachatelem tohoto trestného činu tak může 

být jen osoba, která je nositelem takové povinnosti. Obdobně jako u trestného činu 

legalizace výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216 TrZ a ustanovení § 217 TrZ 

rozlišujeme i u tohoto trestného činu úmyslnou a nedbalostní formu.129 V ustanovení 

§ 221 TrZ, které upravuje trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku 

z nedbalosti, je však vyžadována hrubá nedbalost, tedy jednání, kdy přístup pachatele 

k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům 

chráněným trestním zákoníkem.130 

 Oproti výše uvedenému přichází v případě trestného činu porušení povinnosti při 

správě cizího majetku podle ustanovení § 220 TrZ úvahu též jednočinný souběh 

s trestnými činy, jež jsou hlavním předmětem této práce. Souběh těchto činů není 

vyloučen, neboť objektem je, jak bylo uvedeno výše, primárně ochrana majetku 

jednotlivce, kdežto trestné činy na úseku veřejných zakázek primárně sledují ochranu 

řádného postupu v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. 

 Konkrétním případem jednání, kdy může docházet k jednočinnému souběhu 

trestných činů podle ustanovení § 220 TrZ a § 256 TrZ je situace, kdy pachatel 

v postavení zástupce zadavatele veřejné zakázky jednáním, jinak naplňujícím skutkovou 

podstatu trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži 

                                                           
128 Popsané usnesení je veřejně dostupné online na webu oziveni.cz, konkrétně na této adrese: 

https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/02/usneseni-obvineni-advokati.pdf 

129 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2182 – 2194. 

130 Srov. ustanovení § 16 odst. 2 TrZ. 
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a veřejné dražbě zároveň poruší povinnost uloženou mu zákonem, například zákonem 

o majetku ČR, který v ustanovení § 14 ukládá povinnost účelného a hospodárného 

využívání majetku k plnění funkcí státu, a svým jednáním způsobí zadavateli škodu. 

5.3  § 248 TrZ – Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

 Trestný čin porušení předpisů podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 1 TrZ spáchá 

ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým 

konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu 

narušující hospodářskou soutěž. 

 Podrobně tato jednání upravuje zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže, kdy výše citovaná skutková podstat trestného činu podle ustanovení § 248 odst. 2 

alinea 1 TrZ chrání zájem společnosti na dodržování pravidel hospodářské soutěže ve 

vybraných případech závažného porušení ZOHS tam, kde nepostačuje odpovědnost podle 

jiného právního předpisu.131 

 Těmito závažnými porušeními, specifikovanými v ustanovení § 248 odst. 2 alinea 

1 TrZ jsou pak některá jednání vyjmenovaná v ustanovení § 1 odst. 1 ZOHS, kdy však 

některá další porušení ZOHS podle tohoto ustanovení v této skutkové podstatě nejsou 

zohledněna. Podle tohoto ustanovení trestního zákoníku tak není trestné například 

zneužívání dominantního postavení na trhu či spojování soutěžitelů.132 

  Dohodami narušujícími hospodářskou soutěž tak budou zejména dohody mezi 

soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení nebo jednání ve vzájemné shodě, a to v souladu 

s ustanovením § 3 odst. 1 ZOHS, tedy zejména takové dohody, obsahující ujednání 

o určení cen, omezování výroby, odbytu, či výzkumu, rozdělení trhu či diskriminace 

soutěžitelů. Podrobný demonstrativní výčet je obsažen v ustanovení § 3 odst. 2 ZOHS. 

Musí se však jednat o takové dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž není 

zanedbatelný, proto je vždy třeba hodnotit konkrétní dopady určité dohody.133 

                                                           
131 Srov. ustanovení § 12 odst. 2 TrZ. 

132 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2516. 

133 Tamtéž, s. 2517. 
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 Trestný čin podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ je podrobně rozebrán výše 

jako jeden z trestných činů, který je předmětem této práce. V souvislosti s veřejnými 

zakázkami, obdobně jako je tomu u ostatních trestných činů v této kapitole, však může 

být spáchán i trestný čin podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 1 TrZ. V případě trestného 

činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 

alinea 1 TrZ pak typicky půjde o jednání většího počtu dodavatelů, spočívající v uzavření 

dohody narušující hospodářskou soutěž na relevantním trhu, v rámci něhož dochází 

k uzavírání smluv na základě výběrových řízení podle ZVZ. 

5.4 § 260 TrZ – Poškození finančních zájmů Evropské unie 

 Trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie podle ustanovení § 260 

TrZ spáchá ten, kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné 

doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje 

vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů 

spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje 

zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého 

takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu. Trestné je taktéž 

neoprávněné zkrácení či použití finančních prostředků, tvořících příjmy nebo výdaje 

souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo souhrnných rozpočtů spravovaných Evropskou 

unií či jejím jménem. 

 Toto ustanovení vychází primárně z nadnárodní úpravy, konkrétně z Úmluvy 

o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, kterou se Česká republika zavázala 

ratifikovat v rámci procesu evropské integrace. Finančními zájmy Evropské unie jsou pak 

zejména příjmy a výdaje evropských rozpočtů, které jsou spravovány a delegovány 

Společenstvím a jeho orgány a institucemi.134 Navzdory nadpisu tohoto ustanovení je za 

dokonané považované i jednání, které je ve své podstatě jednáním ohrožujícím, či 

dokonce pouze účastenským. K naplnění skutkové podstaty trestného činu podle tohoto 

ustanovení totiž postačuje vytvoření možnosti vzniku následné poruchy. 

 Finanční zájmy Evropské unie pak mohou být poškozeny nejen co se týče 

samotného souhrnného rozpočtu, ale také na úseku tzv. dalších rozpočtů, například tedy 

                                                           
134 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2649. 
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prostředků v podobě fondů. K samotnému poškození těchto zájmů dochází už 

vyhotovením dokladu, tedy jakékoliv listiny, jejíž předložení je třeba pro neoprávněné 

získání finančních prostředků z evropských rozpočtů. 135   

  Dalším znakem je nepravdivost, nesprávnost či neúplnost tohoto dokladu, 

respektive uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů v něm či zatajení takového 

dokladu nebo údaje. Takový doklad tedy buď nebude odpovídat skutečnosti, bude stižen 

vadami formálními či obsahovými nebo bude postrádat některé jiné náležitosti. Zatajení 

se pak vykládá podobně jako znak zamlčení podstatných skutečností u trestného činu 

podvodu podle ustanovení § 209 TrZ.136 

 Dále je k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle ustanovení § 260 TrZ 

třeba, aby pachatel umožnil nesprávné použití, zadržování finančních prostředků nebo 

zmenšení zdrojů rozpočtu. Postačuje tedy, vytvoří-li pachatel reálnou možnost vyvolání 

škodlivého následku.137 

 Ke spáchání tohoto trestného činu může v souvislosti s veřejnými zakázkami dojít 

tam, kde je veřejná zakázka financována z prostředků Evropské unie, například v rámci 

regionálních operačních programů. Příkladem takového jednání pak může být předložení 

dokumentace veřejné zakázky, u níž došlo k předchozímu ovlivnění zadávacího řízení 

způsobem naplňujícím skutkovou podstatu některého z trestných činů, jež jsou 

předmětem této práce, za účelem poskytnutí finančních prostředků z některého z fondů 

Evropské unie formou dotace.138 

5.5  § 329 TrZ – Zneužití pravomoci úřední osoby 

 Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle ustanovení § 329 TrZ spáchá 

úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo 

opatřit sobě či jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem 

odporujícím jinému právnímu předpisu, překročí svou pravomoc, či nesplní povinnost 

vyplývající z její pravomoci. Pachatelem tak může být jen úřední osoba. 

