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Úvod

Problematika veřejných zakázek a s tím spojené korupce je již delší dobu tématem, které je
zajímavé nejen z hlediska právního a kriminologického, ale i z hlediska politiky, médií
a ekonomiky. Zastávám hypotézu, že zavedení trestní odpovědnosti právnických osob
postupem času více a více ovlivňuje samotné zadávání veřejných zakázek. Hrozba stíhání
právě za trestné činy spojené s veřejnými zakázkami bude obecně vzato trápit právnické
osoby nepochybně častěji, než-li například hrozba trestního stíhání za navazování
nedovolených kontaktů s dítětem, byť i za takový trestný čin může být právnická osoba de
lege lata trestně odpovědná. V diplomové práci se tedy budu věnovat i zkoumání, jak
soukromý sektor reagoval na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob či jak na něj
reagovala soudní praxe. Přitom se budu snažit akcentovat právě oblast veřejných zakázek.
U veřejných zakázek je klíčovým aspektem propojení soukromého sektoru se sektorem
veřejným. Zjednodušeně řečeno zde veřejný subjekt se soukromým subjektem, jako rovný
s rovným, uzavírá smlouvu. Uzavírání této smlouvy se však vzhledem k veřejným
prostředkům, které veřejný sektor nabízí za plnění zakázky soukromému sektoru, nutně musí
odehrávat na zpřísněném herním poli, a to na poli, kde musí být legislativně upraven postup
zadávání veřejné zakázky s ohledem na zásadu transparence a zároveň zde musí být stanovena
i pravidla střetu zájmu ve vztahu k politice. Politika pak de facto, jakožto tvůrce této
legislativy, ono herní pole vytváří a vznikají tak třecí plochy mezi soukromým sektorem,
veřejným sektorem a politikou. Přičemž to vše zajímá (tedy alespoň by mělo zajímat)
veřejnost a tím pádem i média.
Všechna tato provázanost je umocněna možností trestně stíhat i právnické osoby. Právě ty se
celkem očekávatelně nejčastěji o veřejné zakázky ucházejí, byť zákon nevylučuje jako
uchazeče i fyzické osoby (podnikatele). Daná problematika tak začala více zajímat všechny
zúčastněné. Jak je vidno z médií, advokátní praxe i ze strany právnické akademické obce, je
stále poptávka obchodních společností a podnikatelů po řešení otázky tzv. trestněprávních
compliance programů – tedy poptávka po návodu, jak zabránit negativním dopadům
odpovědnosti za stíhatelné jednání zaměstnance. Nadto lze doplnit, že s novelou zákona,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 183/2016 Sb., účinnou od
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1. 12. 2016 (dále také „novela zákona o TOPO“) compliance programy ještě více nabyly na
důležitosti, a to pro rozšíření možnosti právnických osob se vyvinit. Dá se tedy shrnout, že
trestní odpovědnost právnických osob je stále tématem velmi aktuálním, a to nejen z pohledu
teoretiků, ale i z pohledu praxe, kterou lze již po uplynutí šesti let od účinnosti zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále také „zákon
o TOPO“) relevantně zhodnotit.
Kvůli určité složitosti procesu zadávání veřejných zakázek považuji za vhodné v první
kapitole nastínit její právní úpravu s tím, že bych se chtěla zaměřit zejména na to, jaké změny
přinesl současný zákon upravující zadávání veřejných zakázek, tj. zákon č. 134/2016,
o zadávání veřejných zakázek (dále také „zákon o ZVZ“), který nahradil zákon č. 127/2006
Sb., o veřejných zakázkách (dále také „zákon o VZ“). Konkrétně kriminalita spojená
s veřejnými zakázkami je pro orgány činné v trestném řízení prací mimořádně obtížnou
a obvykle vyžaduje delší dobu pro shromažďování důkazů, náročné znalecké posudky atd.
Mimo to i samotný proces zadávání veřejné zakázky je limitován mnohými lhůtami, které lze
(pokud vůbec) zkrátit jen ve výjimečných případech.
Důvodem pro reflexi i již neaktuálního zákona o VZ je tedy ten, že zakázky, jejímž
předmětem jsou služby, jsou velmi často uzavírány na základě rámcové smlouvy se sjednáním
dlouhodobého plnění a vzhledem k přechodným ustanovením zákona o ZVZ1 se na tyto
veřejné zakázky v mnoha případech uplatňuje zákon o VZ.

Nadto, u trestných činů

právnických osob v souvislosti s veřejnými zakázkami lze očekávat, že trestní řízení v této
oblasti budou pro svou složitost zdlouhavá, nemluvě o řízeních ve věci „velkých“ či politicky
citlivých kauz. Ostatně tak ukázala délka trestního řízení vícero mediálně známých kauz
společnosti Metrostav, manipulace zakázek České pošty (kauza Agrotec), kauza Správy
železniční dopravní cesty a další.
Tato práce si však neklade za cíl poskytnout plný výklad k problematice veřejných zakázek,
avšak toliko poskytnout vhled do této tématiky nutný pro její trestněprávní aspekt. Obdobně
přistupuji i k otázce trestní odpovědnosti právnických osob, kdy se z hlediska této práce chci
hlouběji zabývat jen určitými oblastmi, které mají (nebo by mohly mít) vliv na trestní
odpovědnost právnických osob právě v souvislosti s veřejnými zakázkami. Hodlám se
podrobněji zabývat i některými nedávno učiněnými změnami právního řádu a jejich dopadu
na zkoumané téma. T toho důvodu je záměrem práce shrnout i vybrané trestné činy páchané
1

§ 273 a n. zákona o ZVZ.
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v souvislosti s veřejnými zakázkami, přičemž zde považuji pro účely této práce za podstatnou
zejména otázku možného souběhu těchto trestných činů, neboť lze z povahy této trestné
činnosti předpokládat, že ke konfliktu jednotlivých skutkových podstat bude docházet často,
a bude tak příp. nutné řešit otázku speciality.
Pozornost je věnována i statistické části, kde se budu zajímat, nakolik je trestná činnost
právnických osob v souvislosti s veřejnými zakázkami (tj. zejména s trestnými činy
vybranými pro tuto práci) četnou, tj. jak často je stíhána, jak často jsou za ni právnické osoby
odsouzeny a jaké tresty soudy volí.
Na závěr bych se pak zaobírala korupcí a otázkou, jak ji vnímá česká společnost. Domnívám
se totiž, že oblast veřejných zakázek je k tomuto patologickému jevu ve společnosti
mimořádně náchylná. Dotčeni jsou tedy nejen zadavatelé, účastníci zadávacího řízení
a politici, nýbrž v konečném dopadu i zaměstnanci a daňoví poplatníci. Korupce tak výrazně
ovlivňuje společenské klima a působí negativně na důvěru ve stát.
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1 Veřejné zakázky

1.1 Pojem veřejné zakázky
Veřejná zakázka je specifický způsob uzavření smlouvy, kde jednou ze stran uzavírající
smlouvu je zadavatel. Smlouva je uzavírána skrze zadávací řízení, které zabezpečuje soutěž
při výběru nejvhodnější nabídky.2 Tento postup, mimo jiné, upravoval zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, který byl s účinností od 1. října 2016 nahrazen zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Nutnost regulovat zadávání veřejných zakázek vyvstává z potřeby vytvořit transparentní
soutěžní prostředí, tedy nutný předpoklad pro efektivní a účelné vynakládaní veřejných
prostředků. Charakteristickým rysem odlišujícím veřejnou zakázku od jiné zakázky je
povinnost jejího zadavatele zadat ji v zadávacím řízení podle zákona o ZVZ. Zadavatel je
dále povinen postupovat tak, jak zákon předpokládá a vždy dbát zásady dodržování
transparentnosti a zásady rovného zacházení se všemi soutěžiteli, s respektem vůči zákazu
diskriminace.
I přes relativně přísnou regulaci této oblasti právními předpisy je nutné si uvědomit,
že veřejná zakázka je především obchodem, a tedy i veškerá jednání mezi zadavatelem
a uchazečem jsou činěna v obchodně právních vztazích. Zadavatel tak nevystupuje
jako veřejnoprávní orgán v nadřazeném postavení, ale jako subjekt rovnocenný s uchazeči,
tj. jako jejich obchodní partner.3

1.2 Zadavatel veřejné zakázky
Obecným výkladem je zadavatel subjekt, který je povinen postupovat při zadávání veřejných
zakázek podle zákona o ZVZ.4 Jedná tak přitom s cílem uzavřít jako jedna ze smluvních stran
smlouvu, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, stavebních prací či služeb. Za
2

POMAZALOVÁ, N., Veřejné zakázky – e learningová pomůcka. Veřejná zakázka a zadavatel veřejné zakázky.
[online]. Mendelova univerzita v Brně: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Ústav sociálního
rozvoje;
e-learningová
pomůcka
[cit.
5.
9.
2017].
Dostupné
z:
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?fit_w=1;cast=64249
3
JURČÍK, Radek. Základní principy zadávání veřejných zakázek. Daně a právo v praxi, roč. 2000, č. 10, s 12.
4
KRUTÁK, Tomáš. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016.
Právo (ANAG), ISBN 9788075540409, s. 35.
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veřejnou zakázku jsou dle § 2 odst. 2 zákona o ZVZ považovány i koncese na služby
a stavební práce.
Zákon o VZ pojem zadavatele rozlišoval v § 2 odst. 1, kdy odlišoval zadavatele veřejného,
dotovaného a sektorového. Nový zákon o ZVZ pak už přímo nedělí zadavatele na veřejné,
dotované a sektorové, spíše vytváří v § 4 konstrukci, dle které se užívá pouze termínu
zadavatele a veřejného zadavatele.
Veřejný zadavatel se v zásadě kryje s veřejným zadavatelem dle staré úpravy (viz výčet níže).
Zadavatelem (bez přívlastku) je pak dle § 4 odst. 2 zákona o ZVZ osoba, která
k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo
více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele, příp.
z rozpočtu Evropské unie – tedy de facto jde o dřívějšího dotovaného zadavatele. Obdobným
způsobem, tj. nepřímo, je pak v § 4 odst. 3 zákona o ZVZ vymezen i sektorový zadavatel. Za
čtvrtý „typ“ lze považovat ty zadavatele, kteří se rozhodli zahájit zakázku přesto, že ze zákona
nejsou povinni podstoupit celý proces zadávání veřejných zakázek (§ 4 odst. 4 zákona
o ZVZ). Jako příklad lze uvést příjemce dotace, který nenaplní výše zmíněné limity
pro dotované zadavatele.5

1.2.1

Veřejný zadavatel

Vymezení veřejného zadavatele v § 2 odst. 2 zákona o VZ nedoznalo s novým zákonem
změn. Veřejnými zadavateli dle § 4 odst. 1 zákona o ZVZ tedy jsou:
Česká republika (za veřejného zadavatele jsou považovány organizační složky státu6
jako např. ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, obecné soudy, statní
zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České
republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv a další).7

5

Tamtéž, s. 46.
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky.
7
K tomuto ustanovení se váže judikatura ESD, kdy v rozhodnutí č. C-323/96 Evropská Komise vs. Belgie ze dne
17. 8. 1998 konstatoval ESD, že pojem stát, pokud jde o definici zadavatele, nutně zahrnuje všechny subjekty,
které provádějí legislativní, výkonnou a soudní moc. Zdroj: BALCAR a kol. : Analýza aktuální judikatury
evropského soudního dvora v oblasti veřejných zakázek a koncesí a jejího významu z hlediska české vnitrostátní
úpravy a praxe [online]. 2006 [cit. 15. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.portal-vz.cz/getmedia/c330457e46ad-46d4-b6b5-6b6ff03fab86/rozhodnuti_tabulka_aktualizace_2006_final_cista.
6
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Státní příspěvkové organizace zřizují organizační složky státu, a to pro takové činnosti,
jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Jde například
o Akademii věd ČR, Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest, fakultní
nemocnice, muzea či galerie celostátního významu a další dle jednotlivých zákonů, na
základě nichž (a výlučně na základě nichž) mohou být státní příspěvkové organizace
zřizovány.8
Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává
územní samosprávný celek. Dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
zastupitelstvo obce může zřizovat a rušit příspěvkové organizace k plnění svých úkolů
např. v oblasti školství a zdravotnictví, které jsou právnickými osobami bez vlastního
majetku, hospodařící s majetkem zřizovatele.
Jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb
veřejného zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a zároveň je financována
převážně státem či jiným veřejným zadavatelem (nebo je jím fakticky ovládána).9
Při určení, zda konkrétní subjekt lze podřadit pod toto zákonné ustanovení a považovat ho za
veřejného zadavatele, je v první řadě nutno vymezit pojem veřejného zájmu v souvislosti
s „jinou právnickou osobou“. K otázce „zřízení za účelem uspokojování potřeb veřejného
zájmu“ se vyjádřil Evropský soud (dále také „ES“) v rozhodnutí ve věci Mannesmann
Anlagenbau Austria AG proti Strohal Rotationsdruck GesmbH ze dne 15. října 1998,
č. C-44/9631. V této věci ES posuzoval, zda státní tiskárna je veřejnoprávním subjektem
i přesto, že krom tisku úředních dokumentů (tj. účel, za jakým byla zřízena), vykonává nadto
další činnosti vykazující čistě komerční charakter. Odpověď byla kladná a soud navíc
stanovil, že není rozhodné, jaký je poměr těchto činností (v praxi v čase proměnlivý). Tuto
judikaturu respektují i současná soudní rozhodnutí.10
Konkrétními příklady jiných právnických osob jsou v České republice např. tyto:
8

PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), ISBN 9788075521026, s. 22.
9
Srov. § 4 odst. 1 písm. e) bod 2. zákona o ZVZ.
10
např. rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 12. 2016, sp.zn. ÚOHSS870/2014/VZ/27035/542/Jvo

12

-

některé státní podniky: Povodí Vltavy, s. p., Povodí Labe, s. p., Lesy ČR, s. p.;

-

Český rozhlas, Česká televize, Státní pozemkový úřad, Fond národního majetku České
republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna, zdravotní pojišťovny;

-

veřejné vysoké školy;

-

některé subjekty vykonávající veřejnoprávní činnosti pro určitá města (např. technické
služby); nemocnice transformované do formy akciových společností a vlastněné kraji,
dopravní podniky apod.11

Dle Jurčíka však nesplňují zákonné podmínky pro nahlížení jako na veřejné zadavatele
hospodářské komory.12

1.2.2

Zadavatel dle § 4 zákona o ZVZ (dotovaný zadavatel)

Dle § 4 odst. 1 zákona o ZVZ je zadavatelem i osoba, která k úhradě nadlimitní nebo
podlimitní veřejné zakázky použije více než 200 mil. Kč, nebo více než 50 % peněžních
prostředků poskytnutých z:
a) rozpočtu veřejného zadavatele,
b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy
je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.
Zde nová úprava dostála změny. Jednak v nahrazení pojmu „veřejné zdroje“ za výše
specifikované rozpočty, dále pak vypuštěním pravidla v § 2 odst. 3 zákona o VZ, dle kterého
je za dotovaného zadavatele považován i zadavatel, kterému byla poskytnuta uvedená výše
peněžních prostředků prostřednictvím jiné osoby, ale pocházející z veřejných zdrojů. Je
otázkou, co bylo motivací pro vynechání tohoto ustanovení, neboť důvodová zpráva k tomu
mlčí.13
Na dotovaného zadavatele se vztahuje povinnost řídit se zákonem o ZVZ stejně jako na
veřejného zadavatele, pravidla jsou pro něj zásadně platná, jako by šlo o veřejného
zadavatele. Mezi dotované zadavatele se nejčastěji řadí veřejnoprávní subjekty obce a města.
11

KRUTÁK, Tomáš. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016.
Právo (ANAG), ISBN 9788075540409, s. 43.
12
JURČÍK, Radek.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-807400-505-3, s. 42.
13
Vládní návrh zákona včetně důvodové zprávy [online]., sněmovní tisk 637/0 [cit. 28. 11. 2017]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/doc/00/12/22/00122292.pdf

13

Jako dotovaný zadavatel tak mohou vystupovat i různé soukromé společnosti (např. v zájmu
údržby zeleně, svozu komunálního odpadu, soukromé školy apod.).

1.2.3

Zadavatel dle § 151 odst. 2 zákona o ZVZ (sektorový zadavatel)

Sektorovým zadavatelem14 je podle § 4 odst. 3 zákona o ZVZ veřejný zadavatel, který
vykonává některou z tzv. relevantních činností uvedených v § 153 zákona o ZVZ. Jako
sektorová zakázka je posuzována i zakázka zadávaná při výkonu relevantní činnosti osobou,
která není veřejným zadavatelem, avšak která tuto činnost vykonává na základě zvláštního či
výhradního práva, nebo pokud nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo
uplatňovat dominantní vliv, např. drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu apod.
(viz § 151 odst. 3 zákona o ZVZ).15
Základním předpokladem pro postavení určité osoby jako sektorového zadavatele je tedy
výkon některé z vymezených relevantních činností, například činnost v odvětví plynárenství,
teplárenství, vodárenství a podobně.16
Sektorovou veřejnou zakázkou se pak dle § 151 odst. 1 zákona o ZVZ rozumí veřejná
zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti. Jako sektorový
zadavatel vystupuje například Česká pošta, s. p., ČEZ, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost; Letiště Praha, a.s.17

1.2.4

Centrální zadavatel

Centrální zadavatel je zvláštní typ zadavatele, který provádí centralizované zadávání,
spočívající v tom, že:
a)

pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných

zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly
dodávky či služby pořízeny, nebo
14

Tento termín zákon o ZVZ již neužívá, pracuje však s termínem sektorová veřejná zakázka (viz výše kapitola
1.2 Zadavatel veřejné zakázky).
15
KRUTÁK, Tomáš. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016.
Právo (ANAG). ISBN 9788075540409, s. 44.
16
BALÝOVÁ, Lucie: Veřejné zakázky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 35.
17
Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 [online], s. 41 a n. [cit. 7. 6. 2017]
Dostupná z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/e404b766-77d0-488b-8809-6951c53c0eb9/Vyrocni-zprava-ostavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-republice-za-rok-2014_final.pdf
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b)

provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební

práce na účet jiných zadavatelů.18
S odkazem na § 9 odst. 4 zákona o ZVZ jde tedy o vztah centrálního zadavatele vůči
dotčenému zadavateli, přičemž obsah tohoto vztahu plyne ze smlouvy, již písemně uzavřeli.
Samo uzavření smlouvy tedy není považováno za zadání veřejné zakázky.19
V porovnání se starou úpravou vymezení centrálního zadavatele nedostálo výraznějších změn.

1.3 Zadávací řízení
1.3.1

Zásady zadávacího řízení

Základní zásady zadávacího řízení, potažmo řízení o veřejných zakázkách vůbec, jsou nad
rámec českého práva ukotveny i v právu unijním. Jde zejména o zásady plynoucí z ustanovení
čl. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014.20 Jsou jimi
zásady volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb, jakož
i zásady rovného zacházení, zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, proporcionalita
a transparentnost. Ve zvláštní části důvodové zprávy k zákonu o ZVZ je řečeno, že zásady
uvedené v zákoně je nezbytné vykládat tak, jak jsou vykládány v unijním právu a v souladu
s rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie. 21
Zásady vymezené v § 6 zákona o ZVZ platí pro všechny druhy veřejných zakázek (včetně
zakázek malého rozsahu, kdy zadavatel nemá povinnost postupovat v režimu zákona o ZVZ
22

) a pro všechny druhy zadávacích řízení.

Jedná se o tyto zásady:

18

§ 9 odst. 1 zákona o ZVZ.
HERMAN, Pavel. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. ISBN 9788073805951, s. 27.
20
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek
a o zrušení směrnice 2004/18/ES [online] [cit. 28. 11. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024
21
Vládní návrh zákona včetně důvodové zprávy [online]. Sněmovní tisk 637/0, s. 331 [cit. 28. 11. 2017].
Dostupné z: http://www.psp.cz/doc/00/12/22/00122292.pdf
22
HERMAN, Pavel. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. ISBN 978807380595, s. 27.
19
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Zásada transparentnosti je promítnuta zejména v povinnosti pořizovat o všech významných
úkonech písemnou dokumentaci a řádně odůvodňovat všechna rozhodnutí pro jejich
případnou přezkoumatelnost.23 Tato zásada se promítá i v požadavku na včasné nastavení
kritérií pro hodnocení nabídky.
Zásada přiměřenosti v předchozí úpravě výslovně zmíněná nebyla. Byla však obsažena
v jejích četných ustanoveních a odpovídala i evropským zadávacím směrnicím, takže fakticky
zákon o VZ tuto zásadu naplňoval. Zásada přiměřenosti se projevuje zejména v požadavku na
přiměřenost nastavení parametrů, které musí odpovídat předmětu a hodnotě plnění, například
v případě prokazování kvalifikace jednotlivých dodavatelů a přiměřeného nastavení počtu
a hodnoty referenčních zakázek. Obdobně se zásada uplatní při vymezení některých lhůt
v zadávacím řízení.24
Zásada rovného zacházení už ze své podstaty vyžaduje spíše extenzivní, nežli restriktivní
výklad. Měla by být uplatňována od co nejranější fáze a vůči celému spektru potenciálních
uchazečů. V důsledku tedy praxe řeší zejména odlišný postup zadavatele, který může
(a nemusí) představovat porušení pravidel zadávacího řízení. Porušení této zásady tak právě
často implikuje i dále probíranou trestnou činnost.
Ruku v ruce se zásadou rovného zacházení jde zásada zákazu diskriminace, která zakazuje
zvýhodnění jednoho potenciálního dodavatele před ostatními. Výjimka z této zásady je
zakotvena v § 38 zákona o ZVZ (dříve danou problematiku upravoval § 101 zákona o VZ),
který dává zadavateli možnost za určitých podmínek omezit účast dodavatelů pouze na ty,
kteří vytvářejí chráněná pracovní místa a zaměstnávají příslušný počet osob se zdravotním
postižením.
Prosazování zásady nediskriminace představuje i jeden z hlavních cílů komunitární, dnes
unijní, reglementace oblasti zadávání veřejných zakázek. Je totiž pochopitelným zájmem

23

Tamtéž, s. 22.
PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075521026, s. 32.
24
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Evropské unie, aby byl zaručen srovnatelný postup zadavatelů vůči tuzemským i zahraničním
subjektům a bylo tak napomáháno konkurenčnímu prostředí.25

1.3.2

Třídění veřejných zakázek a zadávacích řízení

Zadávací řízení je procesním postupem zadavatele směřujícím k zadání veřejné zakázky.
Tento procesní postup se však v závislosti na mnoha aspektech liší. Ve většině případů je
směrodatné o jakého zadavatele se jedná (viz podkapitola 1.2 Zadavatel veřejné zakázky). To
jest prvním faktorem.
Druhým rozlišovacím znakem jsou jednotlivé druhy veřejných zakázek. Zákon vymezuje tři
druhy veřejných zakázek. Jakoukoliv veřejnou zakázku je třeba podřadit pod jeden z druhů
veřejných zakázek. Není přitom z povahy věci možné, aby konkrétní veřejná zakázka byla
podřazena více druhům veřejných zakázek.
Veřejné zakázky se podle svého předmětu tedy dělí na:
a)

veřejné zakázky na dodávky (§ 14 odst. 1 zákona o ZVZ),

b)

veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 2 zákona o ZVZ) a

c)

veřejné zakázky na služby (§ 14 odst. 3 zákona o ZVZ).

Určení druhu veřejné zakázky dle předmětu je důležité i v návaznosti na třetí faktor stanovení předpokládané hodnoty26 veřejné zakázky. Dle toho rozlišujeme zakázky na:
a)

nadlimitní veřejné zakázky (§ 25 zákona o ZVZ)

b)

podlimitní veřejné zakázky (§ 26 zákona o ZVZ)

c)

veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zákona o ZVZ).27

Teprve po posouzení a řádné komparaci těchto tří faktorů (příp. mnohých dalších, které zákon
o ZVZ zohledňuje) lze určit, jakým způsobem bude zakázka zadávána, jakými pravidly se
25

JURČÍK, Radek.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015,
ISBN 978-80-7400-505-3, 59-60. s.
26
§ 16 a n. zákona o ZVZ.
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bude řídit a jaké zákonem stanovené nároky bude muset splňovat. Je tedy třeba na základě
těchto skutečností rozhodnout o tom, jaký druh zadávacího řízení může být uplatněn.
Ustanovení § 3 zákona ZVZ stanovuje tyto druhy zadávacích řízení:
a)

zjednodušené podlimitní řízení (§ 38 zákona o ZVZ).

b)

otevřené řízení (§ 56 - 57 zákona o ZVZ),

c)

užší řízení (§ 58 - 59 zákona o ZVZ),

d)

jednací řízení s uveřejněním (§ 29 zákona o ZVZ),

e)

jednací řízení bez uveřejnění (§ 34 zákona o ZVZ),

f)

řízení se soutěžním dialogem (§ 35 zákona o ZVZ),

g)

řízení o inovačním partnerství (§ 70 – 72 zákona o ZVZ),

h)

koncesní řízení (§ 180 – 185 zákona o ZVZ),

i)

řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (§ 129 zákona o ZVZ).

