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1. Aktuálnost (novost) tématu: Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami je velmi 

aktuální téma s ohledem na zaměření pozornosti orgánů činných v trestním řízení v tomto 

desetiletí i tímto směrem. Jedná se o téma velmi důležité, neboť se týká potenciálně 

mimořádného množství osob, které nakládají s veřejným majetkem na úrovni státu, místních 

samospráv a jiných státních institucí. Přesto se nejedná o téma, kterému by byla naukou doposud 

věnována adekvátní pozornost. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek a trestního práva hmotného;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval dostatečné množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – Jedná se ve svém celku o velmi zdařilé zpracování tématu. Po 

formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou strukturu. Po nezbytném úvodu 

autor představuje historii právní úpravy zadávání veřejných zakázek a historii trestněprávní 

úpravy veřejných zakázek. V následující kapitole se autor zabývá problematikou zadávání 

veřejných zakázek v aktuální právní úpravě, zejm. právním pojmům souvisejícím 

s veřejnými zakázkami, zásadám jejich zadávání a rozhodovací praxí ÚOHS. Další kapitola 

je věnována skutkovým podstatám typickým pro trestnou činnost na úseku veřejných 

zakázek, přičemž autor rozebírá skutkové podstaty trestných činů porušování předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. 

Následuje kapitola zabývající se skutkovými podstatami souvisejícími s veřejnými 

zakázkami, přičemž autor rozebírá trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti, porušení 

povinnosti při správě cizího majetku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, 

poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby, úplatkářské 

trestné činy a účast na organizované zločinecké skupině. V samostatné kapitole pak autor 

představuje judikaturu vztahující se k trestné činnosti související s veřejnými zakázkami. Za 

hodnotný lze považovat i závěr práce, ve kterém autor rozvádí úvahy de lege ferenda včetně 

návrhu upraveného paragrafového znění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů 

při zadání veřejné zakázky. 
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Velmi oceňuji začlenění vlastních názorů autora, jeho schopnost identifikovat nedostatky 

předmětné právní úpravy a poskytnout jednoznačný a logický výklad právní normy. Vzácně 

v určitých částech práce autorovi chybí se vypořádat s některými právními konstrukcemi, 

což je však vzhledem k hloubce jeho úvah a skutečnosti, že se jedná o diplomovou práci, 

zcela v pořádku. Jako příklad lze uvést str. 32, kde velmi oceňuji úvahy autora, ale 

považoval bych za vhodné, aby se v tomto kontextu vypořádal s institutem právního omylu 

podle § 19 TZ, konkrétně s tím, že znění skutkové podstaty nemá zpravidla vliv na 

protiprávnost jednání pachatele a že podle většinové nauky omyl o trestnosti jednání vůbec 

nespadá do institutu právního omylu a tedy kategoricky neomlouvá. 

Výklad je vnitřně logicky provázaný a autor vhodně zohledňuje i vývoj rozhodovací praxe 

trestních soudů.  

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Citace literatury jsou 

standardní. Slabinou práce je úplná absence cizojazyčné literatury, což souvisí s absencí 

jakékoli komparace se zahraniční úpravou. Tento nedostatek je na druhé straně vyvážen 

hloubkou analýzy právních problémů, o kterých autor pojednává. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – Jak již bylo řečeno výše, autor 

analyzoval zvolené téma do dostatečné hloubky. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - Text je přehledný, bez příloh či jiných doplnění. 

- jazyková a stylistická úroveň – Vyhovující, prostá zjevných gramatických chyb a 

překlepů. 

 

4. Případné další vyjádření k práci:  

 

Předložená práce je dostatečným zpracováním tématu a plně vyhovuje vyššímu standardu 

diplomových prací. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Lze podle Vašeho názoru spáchat trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 

při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ v souvislosti s veřejnou zakázkou 

malého rozsahu, když tyto zakázky nejsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek 

zadávány v zadávacím řízení? 

 

 Které nedostatky spatřujete v právní úpravě trestného činu porušení předpisů při zadání 

veřejné zakázky podle § 256a TrZ? 

 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

 

V Praze dne 5. ledna 2018 

                                                                                                

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