                                                           
135 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2651. 

136 Tamtéž, s. 2651. 

137 Tamtéž, s. 2652. 

138 Srov. rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 4 T 21/2013 ze dne 7. dubna 2015. 
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 Úřední osobou je podle výkladového ustanovení § 127 TrZ osoba spadající do 

některé z taxativně vymezených kategorií osob, které spojuje plnění důležitých úkolů při 

ochraně a prosazování státních či celospolečenských zájmů, k čemuž jim zákon dává 

nejen zvýšenou ochranu, promítnutou v některých dalších ustanoveních trestního 

zákoníku, ale také vyšší míru odpovědnosti, jako je tomu například u tohoto ustanovení. 

Tato osoba je navíc úřední osobou jen tehdy, plní-li zároveň úkoly státu nebo společnosti 

k tomu svěřenými pravomocemi, a to buď v celém rozsahu jim svěřené působnosti, nebo 

jen při některých úkonech v jejím rámci (např. exekutor je úřední osobou podle 

ustanovení § 127 odst. 1 písm. f) TrZ jen při výkonu exekuční činnosti z pověření soudu 

či státního zástupce). Jednání pachatele pak bude spočívat v jednom ze tří základních 

druhů zneužití pravomoci, popsaných v trestním zákoníku.139 

 Prvním druhem takového jednání, popsaným v ustanovení § 329 odst. 1 písm. a) 

TrZ, je porušování či obcházení konkrétního zákona nebo právní normy na podkladě 

zákona vydané, přičemž se na toto jednání vztahuje úmysl pachatele. 

 Překročením pravomoci v souladu s ustanovením § 329 odst. 1 písm. b) TrZ se 

rozumí výkon činnosti, spadající do pravomoci jiné úřední osoby či orgánu, a to jak 

v případě nadřízeného, tak i podřízeného, není-li možnost atrahovat vyřízení věci na 

nadřízený orgán. Také se překročením pravomoci rozumí jednání bez zvláštního 

zmocnění tam, kde je toto zmocnění vyžadováno zákonem. Trestnost takového 

překročení pak bez dalšího nemůže zaniknout tím, že příslušný orgán či úřední osoba 

jednání pachatele dodatečně schválí.140 

 Ustanovení § 329 odst. 1 písm. c) TrZ pak jako poslední druh jednání, které může 

naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu, definuje nesplnění povinnosti 

vyplývající z pravomoci. Toho se pachatel dopustí tím, že nesplní zákonem či jiným 

právním předpisem mu uloženou povinnost. Jedná se tedy o omisivní jednání, na které se 

navíc musí vztahovat alespoň nepřímý úmysl. 

                                                           
139 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1352 – 1353. 

140 Tamtéž, s. 3148. 
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 Jedná se o trestný čin úmyslný, kdy úmysl pachatele musí směřovat ke způsobení 

škody či majetkové újmy či sobě nebo jinému opatřit neoprávněný prospěch. 

 Zejména s ohledem na ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) TrZ, které stanoví, že 

úřední osobou je mimo jiné člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní 

samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, není souběh trestných 

činů na úseku veřejných zakázek s trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby podle 

ustanovení § 329 TrZ ničím výjimečným. Příkladem jednočinného souběhu výše 

uvedených trestných činů může být skutkový děj, popsaný v usnesení Nejvyššího soudu 

sp. zn. 5 Tdo 178/2014, kdy obviněným byl místostarosta obce, tedy osoba povinná řídit 

se ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, které zakotvuje povinnost 

spravovat majetek obce účelně a hospodárně, a zároveň úřední osoba ve smyslu 

ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) TrZ. Obviněný se, navzdory svým osobním vazbám na 

jednoho z potenciálních dodavatelů, nechal zvolit předsedou hodnotící komise 

v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ZVZ 2006, a následně 

přesvědčil hodnotící komisi, aby pod záminkou rizika včasného nedokončení prací 

účastníkem zadávacího řízení s nejvýhodnější nabídkou tuto nabídku vyřadila, přičemž 

v důsledku tohoto jednání došlo k uzavření smlouvy s druhým účastníkem zadávacího 

řízení v pořadí, kterým byla právě společnost, na níž měl obviněný osobní vazby.141 

 Taktéž lze poukázat i na skutkový děj, popsaný v usnesení Nejvyššího soudu 

sp. zn. 5 Tdo 746/2014 ze dne 19. listopadu 2014, kdy obviněná jako vedoucí právního 

odboru Úřadu městského obvodu v obci jako zástupce zadavatele a současně jako členka 

hodnotící komise seznámila druhého obviněného s obsahem konkurenčních nabídek 

a umožnila mu provádět změny v nabídce obchodní společnosti, jejímž byl 

zaměstnancem. Tímto jednáním zajistili této nabídce druhé místo při hodnocení nabídek 

s tím, že nabídka na prvním místě byla obviněnou v rozporu s ustanoveními ZVZ 2006 

vyloučena.142 

                                                           
141 Srov usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 178/2014 ze dne 30. července 2014. 

142 Šámal, P. Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek. Bulletin advokacie 

[online]. Česká advokátní komora v Praze, publikováno 12. 11. 2015. [cit. 22. 11. 2017]. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestne-ciny-souvisejici-se-zadavanim-a-realizaci-verejnych-

zakazek?browser=mobi 
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5.6 § 331, 332 a 333 TrZ – Úplatkářské trestné činy 

 Výše uvedené tři trestné činy, souhrnně označené jako trestné činy úplatkářské, 

spojuje zájem státu na řádném, nestranném, nezištném a zákonném obstarávání věcí 

obecného zájmu či zájem na rovnosti podmínek soutěžitelů v hospodářské soutěži jako 

jejich druhový objekt. Věcí obecného zájmu se rozumí jak rozhodování orgánu veřejné 

moci, tak i jiná činnost, související s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu, 

například činnost při uspokojování zájmů občanů v materiálním, sociálním či kulturním 

smyslu.143 Novelou TZ 1961 č. 537/2004 Sb., s účinností od 22. října 2004, došlo 

k rozšíření těchto skutkových podstat i na zachovávání povinnosti uložené právním 

předpisem nebo povinnosti smluvně převzaté, kdy účelem této novely je zajistit, aby 

v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování 

účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. Tuto úpravu pak 

k 1. lednu 2010 přebral i trestní zákoník. 