Podmínky, kdy se uplatňuje jaký druh řízení, jsou obsáhle a poměrně detailně řešeny
zákonem. Stanovení druhu řízení je nezbytné pro řádné zadání zakázky tak, aby bylo
postupováno v souladu s nároky, které na daný druh řízení zákon o ZVZ klade. Jaký druh
zadávacího řízení bude zadavatelem určen, záleží do jisté míry na preferenci zadavatele,
obecně ale platí, že čím transparentnější typ zadávacího řízení (například otevřené řízení), tím
větší okruh zakázek jím může být zadán. Naopak čím méně transparentní a otevřené řízení
vůči dodavatelům je, tím užší je kvůli zákonem stanoveným podmínkám okruh zakázek, na
které takový druh řízení může být použit (typicky zjednodušené podlimitní řízení).

1.3.3

Obecný postup zadávání veřejných zakázek

Zadání veřejné zakázky se pojí s povinností uveřejňovat informace na veřejně, případně
dálkově, přístupných místech jako jsou Věstník veřejných zakázek, či Úřední věstník EU.
Dále zákon o ZVZ počítá s komplexní úpravou zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
„zákon o registru smluv“) účinného od 1. 7. 2016. Dle něj je nutné uveřejňovat všechny
smlouvy s hodnotou plnění nad 50 000 Kč, jejichž stranou je některý ze subjektů uvedených
v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv (např. Česká republika, územně samosprávné celky,
vysoké školy). Novela zákona28 rozšířila výjimky z povinnosti uveřejňovat smlouvy např. pro
28

zákon č. 249/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
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kolektivní smlouvy, některé smlouvy vysokých škol a za splnění dalších podmínek i smlouvy
uzavírané státními podniky.
Smlouva, která musí být uveřejněna, nabývá účinnosti (tedy je podle ní možné plnit) nejdříve
jejím uveřejněním v registru smluv. Pokud pak k uveřejnění nedojde ani ve lhůtě 3 měsíců od
uzavření smlouvy, je smlouva ex tunc neplatná (hledí se na ni, jako by nebyla vůbec
uzavřena). 29
Tento zákon je důkazem odklonu od individualizovaného pojetí přístupu veřejnosti
k informacím k univerzálnímu přístupu. Individualizovaný přístup bych charakterizovala jako
takový, kdy je nutno o informace žádat prostřednictvím žádosti – naopak univerzální přístup
lze charakterizovat jako přístup uskutečňovaný veřejně přístupným registrem. To znamená
velké usnadnění pro veřejnost, která by měla zájem na kontrole zadávání konkrétní veřejné
zakázky, ale i pro veřejnost, která má například zájem na kontrole hospodaření své obce.
Najdou se však i opačné názory.30
Pro účely této práce lze zobecnit a rozdělit postup zadávání veřejných zakázek do
následujících kroků, obsažených v § 39 zákona o ZVZ (srov. § 26 a n. zákona o VZ):
a)

Podání výzvy k nabídkám

Zahájení zadávacího řízení se děje prostřednictvím uveřejnění oznámení o zahájení
zadávacího řízení31 ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení má formu standardizovaného
formuláře, přesněji jde o formulář č. 2 v příloze II nařízení č. 2015/1986.32 Tímto zadavatel
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Novinkou zákona o ZVZ je pak
výslovný zákaz jednat s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách (v otevřeném
řízení dle § 56 odst. 2 a užším řízení dle § 58 odst. 4 zákona o ZVZ). Zůstává tedy možnost

29

GANTNER, Filip: Zákon o registru smluv – základy a východiska [online]. Portál epravo.cz. [cit. 10. 9. 2017]
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-o-registru-smluv-zaklady-a-vychodiska-100797.html
30
srov. VÍTEK, Michal: Úvod do zákona o registru smluv [online], Bulletin advokacie online. [cit. 28. 11.
2017]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/uvod-do-zakona-o-registru-smluv?browser=mobi
31
Případně může být zadávací řízení zahájeno i prostřednictvím výzvy k podání nabídek (zjednodušené
podlimitní řízení, § 53 odst. 1 zákona o ZVZ).
32
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře
pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek [online]. Portál eur-lex.europa.eu. [cit. 28. 11.
2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015R1986
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nabídku doplnit nebo objasnit, je však novou úpravou postaveno na jisto, že o již podané
nabídce nelze jednat a nabídku již nelze měnit.33
b)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací se dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona o ZVZ rozumí veškeré písemné
dokumenty obsahující zadávací podmínky, které jsou sdělovány nebo zpřístupňovány
účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení34. Nově je do zadávací
dokumentace zařazen i formulář užívaný k oznámení o zahájení zadávacího řízení ve
Věstníku veřejných zakázek či výzva k podání nabídek (viz výše).
c)

Stanovení způsobu podávání nabídek

Náležitosti nabídek stanovuje § 107 zákona o ZVZ. Forma nabídek je buďto elektronická
nebo písemná. Každý zájemce je omezen podáním pouze jedné nabídky. Za jednu nabídku je
považována i nabídka obsahující variantní řešení. Oproti staré úpravě se již nepředpokládá, že
pozdě zaslané nabídky by byly zasílány zpět a nebude tak jasné, zda nebyly i přes pozdní
podání otevřeny. V takových případech zákon o ZVZ v § 28 odst. 2 pouze říká, že nabídka se
považuje za nepodanou a účast v zadávacím řízení nevzniká.

d)

Základní způsobilost, profesní způsobilost, kritéria ekonomické kvalifikace,
kritéria technické kvalifikace

Základní způsobilost představuje podmínky či vlastnosti, kterým musí vyhovovat každý
dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen zejména prokázat,
že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona o ZVZ – zde
podotýkám, že v příloze jsou mimo jiné uvedeny i trestné činy zjednání výhody při zadání
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, trestný čin pletichy při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži, trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie a také
úplatkářství. Nadto musí dodavatel doložit, že nemá splatné daňové nedoplatky, nemá splatný
nedoplatek na pojistném a podobných platbách a že není v likvidaci.

33

PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075521026, s. 235.
34
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Zákon o ZVZ však v ustanovení § 76 připouští možnost tzv. „self-cleaningu“, tedy obnovení
způsobilosti účastníka zadávacího řízení, kdy účastník, který nesplňuje základní způsobilost,
může v průběhu zadávacího řízení zadavateli doložit, že přijal dostatečná nápravná opatření.
Dodavatel prokazuje i splnění profesní způsobilosti v souladu s § 77 zákona o ZVZ. Vždy
výpisem z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence, např. evidence zemědělského
podnikatele)35 a případně, pokud si to zadavatel vymíní, i dokladem o odborné nebo profesní
způsobilosti či podnikatelském oprávnění.
Jako kritérium ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona o ZVZ může zadavatel požadovat, aby
minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem stanovené minimální úrovně.
Výslovné zakotvení zásady přiměřenosti by se tak mohlo uplatnit např. při posuzování otázky
nepřiměřeně vysokého požadavku na obrat dodavatele, bez nutnosti výkladu skrze
nepřípustnost diskriminace či pomocí eurokonformního výkladu.
Kritéria technické kvalifikace upravená v § 79 zákona o ZVZ jsou podobná technickým
kvalifikačním kritériím vymezeným v zákoně o VZ. Může jimi být např. seznam postavených
staveb v posledních letech s případným osvědčením od objednatelů (tzv. referenční zakázky),
popis technického vybavení, předložení vzorků nebo doložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci osob podílejících se na plnění veřejné zakázky atd.
e)

Otevírání a hodnocení nabídek

Pro otevírání nabídek dle § 108 zákona o ZVZ již neplatí předešlá povinnost zadavatele
sestavovat tříčlennou komisi. Tu dle § 42 odst. 2 zákona o ZVZ nemusí sestavovat ani pro
hodnocení nabídek v případě, že jejich předpokládaná hodnota nepřevyšuje 300 milionů Kč.
U hodnotících kritérií pak nová úprava přináší dosti změn. Oproti předchozí úpravě, kde měl
zadavatel na výběr upřednostnit nabídkovou cenu nebo ekonomickou výhodnost nabídky, se
v § 114 odst. 1 zákona o ZVZ klade důraz na ekonomickou výhodnost nabídky, kdy zákon
doslova stanoví, že: „Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.“. Významná část dosavadní komentářové
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HERMAN, Pavel. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. ISBN 9788073805951, s. 203.
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literatury36 dovozuje, že zadavatel má vždy povinnost hodnotit nabídky dle jejich ekonomické
výhodnosti, je jen otázkou, jaká kritéria si pro posouzení oné ekonomické výhodnosti zvolí.
Ekonomickou výhodnost tak může v souladu se zákonem o ZVZ zadavatel posuzovat:
-

dle nejvhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality nabízeného plnění,

-

dle nejvhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality,

-

dle nabídkové ceny,

-

dle nejnižších nákladů životního cyklu,

-

dle kvality v případech zadavatelem zafixované ceny plnění veřejné zakázky.37

Lze usuzovat, že zvolí-li si zadavatel pouze kritérium nabídkové ceny, nastane v zásadě stejná
situace, jako kdyby si dle zákona o VZ zvolil jako základní hodnotící kritérium nabídkovou
cenu.38
f)

Vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí zadavatel dle § 50 zákona o ZVZ oznámit
ostatním uchazečům včetně odůvodnění výběru. Zadávací řízení je ukončeno (pokud není
zrušeno) uzavřením smlouvy. Ta nesmí být v souladu s § 246 zákona o ZVZ uzavřena před
uplynutím lhůty pro podávání námitek. Tato smlouva musí dle § 51 odst. 3 zákona o ZVZ
odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce vybraného dodavatele.