 Výše rozebraný pojem obstarávání věcí veřejného zájmu je spolu s pojmy 

“úplatek” a “úřední osoba” definován ve společném ustanovení § 334 TrZ. Pojem „úřední 

osoba“ byl rozebrán výše, je však třeba podotknout, že úřední osobou podle tohoto 

ustanovení se rozumí širší okruh osob, než který je vyjmenován v ustanovení § 127 TrZ. 

Úplatkem je pak neoprávněná výhoda, spočívající v přímém obohacení nebo jiném 

zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 

osobě, a na kterou není nárok. Úplatek tak může mít podobu materiální, typicky 

v penězích, ale také může jít o výhodu jiného druhu.144 

 Trestný čin přijetí úplatku podle ustanovení § 331 TrZ spáchá ten, kdo sám nebo 

prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo 

pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného 

v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá 

slíbit úplatek. Přísněji je pak postihováno jednání, kdy pachatel o úplatek sám žádá. 

 Trestný čin podplacení podle ustanovení § 332 TrZ spáchá ten, kdo jinému nebo 

pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí 

                                                           
143 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kruwer ČR, 2016, s. 880. 

144 Tamtéž, s. 881. 
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úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného 

poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. 

 Trestný čin nepřímého úplatkářství podle ustanovení § 333 TrZ pak obsahuje dvě 

skutkové podstaty, které spočívají v jednání obdobném jednak trestnému činu přijetí 

úplatku podle ustanovení § 331 TrZ, tak i podplacení podle ustanovení § 332 TrZ. U obou 

těchto skutkových podstat se však jedná o přijetí úplatku či podplacení s tím, že osoba 

přijímající úplatek bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon 

úřední osoby, či tak již učinila. 

 Jak již bylo uvedeno výše, souběh trestného činu přijetí úplatku podle ustanovení 

§ 331 TrZ s trestným činem zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě podle ustanovení § 256 TrZ je vyloučen, neboť tato skutková 

podstata je vůči němu v poměru speciality.145 Naproti tomu trestný čin podplacení podle 

ustanovení § 332 TrZ lze v jednočinném souběhu s tímto trestným činem spáchat, kdy 

typickým příkladem takového jednání je poskytnutí úplatku osobě, která následně ovlivní 

zadávací řízení tak, že tím naplní skutkovou podstatu trestného činu zjednání výhody při 

zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.146 Vyloučen není ani 

jednočinný souběh s trestným činem nepřímého úplatkářství podle ustanovení § 333 TrZ. 

 Taktéž je vyloučen jednočinný souběh všech úplatkářských trestných činů 

s trestným činem pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle ustanovení 

§ 257 TrZ, neboť účast v zadávacím řízení není obstaráváním věcí veřejného zájmu,147 

v důsledku čehož jsou jednání svou povahou podobná úplatkářským trestným činům 

zahrnuta pod skutkovou podstatu tohoto trestného činu, stejně jako je tomu částečně 

u výše uvedeného ustanovení § 256 TrZ. 

                                                           
145 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2626-2633. 

146 Srov. rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 4 T 21/2013 ze dne 7. dubna 2015. 

147 Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 37/92 ze dne 23. října 1992, publikované ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 14/1993 tr. Je však na místě uvažovat o aktuálnosti tohoto 

rozhodnutí za současného znění ustanovení § 334 TrZ, které od výše uvedené novely zahrnuje i jednání 

související s podnikáním, přičemž tyto znaky by jednání popsané v citovaném rozhodnutí naplnit mohlo, 

lze však obdobně jako u ustanovení § 256 TrZ konstatovat, že i tak bude trestný čin podle ustanovení § 257 

TrZ k úplatkářským trestným činům v poměru speciality. 
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 V úvahu přichází také jednání, související s trestným činem podle ustanovení 

§ 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, kde souběh s žádným z úplatkářských trestných činů vyloučen 

není.148 

5.7 § 361 TrZ – Účast na organizované zločinecké skupině 

 Trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle ustanovení § 361 

TrZ spáchá ten, kdo organizovanou zločineckou skupinu založí, kdo se její činnosti 

účastní či její činnost podporuje. 

 V prvé řadě je nutno konstatovat, že je třeba odlišovat organizovanou skupinu od 

organizované zločinecké skupiny, a to zvláště u trestné činnosti na úseku veřejných 

zakázek, kdy s ohledem na skutkovou složitost některých případů této trestné činnosti je 

zapojení většího počtu osob s určitou mírou organizace jejich jednání mnohdy nezbytnou 

podmínkou úspěšného dokonání trestného činu. Ostatně ustanovení § 248 odst. 3 písm. a) 

TrZ a ustanovení § 256 odst. 2 písm. a) TrZ, tedy dvou ze tří trestných činů, jež jsou 

předmětem této práce, obsahují kvalifikovanou skutkovou podstatu, která spočívá právě 

ve spáchání trestného činu členem organizované skupiny.149 

 Organizovaná zločinecká skupina je definovaná ve výkladovém ustanovení § 129 

TrZ., které stanoví, že jde o relativně stále společenství více osob s vnitřní organizační 

strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činnosti, vytvořené za účelem soustavného 

páchání úmyslné trestné činnosti.150 Od organizované skupiny se pak liší zejména co do 

soustavnosti, kdy organizovaná skupina obvykle směřuje ke spáchání jednoho či 

maximálně několika trestných činů s mírou plánovitosti tomu odpovídající, tedy nižší, 

než je tomu u organizované zločinecké skupiny, a dále se u organizované skupiny 

nevyžaduje existence vnitřní organizační struktury, nýbrž postačí pouhé rozdělení úkolů 

v rámci daného trestného činu.151 

 Soustavným pácháním trestné činnosti se pak rozumí takové páchání trestné 

činnosti, kdy pachatelé jednají ve prospěch organizované skupiny buď nepřetržitě, nebo 

                                                           
148 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2537. 

149 Ke znaku organizované skupiny srov. příslušnou část kapitoly 4.2 této práce. 

150 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1377. 

151 Tamtéž, s. 1377. 
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pravidelně či opakovaně po delší dobu. Postačí, že organizovaná zločinecká skupina byla 

založena s úmyslem soustavného páchání trestné činnosti, k reálnému páchání takové 

činnosti nemusí dojít.152 

 Z výše uvedeného je patrné, že záměrem zákonodárce byl zejména postih 

organizovaných zločineckých skupin, založených s cílem generovat zisk různými 

formami trestné činnosti, typicky trestnou činností související s obchodováním 

s narkotiky, obchodováním s lidmi či organizováním drobné trestné činnosti (v populární 

kultuře organizací typicky označovaných jako mafie153), či organizací s cíli politickými, 

tedy různých extremistických hnutí. V praxi však může dojít i k jiným případům 

organizovaných zločineckých skupin, obvykle zaměřeným na soustavné páchání určité 

typově podobné trestné činnosti. 

 Je proto možné, že jednání určitého okruhu potenciálních dodavatelů, které bude 

plánovitě řízeno s cílem páchat trestnou činnost na úseku veřejných zakázek v různých 

zadávacích řízeních, zejména takových, kde bude ze strany zadavatele poptáváno 

obdobné plnění, a na kterém se bude podílet více osob s rozdělením funkcí a činností 

v rámci takové skupiny, bude kvalifikováno jako trestný čin účasti na organizované 

zločinecké skupině podle ustanovení § 361 TrZ.154 Je však diskutabilní, zda je možné 

takto široce pojem organizované zločinecké skupiny vykládat. 

  

                                                           
152 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1378. 

153 Sýkora, M. Organizovaná (zločinecká) skupina. Pravniprostor.cz [online]. ATLAS consulting, spol. 

s r. o., publikováno 20. 5. 2014. [cit. 23. 11. 2017]. Dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/organizovana-zlocinecka-skupina 

154 V kauze IT zakázek ministerstva vnitra padla nová obvinění. Euro.cz [online]. Mladá fronta, a. s., 

publikováno 12. 10. 2016. [cit. 23. 11. 2017]. Dostupné na: https://www.euro.cz/politika/v-kauze-it-

zakazek-ministerstva-vnitra-padla-nova-obvineni-1309171 
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6 Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami 

v judikatuře 

 Na judikaturu k jednotlivým trestným činům, jež tvoří hlavní předmět této práce, 

je pravidelně odkazováno v příslušných kapitolách této práce. Lze však shrnout, že 

zatímco judikatura k trestnému činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 

veřejné soutěži a veřejné dražbě je již poměrně obsáhlá, trestné činy porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ a pletichy 

při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle ustanovení § 257 TrZ jsou 

trestnými činy poměrně vzácnými a z běžně dostupných zdrojů lze jen velmi těžko 

dohledat pravomocná rozhodnutí soudů, vztahující se k tomuto druhu trestné činnosti. 

Nejvyšší soud v případě těchto dvou trestných činů podle aktuálního trestního zákoníku 

rozhodoval pouze jednou, kdy navíc šlo o trestný čin podle ustanovení § 257 TrZ, 

spáchaný v souvislosti s veřejnou soutěží. 

 Z tohoto důvodu byla postupem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, vyžádána všechna rozhodnutí soudů prvního stupně včetně 

rozhodnutí navazujících v souvislosti s těmito dvěma trestnými činy, a to za období 

účinnosti trestního zákoníku, s cílem bližší analýzy rozhodovací praxe českých soudů 

u těchto trestných činů. 

6.1 § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ – Porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže 

 Postupem podle SvInfZ byly získány rozhodnutí k celkem čtyřem trestním řízení 

pro tento trestný čin. 

 Prvním z nich je řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 63 T 3/2013. 

Rozsudkem ze dne 4. září 2014 bylo rozhodnuto o zproštění obžaloby dvou obviněných, 

jednak zaměstnankyně České republiky – Ministerstva školství („obviněná A“) a jednak 

společníka a jednatele obchodní společnosti, která byla v předmětném zadávacím řízení 

zástupcem zadavatele („obviněný B“). Jejich jednání mělo spočívat v tom, že po 

předchozí domluvě a součinnosti bezprostředně měli směřovat ke zmanipulování 

zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku o předpokládané hodnotě 20 000 000 

Kč. Obvinění se měli s využitím svého postavení snažit získat předmětnou veřejnou 

zakázku pro třetího obviněného, který však ještě před podáním obžaloby zemřel a jeho 
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trestní stíhání tak bylo s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 písm. d) TrŘ zastaveno 

(„obviněný C“).  Obvinění tak měli postupovat v rozporu se zásadou transparentnosti 

podle ustanovení § 6 ZVZ 2006 a dále v rozporu s požadavkem nepodjatosti, opět 

obsaženým v ZVZ 2006. 

 Konkrétně měli obvinění zajistit, aby společnost obviněného B podala výrazně 

podhodnocenou nabídku na zajištění otevřeného řízení, kdy výši nabídky určil obviněný 

B na základě informací od obviněné A tak, aby v řízení zaručeně zvítězil. Obviněná A 

v této souvislosti oslovila jak předem vybranou společnosti, tak i několik dalších 

společností, u nichž předpokládala, že nabídku buď nepodají, nebo podají nabídku s příliš 

vysokou cenou. V případě nutnosti obvinění plánovali výměnu obálky s nabídkou, 

nakonec k tomu však nedošlo. Předem vybraná společnost obviněného B totiž skutečně 

zvítězila. 

 Následně spolu všichni tři obvinění měli připravit zadávací dokumentaci tak, aby 

společnost obviněného C nemohla být vyloučena a zakázku získala. Obviněná A zbylé 

dva obviněné pravidelně informovala o zadávacím řízení. Realizaci však komplikovala 

záporná stanoviska dalších zaměstnanců Ministerstva školství, ohrazujících se jak proti 

vysoké ceně, tak nevhodnému typu zadávacího řízení, kterým bylo řízení otevřené. 

 Obvinění se v reakci na tyto komplikace pokusili zajistit zadání zakázky 

v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy plánovali oslovit obviněného C jakožto stávajícího 

dodavatele předmětu veřejné zakázky s cílem zajistit prodloužení jeho smluvního vztahu 

se zadavatelem, jehož platnost v té době končila. Přestože se obviněným podařilo 

přesvědčit některé z osob, které se původně k jednacímu řízení bez uveřejnění stavěly 

negativně, ministr provedení takového zadávacího řízení neschválil. Namísto toho 

rozhodl o uzavření smlouvy s obviněným C bez výběrového řízení, a to na dobu nezbytně 

nutnou, než bude možné připravit otevřené řízení. Dodatek byl následně uzavřen 

a obvinění měli znovu začít vyvíjet činnost, směřující k zadání zakázky v jednacím řízení 

bez uveřejnění s cílem získat veřejnou zakázku pro společnost obviněného C, kdy toto 

bylo znemožněno zásahem policejního orgánu. 

 Obžaloba v jednání obviněných spatřovala trestné činy zneužití pravomoci úřední 

osoby podle ustanovení § 329 odst. 1 písm. a) TrZ (u obviněného B jako účastenství ve 
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formě návodu), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 

dražbě podle ustanovení § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. c) TrZ (u obviněné A navíc 

§ 256 odst. 3 TrZ) a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení 

§ 248 odst. 2 alinea 2, odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a) a b) TrZ, vše ve stadiu pokusu. 

Obvinění byli zproštěni obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž 

jsou obvinění stíháni. 

 Soud z provedeného dokazování dovodil, že k jednání obviněných sice došlo 

způsobem, popsaným v obžalobě, ale u obviněných absentuje úmysl, neboť jejich jednání 

směřovalo k jinému cíli. Soud se dále vymezil vůči praxi orgánů činných v trestním 

řízení, kdy policejní orgán, provádějící odposlech podle ustanovení § 88 TrŘ v jiné věci 

nabyl dojmu, že došlo k spáchání jiného trestného činu, a rozšířil takto své šetření. 