1.4 Shrnutí změn, které přinesla nová právní úprava v oblasti veřejných
zakázek
Zákon o ZVZ byl přijat zejména kvůli možnému ohrožení čerpání dotací z EU pro nesplnění
implementační povinnosti. Dle důvodové zprávy si však nová úprava si kladla za cíl
i zamezení korupce v souvislosti s veřejnými zakázkami, dále zjednodušení zadávacího
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zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, ISBN
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procesu a zpřesnění terminologie v legislativním procesu.39 Zákon o ZVZ nabízí některé nové
instituty, nové druhy řízení, důsledně respektuje zásadu přiměřenosti, nabízí více hodnoticích
kritérií a umožňuje více výjimek. Měl by tedy být méně formalistický a v důsledku rozvolnění
kvalifikačních předpokladů vést k rozšíření okruhu dodavatelů o menší specializované
obchodní společnosti. To by teoreticky mohlo motivovat menší obce k zadávání veřejných
zakázek drobnějším společnostem ve svém regionu.40
Někteří z právní odborné veřejnosti (zejména antikorupční nevládní organizace) však vidí
problém ve zvýšení limitu pro zadávání zjednodušených podlimitních zakázek ve stavebním
sektoru z původních deseti na padesát milionů korun. Obdobně negativně je nahlíženo i na
stav, kdy zakázky malého rozsahu mohou být zadány bez požadavku na dodržování podmínek
zadávacího řízení.41 Stejně tak je kritizována úleva zadavatelům zadávajících zakázkys
limitem pod 300 mil. Kč, kdy tito nemusí sestavovat hodnotící komisi42.
Otázkou je i možnost zneužití institutu tzv. bagatelních změn, které nevyžadují žádné
zadávací řízení ani odůvodnění, pokud nepřesahují 10% původní hodnoty zakázky (příp. 15%
u stavebních prací) a dále pak pokud jde o vícepráce obecně, které za splnění dalších
zákonných předpokladů mohou dosahovat až 30% nákladů původní zakázky.43 Osobně si
myslím, že obzvláště u zakázek na stavební práce je třeba s vícepracemi počítat, otázkou tedy
zůstává jen vhodnost procentuálního nastavení a dalších podmínek.
Jiní zase oceňují, že nové směrnice kladou důraz na základní kritérium, ekonomickou
výhodnost nabídky, kde se vedle ceny má hodnotit též např. doba plnění a kromě ekonomické
výhodnosti by měl být kladen důraz i na další hlediska, například na kvalitu nebo na
environmentální a sociální dopad (např. prostřednictvím hodnocení podle nákladů životního
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cyklu budovy ve smyslu § 117 zákona o ZVZ). To pochopitelně vítají různé ekologické
a environmentalistické skupiny.44
Navrhovatelé si slibují i procesní zrychlení. Toho má být docíleno, mimo jiné, i zkrácením
některých lhůt a snahou o menší administrativní náročnost. Té by zase mělo být odlehčeno
např. zrušením povinnosti předběžného oznámení ve smyslu § 34 zákona o ZVZ, které zůstalo
toliko fakultativní. Institutu předběžného oznámení však zadavatel může využít, pokud chce
zkrátit lhůtu pro podání nabídek, neboť v takovém případě je zveřejnění podmínkou. Dále pak
mohou hrát roli drobnější, opravdu ryze administrativní změny, kdy např. účastník může
prokazovat způsobilost a kvalifikaci prostými kopiemi nebo čestným prohlášením (srov.
§ 45 odst. 1 zákona o ZVZ).45
Zrychlení a zjednodušení jde ruku v ruce s rozvázáním některých procesních postupů a nové
instituty zadavateli umožňují volbu takového postupu, který je pro něj vzhledem k povaze
zakázky nejvhodnější. Není tak pevně stanoveno pořadí kroků v zadávacím řízení, lze nejprve
hodnotit nabídku a pak teprve splnění podmínek účasti. Nově jsou v § 33 zákona o ZVZ
upraveny i tzv. předběžné tržní konzultace v rámci služeb poskytovaných nezávislými
odborníky.46
Podstatné je zavedení dvou nových druhů zadávacích řízení. Jedním z nich je institut
tzv. inovačního partnerství, který je v oblasti zadávání veřejných zakázek pro českou
legislativu novinkou. Tento institut by měl docílit určité flexibility v případech dlouhodobé
spolupráce mezi zadavatelem a soukromým sektorem. Spočívá zejména v možnosti rozdělení
plnění veřejné zakázky do po sobě jdoucích fází s průběžným vyhodnocováním
a odměňováním dosažených fází a jejich cílů.47 Novinkou je i řízení ve zjednodušeném
režimu, tam se ale jedná o řízení přípustné pro zadávání sociálních, kulturních a jiných
44
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zvláštních služeb (právních, bezpečnostních atd.). Mělo by jít tedy o výjimky dané
specifičností těchto zakázek.48
Změněna bude i terminologie, na což jsem narážela i v předchozích podkapitolách, ale pro
přehlednost shrnuji. Jak již bylo zmíněno, již se nerozlišuje pojem sektorový a dotovaný
zadavatel. Pojem účastník zadávacího řízení zastřešuje dosavadní pojmy uchazeče a zájemce,
pojem subdodavatele byl počeštěn na poddodavatel a patrně by se našly ještě další příklady.
Nový zákon opětovně zavádí institut ekonomické kvalifikace, změn dostála i kritéria technické
kvalifikace a požadavky na základní a profesní způsobilost (viz výše).
Evropské směrnice také kladou důraz na možnost vyloučení uchazeče, a to v zákonem
definovaných případech. Nově lze například vyloučit uchazeče, který se v posledních třech
letech dopustil závažných nebo dlouhodobých profesních pochybení při plnění veřejné
zakázky. Nebude tak podmínkou pro vyloučení rozhodnutí pravomocným rozsudkem.49 Je
však pro mne otázkou, jak bude v praxi o této věci rozhodováno a zda v případě, že soudy
shledají následně pochybení nepodstatným či nezaviněným, nebudou vést taková vyloučení
k častým sporům o náhradu škody.
Pro trestní právo pak může mít zvláštní význam související novinka – zavedení tzv. selfcleaningu. Jak již bylo zmíněno výše (podkapitola 1.3.3 Obecný postup zadávání veřejných
zakázek), jde o možnost vyloučeného uchazeče, aby doložil přijetí opatření k prokázání jeho
spolehlivosti, byť je dán platný důvod pro vyloučení. Uchazeč tak předloží zadavateli
doklady, že přijal opatření, která vedou k napravení trestného činu či pochybení. Důvodová
zpráva přibližuje tato doložená opatření jako zejména taková, která prokáží, že uchazeč
nahradil nebo se zavázal nahradit veškeré škody způsobené spácháním trestného činu nebo
pochybením, detailně vysvětlil fakta a okolnosti v aktivní součinnosti s vyšetřujícími orgány
a přijal konkrétní technická, organizační a personální opatření vhodná k zamezení jeho další
trestné činnosti nebo pochybení. V případě, že zadavatel tyto doklady považuje za dostatečné,
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uchazeč ze zadávání veřejných zakázek vyloučen nebude. Přijatá opatření zadavatel hodnotí
s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo pochybení.50
Celkově se však názory na novou úpravu pochopitelně různí. Představitelé antikorupčních
organizací oceňují zejména povinnost vítězného účastníka odkrývat své vlastníky. Ta je
zakotvena v § 122 odst. 4 zákona o ZVZ51 v návaznosti na § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále
jen „AML52 zákon“), který v tomto ustanovení definuje skutečného vlastníka jako fyzickou
osobu, která má „fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující
vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní
osobnosti“. Zákon dále stanoví vyvratitelnou domněnku, kdy za skutečného majitele
považována osoba s 25 % podílem na hlasovacích právech (případně osoby ve shodě). Tuto
skutečnost kritizují některé antikorupční organizace s tím, že vítězům veřejných zakázek bude
k obejití zákona stačit pouhé rozdělení podílů na čtvrtiny.53
.
I v samotném zákoně o ZVZ se však najdou změny, které protikorupční organizace nevítají.
Konkrétně Transparency International kritizuje zavedení poplatku za podněty k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“) ve výši 10 000 Kč.54 Podle představitelů
společností podnikajících ve stavebnictví je zase zákon příliš tvrdý v porovnání s evropskými
směrnicemi. Dalším diskutabilní změnou se zdá býtí zvýšení limitu pro povinnost otevřeného
řízení. Protikorupční organizace upozorňují na to, že
Zdá se však, že všeobecná shoda panuje nad pochybami, zda zadavatelé skutečně začnou
prosazovat při hodnocení více ekonomické hledisko, nebo zůstane toliko u hlediska nejnižší
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https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-aml-zakona-nove-povinnosti-pro-povinne-osoby-a-zrizeni-evidenceudaju-o-skutecnych-majitelich-105187.html
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Z anglického Anti Money Laundering.
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VLKOVÁ, Jitka: Příjemci veřejných peněz se budou muset odhalit. Ale jen neveřejně. online Portál
iDNES.cz cit. 15. 3. 2018. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/verejne-zakazky-dotace-evropske-fondyfirma-fmz-/ekonomika.aspx?c=A171005_205309_ekonomika_vitm
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Dle mého názoru kritici tohoto poplatku ne zcela přiléhavě srovnávají poplatek za podnět k ÚOHS s podnětem
k zahájení trestního stíhání. Ten sice také může být využíván šikanózním způsobem, avšak zájem na
oznamování kriminality a zájem na ochraně práv chráněných trestním právem toto riziko převyšuje a je tedy
nutné trvat na jeho bezplatnosti. Domnívám se, že i vzhledem ke kapitálům a obratům společností bude poplatek
plnit svou regulační funkci, bez toho aniž by znemožňoval společnostem domoci se práva.
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ceny.55 Právě upřednostňování tohoto hlediska vytváří tlak na účastníky zadávacího řízení
snižovat cenu na úkor kvality, případně podněcuje tendenci ceny tzv. „podsekávat“
a jinak narušovat hospodářskou soutěž.
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ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ: Zákon o veřejných zakázkách přijala odborná veřejnost nejednotně
[online]. 2016 [cit. 25. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakon-o-verejnych-zakazkachprijala-odborna-verejnost-nejednotne/1324593
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2 Trestní odpovědnost právnických osob ve věci veřejných
zakázek

Trestní odpovědnost právnických osob byla do právního řádu České republiky vtělena
zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Jedná se o zákon, který poprvé prolomil pojetí trestní odpovědnosti jakožto individualizované
odpovědnosti konkrétní fyzické osoby. Byl přijat v návaznosti na zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník (dále také „tr. zákoník“ nebo „TZ“).56 Vzhledem k interdisplinárnímu zaměření této
práce, snoubící právo trestní, správní a obchodní, však nebude věnováno příliš prostoru pro
teoretická východiska trestní odpovědnosti právnických osob jako takové. Tato kapitola se
tudíž bude věnovat pouze vybraným oblastem, tj. zejména těm relevantním pro oblast práva
veřejných zakázek.

2.1 Vybrané aspekty trestní odpovědnosti právnických osob
Nemožnost individualizovaného trestu v souvislosti s nepřípustností kolektivní trestní
odpovědnosti je jednou z třecích ploch mezi prosazovateli omezení trestní odpovědnosti
právnických osob a prosazovateli jejího posílení. S touto kontroverzí se rozličnými způsoby
potýkala celá právní historie již od římského práva a jeho principu „societas delinquere non
potest“, který již tehdy neplatil bezvýhradně, avšak v kontinentálním právu (s odchylkami
v rámci dějinných etap a jednotlivých států) v zásadě přetrvával.57
Anglosaské právo naopak rozvíjí postih právnických osob již v 17. – 18. století, zavádí
konstrukce jako „strict liability“ (zjednodušeně „trestní odpovědnost bez zavinění“) nebo
konstrukci tzv. „vicarious liability“, tedy koncepci, která je uplatněna i v současném zákoně
o TOPO, kdy právnická osoba ručí za provinění zaměstnanců i statuárních orgánů, pokud toto
jednání spadá do působnosti právnické osoby

58

(srov. § 8 odst. 2 písm. b) zákona o TOPO).

Anglosaská právní kultura se tedy zaměřovala zejména na koncepcí přičitatelnosti, ne jinak −
na otázku přísnosti pojetí trestní odpovědnosti právnických osob.
56

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova
edice komentované zákony, ISBN 9788074001161, s. 39.
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Tamtéž, s. 1 a n.
58
Tamtéž, s. 3.
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Problematika možné šíře odpovědnosti právnické osoby pak souvisí i s pojetím právnické
osoby jako osoby fiktivní, která nemá způsobilost samostatně právně jednat. Dle § 15 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „občanský zák.“ nebo „OZ“) má sice
právnická osoba svéprávnost, tj. způsobilost nabývat práva a povinnosti, nemá však
způsobilost za sebe jednat. Od toho odvisí námitka, že na právnické osoby nelze vztáhnout
individuální zavinění. Zavinění je totiž tradičně spjato s psychickým stavem, vlastnostmi
a pocity – to vše vyjádřeno projevy59, které se však u právnické osoby v pravém slova smyslu
nemohou vyskytnout už z její podstaty.
Všechny tyto otázky jsou však otázkami teoreticko-právními a česká právní teorie se s těmito
otázkami již potýkala. Nicméně vzhledem k novele zákona o TOPO č. 183/2016 Sb., účinné
od 1. 12. 2016, je otázka přičitatelnosti spojená se zaviněním jednotlivce stále tématem, nad
kterým probíhá diskuse, neboť novela zákona o TOPO rozšířila možnost právnické osoby
zproštění se trestní odpovědnosti., což se setkalo s rozporuplným přijetím.60

2.1.1

Koncepce přičitatelnosti

Koncepce

trestní

odpovědnosti

právnických

osob

v České

republice

spočívá

na

tzv. přičitatelnosti trestního jednání právnickým osobám. Trestní odpovědnost právnických
osob tedy umožňuje stíhat určité jednání ve chvíli, kdy fyzickou osobu stíhat nelze (např. pro
nedostatek důkazů vůči jednomu konkrétnímu členu statutárního orgánu).
Dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o TOPO může být právnická osoba odpovědná za trestný čin
spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak:
-

statutární orgán nebo člen statutárního orgánu,

-

jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat.