Policejní orgán však zcela rezignoval na další činnost, neprovedl šetření na místě ani 

vytěžování osob, a tak nemohly být zajištěny důkazy, umožňující správné vyhodnocení 

odposlechů. 

 Obviněná A navíc podle soudu měla jednat z pokynu nadřízených, vedených 

snahou pokračovat v používání systému obviněného C, který podle všeho fungoval velmi 

dobře. Obviněná však při tomto postupu měla respektovat vnitřní předpisy Ministerstva 

školství. Naopak se soud kriticky vyjádřil k obstrukčnímu jednání nadřízených obviněné 

A, které podle soudu bylo dáno zejména neznalostí věci. 

 Soud tak v tomto kontextu vyhodnotil důkazy získané odposlechy jako snahu 

obviněné A splnit jí zadané pracovní úkoly, které byly komplikovány jak přístupem 

nadřízených, tak i rigidní úpravou ZVZ 2006. U jednání zbylých dvou obviněných pak 

soud konstatoval, že obviněný B se nabídkami obviněného C na dorovnání nabídky či 

výměny nabídek neřídil, a ačkoliv ho přímo neodmítl, neměl nikdy v plánu takto 

postupovat. 

 Soud se pak, v kontextu výše uvedeného, nezabýval příliš právní kvalifikací 

jednání tak, jak je popsáno v obžalobě. Podle názoru autora, podloženého odbornou 

literaturou, však nelze dovozovat spáchání trestných činů podle ustanovení § 248 odst. 2 

alinea 2 TrZ a § 256 TrZ v jednočinném souběhu, neboť trestný čin podle ustanovení 

§ 256 TrZ je, jak již bylo uvedeno výše, k trestnému činu podle ustanovení § 248 TrZ 
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v poměru speciality.155 Soud by tak, v případě vydání odsuzujícího rozsudku, musel 

rozhodnout, zda byl spáchán trestný čin podle ustanovení § 256 TrZ, a pokud by spáchán 

nebyl pak dále posoudit, zda dané jednání nenaplňuje alespoň skutkovou podstatu podle 

ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, kdy podle názoru autora by v takovém případě bylo 

vhodné kvalifikovat dané jednání spíše jako trestný čin porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, a to zejména pro to, že 

činem tak, jak byl popsán v obžalobě, by v případě jeho prokázání nebyla zjednána 

výhoda na úkor konkrétního dodavatele, když jediným potenciálním dodavatelem byl 

obviněný C. 

 O odvolání státního zástupce proti výše uvedenému rozhodnutí rozhodl Vrchní 

soud v Praze rozsudkem sp. zn. 1 To 83/2014 ze dne 22. ledna 2015 tak, že napadené 

rozhodnutí zrušil, znovu však rozhodl o zproštění obžaloby u obou obviněných. Tento 

postup odůvodnil zejména chybným právním názorem soudu prvního stupně stran 

zprošťujícího důvodu, kterým je podle odvolacího soudu to, že v obžalobě popsaný 

skutek není trestným činem. Závěrem soud konstatoval, že při naplnění dalších 

předpokladů by v obžalobě popsané jednání mohlo být posuzováno jako příprava buď 

k trestnému činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení 

§ 248 TrZ nebo zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 

dražbě podle ustanovení § 256 TrZ, kdy tato příprava by v případě obviněných navíc 

nebyla trestná. Ač se tak soud výslovně nezabýval výše popsaným problémem souběhu 

trestných činu podle ustanovení § 248 TrZ a § 256 TrZ, z formulace této pasáže je patrné, 

že tento souběh není podle názoru Vrchního soudu v Praze možný. 

 Dalším analyzovaným rozhodnutím je rozsudek Krajského soudu v Ostravě 

sp. zn. 34 T 10/2015 ze dne 26. ledna 2017, kdy byli obvinění, starosta a místostarosta 

obce, zproštěni obžaloby pro skutek spočívající v tom, že v rozporu se ZVZ 2006 

a příslušnou směrnicí města objednali u jednatele stavební společnosti provedení 

stavebních prací v předpokládaném objemu 7 650 000 Kč. Učinili tak bez jakéhokoli 

výběrového řízení či transparentní soutěže. Následně pak měli uvést v omyl ostatní členy 

zastupitelstva, kdy v reakci na upozornění na porušení ustanovení ZVZ 2006 uvedli, že 

se jedná pouze o vícepráce v souvislosti s řádně zadanou veřejnou zakázkou. 

                                                           
155 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2524. 
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Zastupitelstvo pak stavební společnost skutečně pověřilo provedením prací, které však 

v té době společnost již prováděla. Obvinění měli takto objednávat i další práce, a to do 

doby, kdy se na stavbu dostavili policisté. Teprve poté bylo vypsáno řádné výběrové 

řízení, v němž zvítězila jiná společnost s cenou o 134 625 Kč nižší. V jednání obžaloba 

spatřovala trestné činy porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle 

ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ a zneužití pravomoci úřední osoby podle ustanovení 

§ 329 odst. 1 písm. a) TrZ. Podle názoru soudu prvního stupně však tento skutek nebyl 

trestným činem. 

 Soud v odůvodnění nejprve rozebral skutkovou podstatu trestného činu podle 

ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ v zásadě ve shodě s odbornou literaturou. Soud dále 

posoudil kontext jednání obviněných, kteří takto jednali s ohledem na komplikovanou 

situaci při výstavbě objektu, u něhož došlo ke změnám účelu užívání v průběhu stavby. 

Soud pak dovodil, že postup obviněných byl logickým důsledkem této situace. navíc mezi 

obviněnými a zástupci vybrané stavební společnosti nebyly žádné osobní vazby. 

 Soud tak sice shledal porušení ZVZ 2006 v tom, že stavební práce nebyly od 

počátku smluvně ošetřeny, a situace byla postupem podle ZVZ 2006 zhojena až následně, 

neshledal však, že by šlo o tak závažná porušení, aby bylo toto jednání možné kvalifikovat 

jako trestný čin podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ. Úmysl obviněných měl navíc 

směřovat k co nejhospodárnějšímu řešení vzniklé situace, nikoliv ke způsobení újmy či 

získání prospěchu pro sebe. Dovodil tak absenci subjektivní stránky trestného činu. 

Stavba navíc dobře slouží svému účelu. Z toho důvodu soud rozhodl, že skutek 

v obžalobě popsaný není trestným činem. 

 Proti výše popsanému rozhodnutí podal státní zástupce odvolání, na podkladě 

kterého Vrchní soud v Olomouci usnesením sp. zn. 6 To 16/2017 ze dne 26. září 2017 

výše citovaný rozsudek zrušil a věc vrátil k novému řízení. Státní zástupce soudu prvního 

stupně vytkl zejména kvalifikaci jednání obviněných jako ne dostatečně závažného 

porušení ZVZ 2006, kdy podle státního zástupce jednání spočívající v zadání prací bez 

výběrového řízení či smlouvy takovým porušením ve smyslu ustanovení § 248 odst. 2 

alinea 2 TrZ je, a dále upozornil na chybné skutkové závěry soudu prvního stupně. 
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 Odvolací soud pak v citovaném usnesení zdůraznil zejména problematiku 

subjektivní stránky, kdy je třeba posoudit zavinění pachatelů jako osob s určitou 

zkušeností v předmětné problematice, a to ve vztahu k postupu obviněných v rozporu se 

ZVZ 2006. Soud dále považoval za podstatnou skutečnost, že vůbec nebyla vypsána 

veřejná soutěž, čímž byla způsobena újma blíže neurčenému okruhu potenciálních 

dodavatelů, kteří o záměru města realizovat dané stavební práce ani nemohli vědět. Soud 

pak shrnul, že v souladu s provedeným dokazováním obvinění museli vědět, že postupují 

v rozporu se zákonem, a proto byl závěr Krajského soudu v Ostravě nesprávný. 

 Třetím analyzovaným rozhodnutím je rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 

3 T 12/2014 ze dne 3. dubna 2015, v němž byli obvinění jednatelé společnosti s ručením 

omezeným a zároveň příbuzní v pokolení přímém zproštěni obžaloby pro skutek, který 

měl spočívat v předložení nepravdivých čestných prohlášení o nepodjatosti v souvislosti 

se zadáváním veřejné zakázky dotovaného zadavatele, kdy nakonec byla vybrána nabídka 

uchazeče, který měl osobní vazby na oba obviněné. Tímto měli obvinění spáchat trestný 

čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 

alinea 2, odst. 4 písm. b) TrZ. 

 Obhajoba obviněných spočívala zejména v tom, že na dané zadávací řízení 

nedopadají příslušná ustanovení ZVZ 2006, neboť ve skutečnosti nesplňoval zadavatel 

podmínky pro dotovaného zadavatele, a to z toho důvodu, že celková předpokládaná 

hodnota zakázky oproti původní žádosti o dotaci narostla do té míry, že dotace už 

nedosahovala výše 50% předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Soud dal jejich 

argumentu za pravdu s tím, že správně postupovali v souladu s příslušnými metodickými 

pokyny a nepostupovali podle ustanovení ZVZ 2006, neboť veřejná zakázka režimu 

tohoto zákona nepodléhala. 

 Soud pak sice uznal zatajení příbuzenské vazby v prohlášení o nepodjatosti, ale 

tyto vazby neměly a nemohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, neboť jediným 

kritériem byla nabídková cena, tedy kritérium objektivní. S ohledem na absenci 

objektivní stránky tak byli obžaloby zproštěni. 

 Proti tomuto rozsudku podal státní zástupce odvolání, které Vrchní soud v Praze 

svým usnesením sp. zn. 6 To 37/2015 ze dne 29. června 2015 zamítl. Odvolací soud se 
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s názorem soudu krajského stran postavení zadavatele předmětné veřejné zakázky 

neztotožnil a dovodil, že dotovaným zadavatel byl. neboť na základě smlouvy 

o poskytnutí dotace byl povinen jako dotovaný zadavatel postupovat, a další navýšení 

hodnoty veřejné zakázky rozhodnutím zadavatele na toto nemá vliv. Vrchní soud však 

přesto nepovažuje jednání obviněných za trestný čin podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 

2 TrZ, neboť porušení ZVZ 2006, kterého se obvinění měli dopustit právě předložením 

nepravdivých čestných prohlášení, bylo porušením ojedinělým, nedostatečně závažným 

a nezpůsobilým ovlivnit jinak řádné výběrové řízení. 

 Posledním poskytnutým rozhodnutím pak bylo usnesení Krajského soudu v Plzni 

sp. zn. 9 To 247/2017 ze dne 29. června 2017, kterým bylo v neveřejném zasedání 

rozhodnuto o odvolání obviněného i státního zástupce proti rozsudku okresního soudu 

v Plzni – městě tak, že napadený rozsudek byl zrušen a věc byla předložena Vrchnímu 

soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti. 

 Obviněný byl původně stíhán pro trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 

odst. 1, odst. 3 TrZ v jednočinném souběhu s trestným činem padělání a pozměnění 

veřejné listiny podle ustanovení § 348 odst. 1 TrZ. Jednání obviněného spočívalo 

v opatření si padělaných technických průkazů pro autobusy, aby tyto splnily kvalifikační 

požadavky obsažené v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku a následném 

předložení těchto padělaných technických průkazů zadavateli, v důsledku čehož jeho 

společnost získala danou veřejnou zakázku. Druhému soutěžiteli pak tímto jednáním 

způsobil škodu, určenou znaleckým posudkem na částku odpovídající předpokládanému 

zisku tohoto soutěžitele. Okresní soud však jednání nakonec posoudil jako trestný čin 

podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ, kdy u tohoto trestného činu je v souladu 

s ustanovením § 17 odst. 1 písm. c) TrŘ věcně příslušným v prvním stupni krajský soud. 

Soud prvního stupně v této věci sám v odůvodnění konstatoval své pochybení stran věcné 

příslušnosti, přesto však vydal odsuzující rozsudek.156 

 Lze tak shrnout, že praktická aplikace tohoto ustanovení je v současnosti 

problematická. Z poměrně malého vzorku 4 zkoumaných rozhodnutí vykazují 2 poměrně 

zásadní pochybení (v případě výše citovaného rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 

                                                           
156 Srov. rozsudek Okresního soudu v Plzni – město sp. zn. 7 T 1/2017 ze dne 29. března 2017. 
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63 T 3/2013 zhojené odvolacím soudem s tím, že tento se ani tak nevyjádřil 

k problematice jednočinného souběhu, popsané výše), v jednom případě konstatované 

samotným soudem prvního stupně. Zbylá rozhodnutí pak podle názoru autora potvrzují 

nedostatečnou konkrétnost vymezení skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže, kdy soudy v obou zbývajících případech nejprve 

rozhodovaly o tom, zda byl jednáním obviněných porušen ZVZ, a následně zda toto 

porušení naplňuje výše uvedenou skutkovou podstatu trestného činu. U obou těchto 

hodnocení však odvolací soudy zcela nesdílely názor soudu prvního stupně. 

6.2  § 257 TrZ – Pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži 

 Postupem podle SvInfZ byly získány rozhodnutí k celkem pěti trestním řízením 

pro tento trestný čin. 

 Prvním z nich je řízení u Obvodního soudu pro Prahu 8, vedené pod sp. zn. 