Pokud jde o jiné osoby, může jít například o zaměstnance, předpokládají-li to stanovy
právnické

osoby,

či

pokud

je

to

vzhledem

k pracovnímu

zařazení

obvyklé

(§ 166 odst. 1 OZ). 61
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JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007. ISBN 9788072016839, s. 100.
§ 8 odst. 5 novelizovaného znění zákona o TOPO.
61
BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2014. ISBN 9788073804732, s. 123.
60

29

Stejně tak je dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o TOPO nahlíženo na toho, kdo u této právnické
osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není statutárním orgánem, ani jeho
členem, ani osobou vymezenou v písm. a). Dle písm. c) je právnické osobě přičitatelné
i jednání toho, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení právnické osoby, jestliže jeho jednání
bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické
osoby, tedy zjednodušeně řečeno, zda jest příčinná souvislost mezi jednáním této osoby
a následkem v podobě vzniku trestní odpovědnosti právnických osob.
Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona o TOPO tedy představuje materiální přístup
k vymezení odpovědnosti právnických osob, kdy zákon dovozuje trestní odpovědnost
právnické osoby nejen u jednání osob odpovědných pro jejich formální postavení (člen
statutárního orgánu apod.), ale i u osob pro jejich faktické postavení. Zde si lze vyložit termín
osoby „vykonávající rozhodující vliv“ zejména za pomocí zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále také „ZOK“), kde je upraveno pojetí vlivné osoby, ovládající
osoby a ovládané osoby (§ 71 a násl. ZOK).62
Shora zmíněnou zásadu „vicarious liability“ pak reflektuje přičitatelnost jednání zaměstnance
nebo osoby v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, jestliže zaměstnanec jednal na
podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob shora
uvedených (člen statutárního orgánu, osoba vykonávající řídící nebo kontrolní činnost
a další).
Nadto může být právnická osoba odpovědna i v případě, že zaměstnanec sic nejednal na
pokyn výše specifikovaných osob, tak tyto osoby či orgány právnické osoby neprovedly
taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu, nebo která po nich lze
spravedlivě požadovat. Zde zákon o TOPO v § 8 odst. 2 písm. b) jmenuje demonstrativně
případy, kdy povinné osoby neprovedly potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo
jiných osob, jimž jsou povinné osoby nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření
k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

62

Tamtéž, s. 124.
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2.1.2

K možnosti exkulpace právnické osoby

Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) má aplikační přednost před ustanovením § 8 odst. odst. 5
zákona o TOPO.63 To bylo vneseno výše zmíněnou novelou účinnou od 1. 12. 2016. Stanoví,
že právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní
bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v
odstavci 1 (viz výše) zabránila.
Toto ustanovení bylo kritizováno jak z politických důvodů, neboť příznivější úprava se
vztahovala na tehdy probíhající velké kauzy právě v oblasti veřejných zakázek, tak z důvodů
právně teoretických. Je vytýkáno nešťastné užití výrazu „zprostí se“, které je právní teorii
spojováno tradičně s objektivní odpovědností. Namístě by tedy bylo spíše užití termínu
„vyviní se“. Snad ještě více kritické pozornosti však zasluhuje formulace exkulpačního titulu
jako „veškerého úsilí“, které bylo možno na právnické osobě „spravedlivě požadovat“. Tato
formulace nebyla doplněna žádným demonstrativním výčtem a k danému ustanovení
absentuje důvodová zpráva, což narušuje právní jistotu. Jelínek obecně uvádí, že o „veškerém
úsilí“ budeme moci hovořit jen u té právnické osoby, která se řídí nejen právními předpisy,
ale i svými interními kontrolovanými předpisy.64 Touto problematikou se blíže zaobírá
podkapitola níže (podkapitola 2.2 Compliance).
Dosud mediálně nejznámější případ aplikace § 8 odst. 5 je kauza společnosti Agrotec a.s.,
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 T 6/2016. Pro aplikaci § 8 odst. 5 soudu
stačila pouhá existence compliance program a etický kodex, který se vedoucí zaměstnanci
podpisem zavázali dodržovat. 65 Toto rozhodnutí bylo všeobecně kritizováno a státní zástupce
proti němu podal stížnost opíraje se o metodiku Ministerstva spravedlnosti66. Vrchní soud dal
státnímu zástupci za pravdu a judikoval, že existence etického kodexu není bez dalšího
„veškerým úsilím“. Doslova soud uvádí: „Za veškeré úsilí, které je možno po právnické osobě
63

JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté (BOHUSLAV, Lukáš: Compliance
program a jeho východiska zejména v zahraniční praxi). Praha: Leges, 2017. Teoretik, ISBN 978-80-7502-2059, s. 73.
64
JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017. Teoretik,
ISBN 978-80-7502-205-9, s. 46.
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č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb .
online. Brno: Nejvyšší státní zastupitelství, 2017, zn. 4 NZN 604/2016, s. 9 cit. 4. 4. 2018. Dostupné z
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spravedlivě požadovat, je třeba považovat naplnění formálních kroků (compliance program
apod.), s nimiž bude předmětná fyzická osoba ad § 8 odst. 1 TOPO seznámena a na níž bude
vynucena jejich akceptace) a současně poctivou prokazatelnou snahu právnické osoby, aby
byla přijatá ochranná opatření životaschopná, byla naplňována, vyžadována, kontrolována,
vynucována a revidována.“67

2.2 Compliance
Vzhledem k možnosti exkulpace dle § 8 odst. 5 zákona o TOPO je v zájmu právnických osob
moci prokázat, že ono „veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat“
právnická osoba skutečně vynaložila. K tomu by jí mohl pomoci compliance program.
Compliance program, tedy v doslovném překladu „plán souladu“, představuje institut známý
původně z jiných oblastí, než trestněprávních. Compliance programy jsou tak nutností zejm.
u internacionálních společností (bankovnictví, finančnictví), jsou však předmětem zájmu
i jiných podniků, typicky v oblasti zaměstnaneckého práva, bezpečnosti při práci, GDPR
apod. Otázka compliance programů se tedy netýká pouze veřejných zakázek a s tím spojené
trestní odpovědnosti právnických osob, nýbrž se jedná o téma obecné, které v poslední době
„přibírá“ i zmíněnou problematiku.
Praxe tak rozlišuje oblast trestněprávní compliance (v antikorupčním smyslu), daňovou
a finanční compliance, pracovněprávní compliance, compliance životního prostředí,
compliance IT a ochrany osobních údajů a compliance hospodářské soutěže.68 Tento výčet
není konečný, lze si představit i jiná odvětví a pododvětví. Rovněž lze dělit compliance na
vnitřní (soulad interních pravidel firmy, koncernu apod.) a compliance vnější (soulad
s právními předpisy).69
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. března 2017, sp. zn 6To 7/2017.
KOUKAL, Pavel. Korporátní compliance – polehčující anebo přitěžující okolnost? [online]. Portál e-pravo.cz.
[cit. 12. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/korporatni-compliance-polehcujici-anebopritezujici-okolnost-101111.html
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Čeněk, 2014. ISBN 9788073804732, s. 174.
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2.2.1

Hlavní principy a požadavky na compliance programy

Před tvorbou compliance programu pro konkrétní právnickou osobu je nezbytná analýza
jejího současného stavu, jejího charakteru, předmětu její činnosti, apod. Tomu je pak nutno
uzpůsobit jednotlivá pravidla a jejich nastavení. Toto by se dalo označit jako princip
specifičnosti compliance programů, na kterém se, byť za užití rozdílných formulací, shoduje
odborná právnická veřejnosti i politika. Stejný postoj se dá očekávat i v rozhodování soudů,
aneb jak shrnuje například Gřivna: „Každý compliance systém, aby byl funkční, musí být
nastaven „na míru“ konkrétní právnické osoby, s ohledem na její činnost, velikost, na
provedenou analýzu rizik její činnosti apod. Proto nelze říct, že pokud má někdo etický
kodex, organizační řád, pracovní řád, řadu dalších vnitřních předpisů a školí zaměstnance, má
funkční compliance systém.“ 70
Proto bych akcentovala nezbytnost analýzy compliance potřeb konkrétní právnické osoby,
jakožto nutný předpoklad pro aplikaci níže předestřených zásad, které je nutno posuzovat
právě vzhledem k „velikosti“ právnické osoby (směrodatný může být obrat, počet
zaměstnanců,

mezinárodní

přesah),

jejímu

předmětu

činnosti,

jejímu

aktuálnímu

a výhledovému hospodářskému výsledku, formě obchodní společnosti a v neposlední řadě
považuji za nutné věnovat pozornost i stávajícím compliance opatřením, jakkoli nemusí být
nazvána tímto termínem, avšak jsou ve společnostech (resp. právnických osobách) již delší
dobu zavedena a fungují více či méně uspokojivě.
Analýza těchto všech aspektů má sloužit jako odrazový můstek pro aplikaci následujících
zásad compliance systémů.

Jde zejména o:
1) zásadu plné podpory ze strany vedení právnické osoby a její aktivní zájem na zamezení
páchání protiprávné činnosti (problematika tzv. whistleblowingu, osobní dopis
zaměstnanci zdůrazňující důležitost compliance, zřízení funkce ombudsmana apod.)
2) vyhodnocení interních a externích rizik, které by mělo vyústit v přijetí přiměřených
pravidel pro odstranění či smíšení rizik (jaké předpisy se na právnickou osobu při výkonu
70

ŠRÁMEK, Dušan: Tomáš Gřivna: U trestní odpovědnosti právnických osob mi vadí nejasná přičitatelnost
skutku [online]. Portál Česká justice [cit. 28. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/06/tomasgrivna-u-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-mi-vadi-mi-nejasna-pricitatelnost-skutku/
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její činnosti vztahují, jaké jsou rizikové oblasti, kde by mohlo dojít k jejich porušení,
nutnost vyhodnocení a vhodné reakce na již stanuvší se porušení)
3) jednoznačný, průhledný a vnitřně vázaný systém vnitřních předpisů (pracovní řády, etické
kodexy, protikorupční pravidla apod.)
4) školení vedení právnické osoby a jejích zaměstnanců o rizicích a odpovědnosti za své
jednání
5) kontrolní mechanismus se schopností obdržet včas informaci o protiprávním jednání
(jednoznačná odpovědnost osob vhodně určených s ohledem na strukturu společnosti,
dohledová působnost statutárních orgánů) 71
Ve vztahu k veřejným zakázkám pak považuji za nezbytné, aby právnické osoby, které se
ucházejí o veřejné zakázky, tuto skutečnost náležitě reflektovaly. Mohlo by se jednat
o zvláštní soubor pravidel postupu ve věci veřejných zakázek, speciální kontrolní
mechanismus, nastavený tak, aby byla určena odpovědná osoba za průběh konkrétní zakázky
či konkrétní fáze zadávání veřejných zakázek, zpracovávání analýz zaměřených na
dodržování compliance v této oblasti apod.
Jako vodítko může sloužit i metodika Nejvyššího státního zastupitelství72 (dále jen
„Metodika“). Ta rovněž zdůrazňuje princip specifičnosti při posuzování, co obnáší „veškeré
úsilí“ u té které právnické osoby. Zmiňuje i kritérium vhodnosti. Může se tedy stát, že
právnická osoba bude mít zavedenu celou škálu opatření – od množství kodexů po důvěrnou
linku – avšak pokud tato opatření vzhledem k firemní kultuře nejsou schopna dosáhnout
svého cíle, právnické osobě k exkulpaci neposlouží.

Metodika vůbec zdůrazňuje pojem

„firemní kultury“, kdy compliance program považuje za souhrn instrumentů (např. výše
zmíněné vnitřní předpisy, školení atd.) napomáhající k vytvoření žádoucí firemní kultury. Tu
však metodika pojímá materiálně. Jak už z pojmu „kultura“ vyplývá, může být psaná
i nepsaná, avšak rozhodné dle Metodiky je, jak je žita, jaká kultura je ve společnosti skutečně
vyznávána.
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BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2014. ISBN 9788073804732., s. 175-178; GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana
ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 9788074786143, s. 491 –
493.
72
Nejvyšší státní zastupitelství: Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim - Průvodce novou právní úpravou pro státní zástupce online. Vydáno Nejvyšším státním
zastupitelstvím dne 29. 11. 2016 zn. 1 SL 123/2016 cit. 4. 4. 2018. Dostupné
z: http://www.nsz.cz/images/stories/Tiskovy/NovelaTOPO.pdf
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2.3 Specifické sankce spojené s veřejnými zakázkami
Za významný aspekt trestní odpovědnosti právnických osob pro účely trestné činnosti v rámci
veřejných zakázek považuji otázku sankcionování právnických osob. Sankční systém
právnických osob je obecně založen na dualismu trestních sankcí, tj. že zákon o TOPO
rozlišuje jak tresty, tak ochranná opatření.73 Soud tedy může zvolit jeden ze šesti trestů, které
zákon o TOPO umožňuje, a to trest zrušení právnické osoby, peněžitý trest, trest propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty, trest zákazu činnosti, trest zákazu plnění veřejných
zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži (dále také „zákaz plnění veřejných zakázek“), trest
zákazu přijímání dotací nebo subvencí a trest uveřejnění rozsudku.
Dokladem toho, že trestnou činnost právnických osob tvoří z velké míry trestná činnost
spojená s veřejnými zakázkami, se odráží i ve výše vypočtených sankcích, které právě
spočívají v omezení účasti právnické osoby na veřejných zakázkách, potažmo trestem zákazu
přijímání dotací a subvencí, přičemž se jedná o tresty, které lze uložit toliko právnické osobě
74

a zákon o TOPO je zavádí do právního řádu České republiky zcela nově, pomineme-li

správní delikt zákazu plnění veřejných zakázek dle § 120a odst. 2 zákona o VZ, případně
delikt zákazu plnění koncesní smlouvy dle již zrušeného § 27 zákona č. 139/2006 Sb.,
o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