1 T 46/2015, kdy tento soud usnesením ze dne 9. prosince 2015 podmíněně zastavil 

trestní stíhání jedné fyzické osoby a jedné právnické osoby – občanského sdružení, kdy 

trestní řízení bylo vedeno pro skutek, spočívající v nabídce obviněného jako jednatele 

obviněné právnické osoby jednateli jiné právnické osoby, která zvítězila v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku. Podstatou této nabídky bylo odstoupení vítězné společnosti 

od realizace předmětné zakázky, čímž by se obviněná právnická osoba posunula na první 

místo, výměnou za poskytnutí části zisku z realizace veřejné zakázky, přičemž jednatel 

vítězné společnosti tuto nabídku odmítl. Hodnota prospěchu, kterého by obviněná 

právnická osoba dosáhla, byla určena na 481 587 Kč, a skutek byl tak kvalifikován jako 

trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle ustanovení § 257 

odst. 1 písm. b) TrZ. Ve věci bylo vyhotoveno, a tedy autorovi poskytnuto, pouze 

zjednodušené usnesení. 

 Druhým je rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou sp. zn. 

2 T 80/2013 ze dne 27. června 2013, kterým soud ve veřejném zasedání rozhodl 

o schválení dohody o vině a trestu. Obviněný byl tak uznán vinným skutkem, 

spočívajícím v tom, že měl jako soukromý podnikatel v průběhu zadávacího řízení oslovit 

jednatele jiné společnosti, který projevil zájem účastnit se zadávacího řízení, a navrhnout 

mu, aby se výběrového řízení buď neúčastnil, nebo aby podal nadhodnocenou nabídku, 

s tím, že mu za to nabídl finanční částku ve výši 50 000 Kč, kdy po předání zálohy byl 
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zadržen Policií ČR. Toto jednání bylo soudem kvalifikováno jak trestný čin pletich při 

zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži podle ustanovení § 257 odst. 1 písm. d) TrZ.  

 Odůvodnění s ohledem na sjednanou dohodu o vině a trestu v rozsudku absentuje, 

neboť soud rozhodl bez dokazování. Na tomto místě je však třeba konstatovat, že výše 

popsané jednání v mnoha směrech může spíše naplňovat skutkovou podstatu tohoto 

trestného činu podle ustanovení § 257 odst. 1 písm. b) TrZ, zejména za situace, kdy za 

vyvíjení činnosti na základě dohody s druhým účastníkem zadávacího řízení byla 

odsouzena jediná osoba, a jak lze dovodit z citovaného rozsudku, druhý účastník byl 

pravděpodobně v procesním postavení svědka. Lze se tak domnívat, že dohoda mohla být 

pouze fiktivní, či mohl druhý účastník aktivně spolupracovat s Policií ČR, čemuž ostatně 

nasvědčuje i zadržení obviněného ihned po předání výše uvedené částky. 

 Třetím je rozsudek Okresního soudu v Rakovníku sp. zn 1 T 106/2013 ze dne 

14. února 2014, kterým byl obviněný shledán vinným tím, že nabídl jinému úplatek ve 

výši 5 000 000 Kč za to, že společnost této osoby odstoupí ze zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku, v němž konkurovala společnosti obviněného. Soud toto jednání 

kvalifikoval jako trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle 

ustanovení § 257 odst. 1 písm. b) TrZ. O odvolání obviněného rozhodl Krajský soud 

v Praze usnesením sp. zn. 12 To 133/2014 ze dne 7. května 2014, kdy se ztotožnil se 

všemi závěry soudu okresního a odvolání zamítl.  

 Lze však konstatovat, že kvalifikace popsaného jednání je problematická, neboť 

s ohledem na výši úplatku a celkovou hodnotu zakázky, která činila 230 000 000 Kč, lze 

důvodně předpokládat, že celkový získaný prospěch mohl výrazně převýšit i hranici 

prospěchu velkého rozsahu. Z některých důkazů sice vyplývá, že obviněný ve věci mohl 

vystupovat spíše jako prostředník pro jiné osoby, které by z popsaného jednání 

profitovaly, i tak by ale s ohledem na znění příslušných kvalifikovaných skutkových 

podstat trestného činu podle ustanovení § 257 odst. 2 a 3 TrZ mohly být tyto naplněny. 

Soud se však výši škody či prospěchu vůbec nezabýval. 

 Posledním analyzovaným rozhodnutím je rozsudek Okresního soudu v Třebíči sp. 

zn. 1 T 19/2012 ze dne 5. prosince 2012, kterým byl obviněný zproštěn obžaloby pro 

skutek, spočívající v tom, že měl jako předseda představenstva společnosti, pro níž chtěl 
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získat veřejnou zakázku na stavební práce, telefonicky kontaktovat jednatele jiné 

společnosti, kterému nabídl částku 250 000 Kč výměnou za to, že se jeho společnost 

nebude účastnit výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a později oběma 

jednatelům výměnou za neúčast v daném řízení nabídl zpracování subdodávek, kdy oba 

tuto nabídku odmítli. Obžaloba v tomto trestném činu spatřovala trestný čin pletich při 

zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle ustanovení § 257 odst. 1 písm. b) TrZ. 

Obviněný byl obžaloby zproštěn, neboť nebylo prokázáno, že se skutek, pro nějž byl 

stíhán, skutečně stal. 

 Soud zohlednil zejména fakt, že nebylo prokázáno, že by obviněný skutečně 

s jednateli jiné společnosti jednal o jejich odstoupení z výběrového řízení, navíc oba 

jednatelé věděli, že nesplňují kvalifikační podmínky a ani nemohou být subdodavateli. 

Skutečným předmětem schůzky měla být snaha obviněného spolupracovat s lokální 

společností, kdy si jeden z jednatelů zřejmě jinak vyložil obsah nabídky obviněného. 

 Zbylá poskytnutá rozhodnutí se týkala trestných činů podle ustanovení § 257 TrZ, 

avšak bez souvislosti s veřejnými zakázkami. V této analýze proto tato rozhodnutí 

s ohledem na zaměření práce absentují. 

 S ohledem na charakter a počet poskytnutých rozhodnutí je obtížné vyvodit 

jednoznačný závěr. Většina rozhodnutí se týkala skutkově nepříliš složitých případů, ve 

valné většině v souvislosti s jednáním obdobným úplatkářství. Cílem této analýzy byla 

zejména snaha autora dostatečně specifikovat okruh jednání, spadajících pod relativně 

novou skutkovou podstatu trestného činu podle ustanovení § 257 odst. 1 písm. d) TrZ, 

ohledně které se v praxi mohou objevit nejasnosti.157 Jediné dosud vydané pravomocné 

rozhodnutí ohledně této skutkové podstaty se zabývá jednáním, které se pohybuje na 

pomezí trestného činu podle ustanovení § 257 odst. 1 písm. b) a písm. d) TrZ, u tohoto 

rozsudku, kterým byla schválena o vině a trestu, však absentuje odůvodnění. Současná 

judikatura tak není zatím schopna ohledně tohoto trestného činu poskytnout jednoznačné 

odpovědi. 

                                                           
157 Srov. např. kapitolu 4.3 této práce v části pojednávající o trestněprávní kvalifikaci jednání 

označovaného jako tzv. bid rigging. 
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7 Závěr 

 V této práci byly analyzovány jednotlivé skutkové podstaty vybraných trestných 

činů souvisejících s veřejnými zakázkami, jakož i judikatura k těm trestným činům, 

u nichž je nedostatek dostupné relevantní judikatury. Taktéž byly analyzovány některé 

nové instituty ZVZ, které mohou mít na některé skutkové podstaty analyzovaných 

trestných činů s ohledem na jejich charakter vliv. 

 Nový ZVZ tak z pohledu trestního práva přinesl některé vítané změny, například 

výslovné zakotvení institutu předběžných tržních konzultací, který posiluje právní jistotu 

za situace, kdy kontakty mezi zadavatelem a dodavatelem mohly v krajním případě vést 

až k trestnímu stíhání. Celkově pak došlo k uvolnění místy přepjaté regulace, která vedla 

k neefektivitě zadávacího řízení a kdy tak mohlo snáze docházet k více či méně závažným 

porušením ZVZ, které opět mohlo být v krajním případě kriminalizováno. Nelze však po 

pouhém roce účinnosti tohoto zákona podrobně vyhodnotit jeho dopady, tím méně pak 

v situaci, kdy trestní řízení pro v této práci analyzované trestné činy trvají zpravidla 

mnohem déle. Problémem však je určitý odklon od terminologie, kterou současná 

trestněprávní úprava nadále obsahuje. 

 Současná trestněprávní úprava je však v mnoha směrech nevhodná. Předně lze 

kritizovat nízkou míru právní jistoty u některých skutkových podstat, kdy zejména 

skutková podstata trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ je velice nekonkrétní, spočívající v blíže 

nespecifikovaném závažném porušení pravidel zadávacího řízení v rozporu s jiným 

právním předpisem. To, co je závažným porušením ve smyslu toho ustanovení, nebylo za 

téměř 8 let účinnosti trestního zákoníku uspokojivě definováno ani ustálenou judikaturou. 

 Možná právě proto je většina trestných činů na úseku veřejných zakázek 

kvalifikována jako trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě podle ustanovení § 256 TrZ, a to i v případech, kdy by použití 

ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ bylo případnější.158 Ostatně i samo zařazení této 

skutkové podstaty pod rámec ustanovení § 248 TrZ, jinak obsahujícího do značné míry 

                                                           
158 Srov. např usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 106/2015 ze dne 17. října 2016. 



64 
 

odlišné skutkové podstaty související s nekalou soutěží a ochranou hospodářské soutěže 

proti nedovoleným dohodám soutěžitelů lze považovat za nesystémové. 

 De lege ferenda by proto bylo vhodné ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ 

z trestního zákoníku vypustit a vhodně rozšířit skutkovou podstatu trestného činu podle 

ustanovení § 256 tak, aby kromě zjednání výhody zahrnoval též jiná závažná porušení 

ZVZ, a zároveň dostatečně reflektoval požadavek právní jistoty příjemců těchto norem. 

Vhodným východiskem se v tomto smyslu jeví například návrh Burdy,159 který by autor 

upravil následujícím způsobem za současného vyčlenění jednání souvisejícího 

s veřejnými zakázkami do nové skutkové podstaty: 

§ 256a 

Porušení předpisů při zadání veřejné zakázky 

(1) Kdo v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky v úmyslu způsobit jinému větší škodu 

nebo opatřit sobě nebo jinému větší prospěch  

a) zjedná některému dodavateli přednost nebo výhodnější podmínky na úkor 

jiných dodavatelů, 

b) v rozporu s jiným právním předpisem veřejnou zakázku zadá bez zadávacího 

řízení, nebo 

c) závažným porušením jiného právního předpisu jinak vyloučí nebo podstatným 

způsobem naruší soutěž mezi dodavateli v souvislosti se zadáváním veřejné 

zakázky 

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo 

zákazem činnosti. 
 

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže 

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, komise 

pro posuzování nabídek či komise pro otevírání obálek, nebo jako člen 

organizované skupiny, 

b) za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový 

nebo jiný prospěch, 

c) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1   

                                                           
159 Burda, E. Machinácie pri verejnom obstarávaní (zadání veřejné zakázky). In: Fryšták, M. 

a E. Žatecká. Nové jevy v hospodářské kriminalitě: juristický, kriminalistický a kriminologický pohled. 

Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 9. 
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a) žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový čin 

jako úřední osoba, 

b) způsobí takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo 

c) získá takovým činem prospěch velkého rozsahu, 

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku. 
 

 

 Výše uvedený návrh ustanovení § 256a TrZ obsahuje úpravu 

obdobnou ustanovením § 248 odst. 2 alinea 2 TrZ a § 256 TrZ, kdy zároveň poskytuje 

adresátům normy vyšší míru právní jistoty za současného zachování trestněprávní 

ochrany závažných porušení ZVZ. Mírné zvýšení trestní sazby u odstavce 1 souvisí se 

stanovením hranice škody či prospěchu na částku 50 000 Kč a vyšší, kdy by méně závažná 

jednání, dříve trestná, měla být nově postihována prostředky správního práva. Zároveň 

byla vhodně upravena terminologie tak, aby lépe reflektovala aktuální úpravu v ZVZ, 

a dále došlo ke sjednocení úpravy kvalifikovaných skutkových podstat v ustanovení 

§ 248 odst. 2 alinea 2 TrZ a ustanovení § 256 TrZ. Je též možné uvažovat i o zahrnutí 

skutkové podstaty trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži 

podle ustanovení § 257 odst. 1) písm. d) TrZ, která, jak již bylo uvedeno výše, je 

v trestním zákoníku zařazena také poměrně nesystémově. 

 Závěrem lze tedy shrnout, že úprava trestné činnosti na úseku veřejných zakázek 

z hlediska trestního práva hmotného v mnoha směrech vykazuje nedostatky, jejíž náprava 

by s ohledem na základní zásady trestního práva, zejména zásadu nullum crimen sine lege 

certa a související požadavek právní jistoty, byla přinejmenším vhodná. Zároveň by tak 

došlo i k určitému zpřehlednění trestněprávní úpravy tohoto druhu trestné činnosti, 

prozatím do určité míry nesystémové.
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10. Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon. 

11. Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. 

12. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

13. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 

14. Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. 

15. Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 

16. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

17. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 

18. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

19. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

20. Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

21. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 

22. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. 

23. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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24. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích. 

25. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 

26. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 

27. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 

28. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

29. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

30. Zákon č. 148/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. 

31. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

32. Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 

33. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

34. Zákon č. 150/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 

některých zákonů. 

35. Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

36. Nařízení veškerého ministerstva č. 61/1909 ř. z. ze dne 3. dubna 1909, o zadávání 

státních dodávek a prací. 

37. Nařízení vlády Československé č. 667/1920 Sb. z. a n., o zadávání státních 

dodávek a prací. 

38. Usnesení vlády ČR č. 458/1992 Sb. ze dne 24. června 1992. 

39. Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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