2.3.1

Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži

Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži spočívá v zákazu účasti
v určité oblasti hospodářské soutěže, přesněji v té, kdy na jedné straně vystupuje veřejný
subjekt (v pozici zadavatele, příp. vyhlašovatele) a zároveň při tom nakládá s veřejnými
financemi.
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JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha:
Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-58-8, s. 230.
74
JELÍNEK J., HERZEG J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2.
Vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-43-4, s. 153.
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Jde o zvláštní způsob zákazu činnosti s účelem odejmout právnické osobě příležitost páchat
trestnou činnost v souvislosti s plněním na základě veřejné zakázky nebo na základě vítězství
ve veřejné soutěži.75
Dle § 21 odst. 1 zákona o TOPO může soud tento trest uložit na jeden rok až dvacet let,
dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění
veřejných zakázek nebo v souvislosti s jejich plněním nebo v souvislosti s účastí v zadávacím
řízení o veřejných zakázkách (nebo ve veřejné soutěži). Soud by měl přitom určit rozsah
zákazu konkrétně, např. typem řízení či druhem a výší zakázky.76
Vzhledem k tomu, že se jedná o sankce, které nelze uložit fyzickým osobám a nelze tak bez
dalšího odkázat na použití trestního zákoníku a trestního řádu, zákon podává v § 39 zvláštní
pravidla pro výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve
veřejné soutěži. Zákon o TOPO zde odkazuje na užití § 350 zákona č. 141/1961 Sb., trestního
řádu, o výkonu trestu zákazu činnosti. Jde tedy o ustanovení odkazovací.77 Úprava však není
zcela dokonalá, neboť pro interpretaci některých jiných ustanovení trestního zákoníku či
trestního řádu je třeba užití dovolené analogie. Například v případě podmínek upuštění od
výkonu trestu dle § 90 a § 91 trestního řádu. 78

2.3.2

Trest zákazu přijímání dotací nebo subvencí

O tomto trestu lze říct v mnohém obdobné, co u trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo
účasti ve veřejné soutěži. Stěžejní je, že jde opět o zvláštní případ trestu zákazu činnosti,
obdobně je účelem trestu zabránit trestné činnosti páchané v souvislosti neoprávněným
přijímáním veřejných financí – tentokrát skrze dotace či subvence. Opět je zvláštně upraven
výkon trestu, stejně tak aplikace trestního zákona a trestního řádu.79
Základní odlišnost tedy spočívá v předmětu zákazu, tj. dle § 22 odst. 1 zákona o TOPO
v zákazu přijímání dotací a subvencí právnickou osobou, a to na jeden rok až dvacet let,
75

JELÍNEK, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., aktualiz.
a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, Komentátor. ISBN 978-80-87576-43-4, s. 153.
76
FENYK, Jaroslav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-965-7, s. 82.
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ŠÁMAL a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-116-1, s. 730.
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JELÍNEK, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., aktualiz.
a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-43-4, s. 154.
79
§ 40 zákona o TOPO.
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dopustila-li se tato osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti
o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, nehledě na to, zda šlo
o spojitost s jejich poskytováním nebo využíváním (příp. v souvislosti s poskytováním nebo
využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory).
Ačkoli se tato práce nezaobírá přímo dotacemi a subvencemi, jsou věcně a kriminologicky
související, tudíž považuji za vhodné stručně vymezit i tyto pojmy.
Pojmem dotace ve smyslu tohoto zákona považujeme poskytování peněžních prostředků
zpravidla bez právního nároku, přičemž stát (nebo územní samosprávné celky) stanovují
podmínky pro poskytnutí dotace, rozhodují o jejím poskytnutí a stanovují další podmínky pro
její čerpání a použití. Jedná se tedy o účelové poskytnutí finančních prostředků. Podobným
termínem je termín subvence, kdy se však jedná dnes už jen o reziduální termín, uplatňující se
ve specifických oblastech, např. u Státního fondu životního prostředí, Státního zemědělského
intervenčního fondu, aj.80
Pokud jde o návratnou finanční výpomoc, příspěvek a jiné finanční podpory, jde o pojmy
nevymezené právním řádem ČR, tedy je nutno je posuzovat dle jejich povahy a obsahu
v daném případě. Protože se jedná výlučně o prostředky poskytované z veřejných zdrojů, jako
bližší specifikace může posloužit zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
(rozpočtový zákon).81

2.3.3

Sankcionování právnických osob de lege ferenda

Co se týče sankcionování právnických osob obecně, pak je vhodné na okraj podotknouti, že
u právnických osob účel trestání přímo stanoven není. V tr. zákoníku rovněž není oproti staré
úpravě výslovně uveden82, byť jej lze dovodit z obecných zásad pro ukládání trestů. Je však
v porovnání s fyzickými osobami obdobný, ovšem oproti účelu sankcionování fyzických osob
je u osob právnických potlačena resocializační funkce trestu, spjatá s výchovnou funkcí.
Právě povaha právnické osoby totiž nedovoluje doufat ve výchovný účinek trestu v míře,
v jaké v něj lze doufat u osob fyzických. Z toho důvodu lze mít dle mého názoru za to, že by
80

ŠÁMAL a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova edice
komentované zákony. ISBN 978807400116, s. 435.
81
Tamtéž.
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§ 23 zákona č. 140/1961 Sb., trestní ho zákona stanovoval, že „účelem trestu je chránit společnost před
pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl
řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti“.
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měl dominovat preventivní účinek trestu. Ten však předpokládá, aby se „nevyplatilo“ riskovat
porušení zákona, tj. aby sankce představovala pro právnickou osobu dostatečně vysoké
náklady, ale zároveň, aby i pravděpodobnost stíhání spáchání trestného činu byla dostatečně
vysoká.
Sic tedy nelze uvažovat o svědomí a vůli právnických osob tak, jak je tomu u osob fyzických,
je možné na právnickou osobu působit vnějšně skrze motivaci ekonomickou. A právě u sankcí
spojených s veřejnými zakázkami, tj. trestem zákazu plnění veřejných zakázek a trestem
zákazu přijímání dotací a subvencí, lze proto u určitých právnických osob, z jejichž činnosti je
patrno, že jsou na přijímání veřejných zakázek existenčně závislé (typicky stavební firmy),
spatřovat větší míru pozitivní motivace pro budoucí ekonomický vývoj obchodní společnosti,
než je tomu např. u peněžitého trestu. Peněžitý trest totiž nemusí mít tak výrazný vliv na
hospodaření právnické osoby, pokud její výše není vhodně nastavena, což může být pro soud
obtížný úkol, vyžadující rozbor ekonomické situace velkých subjektů.
Bylo by tak dle mého názoru vhodné se de lege ferenda zabývat myšlenkou podmíněného
trestu zákazu plnění veřejných zakázek a stejně tak i trestu zákazu přijímání dotací a subvencí
jako trestem (eventuálně) podmíněným ve spojení s určitou formou dohledu. Tím je vhodné
dle mého názoru reflektovat trest odnětí svobody, jakožto trest, který u fyzických osob ve
vymezených případech83 dovoluje i podmíněnost. Důvodem, proč se domnívám, že zrovna
tyto tresty by měly mít i podmíněnou formu je ten, že se jedná o tresty dočasné, udílené toliko
pro určitý časový úsek, stejně tak jako trest odnětí svobody či trest zákazu činnosti.84 Pro jiné
tresty, tedy pro tresty jednorázového a trvalého charakteru (propadnutí majetku, pokuta,
zrušení právnické osoby, uveřejnění rozsudku) by podmíněné trestání bylo možné také, ale
například u trestu uveřejnění rozsudku by odložený trest nebyl včasný a postrádal by účinku.
Na druhou stranu je otázkou, jak by se projevil takový podmíněný zákaz účasti na veřejných
zakázek v praxi. Je takřka jisté, že právnická osoba „v podmínce“ by byla v konkurenčním
boji o získání veřejné zakázky ochromena. Fakticky by se tak v důsledku podmíněný trest od
nepodmíněného možná příliš nelišil. Jiná situace by mohla být u dotací a subvencí, kde si lze
představit, že určitá společnost pobírá dotace či subvence kontinuálně a přímá hrozba jejich
možné ztráty u podmíněného trestu by mohla mít kýžený efekt. Zde by bylo vhodné zavedení

83
84

§ 55 odst. 2 tr. zákoníku.
§ 90 a n. tr. zákoníku.
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podmíněné formy trestu zejména pro případy, kdy by se uložení nepodmíněného trestu
nepřiměřeně dotklo 3. osob (např. propouštění zaměstnanců).
Úvahám de lege ferenda o podmíněných trestech se věnuje Gřivna, který považuje podmíněné
trestání za účelné především v případech, kdy byl trestný čin spáchán v rámci činnosti jinak
fungující právnické osoby nebo v případech, kdy byl trestný čin umožněn nedostatečnými
opatřeními ze strany právnické osoby.85
Dosavadní soudní praxí při ukládání trestů právnickým osobám se níže zabývá samostatná
kapitola 5.1 Statistické údaje.
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3 Trestné činy přímo spojené

Trestné činy páchané v přímé spojitosti s veřejnými zakázkami jsou:
•

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 odst. 2 alinea druhá TZ)

•

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
(§ 256 TZ)

•

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 TZ)

Pro úplnost dodávám, že s novelou zákona o TOPO se v ustanovení o účinné lítosti vylučuje
účinná lítost u dalších nově vyjmenovaných trestných činů. Již před novelou se institut účinné
lítosti neuplatnil u úplatkářství (trestný čin přijetí úplatku, podplacení a nepřímého
úplatkářství). Vyloučení aplikace ustanovení o účinné lítosti se po novele zákona o TOPO
týká i zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle
§ 256 odst. 3 nebo 4 tr. zákoníku a trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při
veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b) nebo c) trestního zákoníku.86 Vyloučení
z promlčení trestní odpovědnosti a z promlčení výkonu trestu se sjednocuje s úpravou pro
fyzické osoby obsaženou v ostatních předpisech.87

3.1

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Dle ustanovení § 248 odst. 2 alinea druhá TZ je pachatelem trestného činu ten, kdo v rozporu
s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách (tj. zákon o ZVZ) poruší závažným
způsobem závazná pravidla zadávacího řízení.
Závažný způsob přitom není blíže definován. Šámal pro účely posouzení oné míry závažnosti
zdůrazňuje i hledisko ojedinělosti či naopak šíře takového jednání pachatele, stejně tak

86

§ 11 odst. 2 zákona o TOPO ve znění účinném od 1. 12. 2016.
METELKA, Jan: Převrat v trestní odpovědnosti právnických osob? [online]. Portál e-pravo-cz. [cit.
28. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prevrat-v-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob99866.html
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považuje za patřičné zohlednit povahu vztahu mezi pachatelem a jeho klientelou, případně
obchodními partnery.88
Dokonání tohoto trestného činu nastává až ve chvíli, kdy je učiněna porucha ve formě
neoprávněných výhod určitému subjektu nebo ve formě způsobení škody jiným spotřebitelům
nebo soutěžitelům, zadavatelům nebo jiným dodavatelům, přičemž se vždy předpokládá
škoda ve větším rozsahu ve smyslu § 138 odst. 1 TZ, tj. škoda dosahující částky nejméně
50 000 Kč.89
Druhovým objektem je zájem na řádném a zákonném provedení zadání veřejné zakázky,
zejména zájem na dodržování závazných pravidel zadávacího řízení. Jde o úmyslný trestný
čin (srov. § 13 odst. 2 TZ).
Nutno zdůraznit, že pachatelem tohoto trestného činu může být jen fyzická osoba (srov. § 7
TOPO). Ani s novelizací zákona o TOPO účinné od 1. 12. 2016 90, která nahradila dosavadní
pozitivní výčet trestných činů, za které má být právnická osoba odpovědná, výčtem
negativním. Nejde však toliko o zrcadlovou obměnu téhož výčtu, škála vyloučených trestů je
užší a právnické osoby tak budou odpovědné za vícero trestných činů. Stále však není zhojena
určitá nelogičnost, kdy za dosavadního stavu právnické osoby mohou být stíhány například za
znásilnění (§ 185 TZ) či za účast na pornografickém představení (§ 193a TZ), což je otázkou,
nakolik je pro praxi účelné, a na druhou stranu právnické osoby ani po účinnosti novely
zákona o TOPO nemohou být stíhány za porušení pravidel hospodářské soutěže. Z tohoto
hlediska tedy vnímám novelu jako negativní. Vládní návrh s vyloučením tohoto trestného činu
nepočítal, vlivem pozměňovacích návrhů91 však byl trestný čin porušení pravidel hospodářské
soutěže nahrazen trestným činem týrání osoby ve společné domácnosti dle § 199 tr. zákoníku.
Z povahy koncepce negativního výčtu tak, poněkud nešťastně, důvodová zpráva92 sice
zdůvodňuje vyloučení toho a kterého činu, takřka se však již nezabývá důvody, pro které
naopak některé trestné činy vyjmuty nebyly. Jinak řečeno, zatímco důvodová zpráva obsahuje
88
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§ 7 zákona o TOPO ve znění zákona č. 183/2016 Sb.
91
Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 304/0 online. Sněmovní tisk 304/5 cit. 5. 4. 2018 . Dostupné
z http://www.psp.cz/doc/00/12/50/00125081.pdf
92
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, ve znění pozdějších předpisů online. Sněmovní tisk 304/0.
cit. 5. 4. 2018. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=304&CT1=0
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zdůvodnění např. pro vyjmutí trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 TZ),
kde není pochyby, že se ho právnická osoba nemůže dopustit, již nezdůvodňuje, proč nebyly
vyjmuty např. trestné činy. ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky (§ 146a TZ) či
neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151 TZ).93 Nadto pochopitelně
důvodová zpráva nemohla reflektovat pozměňovací návrhy Poslanecké sněmovny (§ 248
odst. 2 TZ).
Co se týče subjektu trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, není
vyžadován speciální nebo konkrétní subjekt (§ 114 TZ) výslovně, ale z povahy věci plyne, že
to může být jen osoba, pro kterou jsou pravidla zadávacího řízení závazná.94 A jak už bylo
řečeno, de lege lata nelze stíhat právnickou osobu. Domnívám se, že v praxi tak může činit
potíže prokázat vinu fyzické osobě zejména v případech, kdy k závažnému porušení pravidel
zadávacího řízení dojde rozhodnutím kolektivního orgánu.
Pro případ rozhodování kolektivních orgánů právnických osob, např. jednatelů jednajících
jako kolektivní orgán, představenstva akciové společnosti nebo družstva, přichází tedy
v úvahu jen individuální trestní odpovědnost jednotlivých členů těchto kolektivních orgánů.
Ať už by měli býti v pozici pachatelů, spolupachatelů nebo účastníků.95
Nutno však podoktnout, že dle Šámala u těch členů kolektivních orgánů, kteří hlasovali proti
rozhodnutí porušujícímu závazná pravidla zadávacího řízení (či se zdrželi), nepřichází trestní
odpovědnost v úvahu. Domnívá se, že v praxi by bylo možno dovodit trestní odpovědnost
zejména u iniciátorů takového kolektivního rozhodnutí, případně u realizátorů takového
kolektivního rozhodnutí, kterými by byly zejména statutární orgány příslušné právnické
osoby. Trestní odpovědnost zpravidla nebude dána u pouhých „pomocných realizátorů“. Těmi
jsou myšleni zejména podřízení pracovníci, kteří provádějí jen dílčí úkoly.96

93

srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN
978-80-7502-205-9, s. 45.
94
ŠÁMAL, Pavel: Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek [online]. Bulletin
advokacie, č. 10/2015, s. 33 – 44. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/trestne-ciny-souvisejici-sezadavanim-a-realizaci-verejnych-zakazek?browser=mobi
95
Tamtéž.
96
Tamtéž.
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3.2

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

Trestný čin zjednání97 výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
je upraven v § 256 tr. zákoníku, dle kterého se dopustí trestného činu ten, kdo v souvislosti se
zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit
jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli,
soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných
dodavatelů nebo soutěžitelů.
Z podstaty věci usuzuji, že se tohoto jednání budou spíše dopouštět fyzické osoby a právnické
osoby s pravomocemi v zadávacím řízení, což se promítá i v kvalifikovaných skutkových
podstatách. Může však jít i o osobu jinou – nevyžaduje se tedy zvláštní postavení pachatele,
nevyžaduje se speciální subjekt.
Kvalifikovaná skutková podstata, vyjádřena v odstavci druhém, obnáší takové jednání, kdy
pachatel spáchá uvedený čin jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné
soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny či pokud pachatel
způsobí trestným činem značnou škodu, nebo získá-li takovým činem pro sebe nebo pro
jiného značný prospěch98.
Druhou kvalifikovanou skutkovou podstatou je takový čin, kdy pachatel při trestné činnosti
výše specifikované žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch. Jde tedy
o formu úplatkářského trestného činu. Kdo takto učiní jako úřední osoba99, naplní třetí
97

Autor se rozhodl respektovat vůli zákonodárce a užívat termínu „zjednání“ na místo termínu „sjednání“, byť
se domnívá, že termín „zjednání“ není nejvhodnější, neboť ho autor chápe ve významu „zajistit“. Rozdíl, který
autor vidí: pokus „sjednat“ představuje např. situaci, kdy pachatel protiprávně nabídne za úplatu výhodnější
podmínky v zadávacím řízení a adresát tuto nabídku odmítne. Naproti tomu za pokus „zjednat“ považuje autor
situaci, kdy pachatel za úplatu přislíbí zjednání výhody, avšak z nějakého důvodu ke zvýhodnění nedojde. Již
pokus „sjednání“ by však měl být dle autora trestný.
98
Značným prospěchem se dle § 138 TZ rozumí částka nejméně 500 000 Kč.
99
Úřední osobou se přitom rozumí osoba uvedená v § 127 tr. zákoníku, kdy odst. 1 poskytuje taxativní výčet, do
kterého náleží soudce, státní zástupce, prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České
republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, člen
zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné
moci, příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, soudní exekutor
a další.
Aby osoba dle tohoto taxativního výčtu mohla být považována za úřední osobu, musí být trestný čin spáchán
v souvislosti s plněním úkolů státu nebo společnosti a za užití k tomu jí svěřené pravomoci pro plnění těchto
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kvalifikovanou skutkovou podstatu a bude potrestán nejpřísněji – tj. odnětím svobody na tři
léta až deset let.
Vzhledem k tomu, že tato práce se zaměřuje na veřejné zakázky, avšak skutková podstata
tohoto trestného činu staví na roveň i veřejnou soutěž a veřejnou dražbu, poskytuji stručný
výklad i k těmto institutům:
Staré úpravě veřejné soutěže dle § 281 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
odpovídá veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

dle § 1772 OZ. Veřejná soutěž

o nejvhodnější nabídku je způsobem uzavření smlouvy. Nabídce předchází výzva k podávání
nabídek, kterou je iniciováno uzavření smlouvy. Vyhlašovatel pak má možnost nabídky
posoudit a přijmout nabídku, která mu vyhovuje nejlépe.100
Veřejné dražby v současnosti upravuje zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Jde
o zákon speciální, postupuje se dle něj, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
(např. zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné
právnické nebo fyzické osoby, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád).
Dražbou podle zákona o veřejných dražbách se rozumí proces101, jehož cílem je přechod
vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby konané na základě návrhu navrhovatele,
při němž se licitátor (opakovaně) obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na
předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za
stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku (tím je stanovena cena), přejde příklepem
licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby.102
Veřejnou dražbu při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí upravuje
OSŘ.103

úkolů a aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí a odpovědností. S ohledem na zaměření této
práce však lze tento pojem považovat za okrajový, neboť úřední osobou je vždy osoba fyzická, jejíž jednání
nelze přičítat právnické osobě (srov. § 127 ve spojitosti s § 6 zákona o TOPO).
100
HULMÁK, Milan, a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721– § 2054). Komentář.
Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0, s. 257.
101
tzv. proces licitace = proces, kdy licitátor opakuje nabídku třikrát s dodatkem „poprvé“, „podruhé“ a „potřetí“
a tím se stanoví prodejní cena, za kterou je pak úhozem dražebního kladívka určen majetek nebo věc k prodeji
tomu, kdo učinil poslední nabídku (zdroj: ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze:
C. H. Beck, 2012. ISBN 9788074004285, s. 266).
102
§ 2 písm. a) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
103
§ 328b až § 332 a § 336b až § 337d OSŘ.
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3.2.1

Znaky skutkové podstaty

Objektem tohoto trestného činu je společenský zájem na tom, aby veřejné zakázky a veřejné
soutěže probíhaly podle právních předpisů, čistým a transparentním způsobem a nedocházelo
tak ke zvýhodňování nebo naopak k diskriminaci některého z účastníků.104 Subjektem může
být kdokoli. Z hlediska subjektivní stránky je vyžadováno úmyslné zavinění. Objektivní
stránka tohoto trestného činu viz výše.

3.3 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
Dle § 257 odst. 1 tr. zákoníku tvoří objektivní stránku tohoto trestného činu takové jednání,
kdy se pachatel dopustí pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži tím, že lstí
nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím
řízení nebo ve veřejné soutěži (první skutková podstata).
Pachatelem je rovněž ten, kdo jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný
prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži (druhá skutková
podstata) a dále ten, kdo za totéž žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch (třetí
skutková podstata).
Čtvrtá skutková podstata obsahuje jednání toho, kdo na základě dohody s jiným zájemcem
nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou
nebo jinak nevýhodnou cenu.
Kvalifikovanou skutkovou podstatou je dle odst. 2 takové jednání, kdy pachatel jedná
v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo je-li čin spáchán úřední osobou
(termíny značného prospěchu a úřední osoby vysvětleny výše).
Druhou kvalifikovanou skutkovou podstatu dle odst. 3 představuje jednání, kdy se pachatel
dopustí trestného činu specifikovaného základní skutkovou podstatou v úmyslu opatřit sobě
nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo dopustí-li se trestného činu jako úřední osoba
v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. Velkým rozsahem se přitom dle
§ 138 tr. zákoníku chápe škoda vyšší 5 000 000 Kč.
K dokonání trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži se
v případě jednání, které má de facto povahu trestného činu přijetí úplatku (§ 331) nevyžaduje,
104

CHMELÍK, Jan; BRUNA Eduard: Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Praha: Eupress, 2015. ISBN
9788074081095, s. 153.
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aby k žádosti pachatele o majetkový nebo jiný prospěch či k jeho přijetí za to, že se zdrží
podávání návrhů při dražbě, muselo přistoupit i jednání spočívající v tom, že se pachatel
skutečně zdržel podávání návrhů při veřejné dražbě. Při zadání veřejné zakázky postačuje
k dokonání pouhá žádost o majetkový či jiný prospěch. Není tedy nutné, aby se pachatel
následně účastnil zadávání veřejné zakázky a protiprávně ovlivnil proces zadávání veřejné
zakázky a aby skutečně tímto způsobem ovlivnil její průběh.105
Naopak v případě jednání ve lsti či za pomocí pohrůžky je k dokonání činu třeba, aby pachatel
skutečně docílil toho, že poškozený se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě
(arg. „přiměje“, vyžaduje účinek tresného činu), tj. aby se nezúčastnil podávání návrhů pod
vlivem lsti, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy pachatele. Pokud by se poškozený přesto
veřejné dražby zúčastnil a návrhy při ní podával, posuzoval by soud jednání pachatele jako
pokus trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži podle § 21 odst. 1
ve spojitosti s § 258 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku).106

3.3.1

Znaky skutkové podstaty

Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádném a zákonném provedení jakéhokoli zadání
veřejné zakázky nebo provedení veřejné soutěže, zejména z hlediska, aby nedocházelo
k ovlivňování zájemců nebo uchazečů v zadávacím řízení nebo soutěžících ve veřejné soutěži,
čímž jsou chráněny zájmy všech těchto osob na rovnosti přístupu k veřejným zakázkám.107
Subjektem může být jakákoli fyzická či právnická osoba (srov. § 7 zákona o TOPO).
Subjektivní stránka vyžaduje úmyslné zavinění. Objektivní stránka tohoto trestného činu viz
výše.108

105

Usnesení ze dne 24. 9. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1084/2008.
ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN
9788074004285, s. 2630.
107
DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer
ČR). ISBN 9788074787904, s. 1970.
108
ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN
9788074004285, s. 2632.
106
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4 Trestné činy související s veřejnými zakázkami

Za trestné činy související s veřejnými zakázkami považuji zejména trestné činy:
•

Přijetí úplatku (§ 331 TZ)

•

Podplácení (§ 332 TZ)

•

Nepřímé úplatkářství (§ 333 TZ)

•

Poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ)

Souvislost s veřejnými zakázkami u těchto trestných činů lze spatřovat v jejich v podobnosti
co do předmětu úpravy. Objekt těchto trestných činů je v podstatě stejný, kriminologicky se
pak ve všech případech jedná o korupční jednání. Lze se domnívat, že i osobnost pachatelů,
forma provedení trestného činu a další aspekty budou vykazovat stejné znaky. Z trestných
činů souvisejících jsem se zaměřila zejména na úplatkářství, které je upraveno ve zvláštní
části tr. zákoníku, hlava X., díl 3.
Trestněprávní úprava zahrnuje tři trestné činy, a to trestný čin přijetí úplatku, trestný čin
podplacení a trestný čin nepřímého úplatkářství. Krom úplatkářství považuji za vhodné se
stručně zmínit i o trestném činu poškození finančních zájmů Evropské unie.

4.1 Přijetí úplatku
Trestný čin přijetí úplatku je upraven v § 331 tr. zákoníku. Je složen ze dvou základních
skutkových podstat a jedné kvalifikované skutkové podstaty.
První odstavec obsahuje dvě alinea. První alinea říká, že pachatelem trestného činu přijetí je
ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu
pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek. Tato alinea se tedy vztahuje na
korupční jednání ve veřejném sektoru. Druhá alinea naopak cílí na soukromý sektor109 − říká,
že pachatelem je rovněž ten, kdo v souvislosti s podnikáním pro sebe nebo pro jiného přijme
nebo si dá slíbit úplatek. Je přitom nerozhodné, zda jde o podnikání pachatele nebo o

blíže viz KOUKAL, Pavel: Korupce v obchodních vztazích a podnikání - mezinárodní souvislosti online.
Právní rádce, 2011 cit 5. 4. 2018. Dostupné z https://pravniradce.ihned.cz/c1-52400120-korupce-v-obchodnichvztazich-a-podnikani-mezinarodni-souvislosti
109
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podnikání jiného. Stejně tak je pachatelem i ten, kdo přijme nebo si dá slíbit úplatek
prostřednictvím jiného.
Obstaráváním věcí obecného zájmu (alinea 1) se však přitom nerozumí jen rozhodování
orgánů státní moci a správy, nýbrž se jím rozumí i jiná činnost při uspokojování zájmu
občanů a právnických osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb.
Nemusí se tedy jednat jen o plnění úkolů spadající do pravomoci úřední osoby. Výkon
pravomoci úřední osoby se však vždy chápe jako obstarávání věcí obecného zájmu.110
Podle soudní praxe se tak za obstarávání věci veřejného zájmu považuje i činnost znalce
spočívající ve zpracování znaleckého posudku (ustanovení čl. 1 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014.) nebo i osoby nominované jako
rozhodčí na ligové fotbalové zápasy. Naopak nespadá sem činnost občanů, jež je výlučně
projevem jejich osobních práv.111 Jde například o pronájem nemovitostí, změnu zaměstnání
atd. (usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 1188/2009).112
Podnikáním (alinea 2) se pak ve smyslu § 420 odst. 1 OZ, který definuje podnikatele, rozumí
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem na vlastní účet a odpovědnost za
účelem dosažení zisku (srov. § 2 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). Pojem
podnikatele obchodní zákoník definoval v § 2 odst. 1 výčtem subjektů a de facto jej vázal na
podnikatelské oprávnění, nicméně OZ pro naplnění definice podnikatele příslušné
podnikatelské oprávnění již nevyžaduje. Jedná se tedy o materiální pojetí - ten, kdo podniká
ve smyslu § 420 odst. 1 OZ je podnikatelem bez ohledu na to, zda potřebné podnikatelské
oprávnění má.113
Dá si slíbit lze chápat jako přípravné jednání, které však trestní zákoník povyšuje na roveň
dokonaného trestného činu. Naplněn je tento znak tím, že pachatel úplatek ještě nepřijme,
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avšak nabídku úplatku neodmítne a výslovně či konkludentně s ní souhlasí.114 Je nerozhodné,
zda dojde ke splnění slibu.115
Úplatkem se dle společných ustanovení k třetímu dílu hlavy X. tr. zákoníku rozumí
neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění,
které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou
nemá nárok.
Mezi úplatkem a obstaráváním věcí obecného zájmu nebo podnikáním pachatele musí být
souvislost, úplatek musí mít vztah k činnosti, která spadá pod obstarávání věci obecného
zájmu, popř. podnikání pachatele nebo jiné podnikající osoby.116
Skutečnost, že přijetí úplatku nebo slibu úplatku neovlivnilo osobu obstarávající věci
obecného zájmu nebo podnikající osobu, je z hlediska právní kvalifikace jejího jednání bez
významu, avšak pokud pachatel svého cíle skutečně dosáhl, tedy úplatek nebo slib úplatku
měl vliv na jednání pachatele, zvyšuje tato okolnost závažnost trestného činu. Zpravidla jde
o zvýhodnění, které se dostává uplácenému nebo s jeho souhlasem jiné osobě. Zvýhodnění
spočívá zejména v přímém majetkovém prospěchu, může však jít i o výhodu jiného druhu,
např. protislužbu.117
Právě protislužby se mi jeví jako v České republice velmi nebezpečné, neboť jejich vnímání
veřejností není tak negativní a není považováno za natolik závažné. Někdy bývá označováno
za tzv. drobnou korupci. Tak tomu ale dle mého názoru není. Zejména v případě
klientelistických sítí při zadávání veřejných zakázek, kdy obzvláště systém vzájemných
protislužeb (ať už horizontálních, tj. mezi soutěžiteli navzájem, nebo vertikálních, tj. mezi
zadavatelem a soutěžitelem) může vést k neoprávněnému zvýhodňování jednoho ze
soutěžitelů, a tím k výraznému ekonomickému poškozování těch soutěžitelů, kteří se na
systému vzájemných protislužeb nepodílejí. Objem veřejných financí, se kterými je nakládáno
v rámci veřejných zakázek, je nepochybně příliš velký na to, aby taková forma korupce mohla
být považována v konotaci s veřejnými zakázkami za méně závažnou.
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Při posouzení toho, co je a co není úplatkem, výše úplatku nerozhoduje. Zákon nestanoví
žádnou hodnotovou hranici, je však nutno vždy dbát na posouzení společenské škodlivosti
trestného činu. V oblasti výkonu státní moci a správy však nelze tolerovat zásadně žádné
úplatky, a to ani malé hodnoty (srov. Zhodnocení poznatků o rozhodování soudů o trestné
činnosti úplatkářství plénem Nejvyššího soudu ČSSR dne 27. 6. 1978 pod č. Plsf 1/78).118
Na druhou stranu aktuálně nový zákon č. 234/2012 Sb., o státní službě (dále také „zákon o
státní službě“) de facto povoluje přijímání dárků státními zaměstnanci do 300 Kč.119 Byť
rozumím záměru zákonodárce, že není třeba kázeňského postihu za bonboniéru, či kytici,
nemyslím, že explicitní legální povolení k přijímání drobných pozorností je šťastným
řešením.
Zejména kritizuji možný psychologický efekt na úřední osoby a státní zaměstnance, který
může posunout přijímání drobných pozorností od společensky tolerovaného ocenění
nadstandardně vykonané práce až po představu, že se naopak jedná o standardní oceňování
standardně odvedené práce.
V případě úplatků v trestněprávním smyslu lze využít výše zmíněnou judikaturu, kde není
tolerován jakýkoli úplatek bez ohledu na jeho hodnotu, za současného použití zásady
subsidiarity trestní represe. Nemám tedy obavy, že by si trestní soudnictví s případným
zneužitím ustanovení § 77 písm. j) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, neporadilo. Jde
však z mého hlediska o jistou disproporci, kdy jeden právní předpis určité chování připouští a
výklad jiného právního předpisu shodné chování zakazuje. Naštěstí po dobu účinnosti zákona
se zatím neprojevilo, že by se přijímání a dávání malých darů, tedy jakési „všimné“, státním
úředníkům stalo normou.
Obdobnou problematikou mohou trpět i tzv. sponzorské dary (usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 23. 2. 2011, sp. zn. 8 Tdo 81/2011), kdy může být obtížné prokázat, že motivací
k sponzorskému daru nebyl očekávaný zisk neoprávněné výhody.120
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4.1.1

Znaky skutkové podstaty

Objektem tohoto trestného činu je obecný zájem na řádném, nestranném a zákonném
obstarávání věcí obecného zájmu. 121
Objektivní stránku přijetí úplatku představuje výše uvedené jednání. Pro úplnost dodávám, že
přijetí úplatku předpokládá, že se pachateli nebo jiné osobě skutečně dostalo neoprávněné
výhody (srov. znak úplatek žádá níže). Je přitom nerozhodné, zda k přijetí úplatku dojde před
obstaráváním věci obecného zájmu, v jeho průběhu nebo dodatečně po obstarání věci
obecného zájmu, a to i bez předchozí úmluvy, tedy bez předchozí nabídky nebo slibu.122
Subjektem může být jen fyzická nebo právnická osoba, která se podílí na obstarávání věcí
obecného zájmu, nebo která se podílí na podnikání svém nebo jiné osoby.
Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl.123

4.1.2

Kvalifikované skutkové podstaty

Odstavec druhý stanoví kvalifikovanou skutkovou podstatu, kdy ten, kdo za okolností
uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody. Výměra trestu odnětí
svobody je přísnější, trest může být uložen na šest měsíců až pět let oproti trestu, který je
možno uložit dle odst. 1, kde je toliko stanovena maximální výše trestu 4 roky s možností
uložení trestu zákazu činnosti.
Trestný čin podle tohoto odstavce je dokonán tím, že pachatel o úplatek žádá, nemusí být tedy
následně poskytnut nebo slíben. Ale případné přijetí může být posouzeno jako okolnost
určující povahu a závažnost trestného činu.124 Znak skutkové podstaty „žádá“, je přitom
naplněn i tím, že pachatel navozuje situaci, aby mu byl úplatek nabídnut a pokud je mu
vyhověno, pachatel s touto nabídkou souhlasí. Souhlas může pachatel vyjádřit i konkludentně,
typicky tím, že úplatek přijme.125
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Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl.
Odstavec třetí § 331 tr. zákoníku upravuje kvalifikované skutkové podstaty, vztahující se jak
na jednání uvedená v odst. 1, tak na jednání uvedená v odstavci 2. Jde o případy, kdy pachatel
spáchá uvedené činy v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo spáchá-li
pachatel takový čin jako úřední osoba.
Odstavec 4 pak zpřísňuje výměru trestu odnětí svobody pro případ úmyslu opatřit sobě nebo
jinému prospěch velkého rozsahu126, nebo spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu
opatřit sobě nebo jinému značný prospěch127.
Pro subjektivní stránku trestného činu platí, že se vyžaduje úmysl s výjimkou § 331 odst. 3
písm. b) TZ, kde postačí nedbalost, a to i nevědomá.128 Zde se jedná o čin spáchaný úřední
osobou. Pro úplnost je však třeba dodat, že v případě úplatkářských trestných je třeba brát
v potaz i společná ustanovení, která specifikují v § 334 odst. 2 další osoby, které se pro účely
trestných činů úplatkářství považují za úřední osoby.129 K tomu je vyžadováno, aby byl výkon
takové funkce, zaměstnání nebo práce spojen s pravomocí při obstarávání věcí obecného
zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí.

4.2 Podplacení
Trestný čin podplacení je upraven v § 332 tr. zákoníku. Obsahuje jednu dvě základní
skutkové podstaty a jednu kvalifikovanou skutkovou podstatu (odst. 2).
První základní skutkovou podstatu naplňuje podle zmíněného ustanovení ten, kdo jinému
nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo
slíbí úplatek. Druhou základní skutkovou podstatu naplňuje zase ten, kdo jinému nebo pro
jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.
126
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Jsou zde tedy obdobná ustanovení jako u trestného činu přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 tr.
zákoníku.
„Poskytnutím úplatku“ se zde rozumí jeho přímé bezprostřední předání (ve formě peněz nebo
jiných materiálních hodnot), ale i nepřímé poskytnutí materiální či jiné výhody nebo
poskytnutí protislužby. Zda je úplatek poskytnut před obstaráváním věci obecného zájmu
anebo dodatečně, je nerozhodné. Nerozhodné je i to, zda byl poskytnut po předchozí úmluvě
nebo bez předchozí úmluvy.130
„Nabídnutím úplatku“ se pak rozumí jednání, jež je projevem ochoty úplatek poskytnout, aby
při obstarávání věcí obecného zájmu bylo jeho požadavku vyhověno. Nabídnutí může mít
formu výslovnou nebo konkludentní. Z časového hlediska je nabídnutí úplatku chápáno
obdobně jako poskytnutí úplatku – nezáleží tedy, v jaké fázi byl úplatek nabídnut ani
nerozhoduje, v jaké časové posloupnosti má být z nabídky plněno.131
„Slib úplatku“ je jednání, jímž se pachatel zavazuje úplatek poskytnout, jestliže v souvislosti
s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním pachatele bude osobou,
jíž je slib úplatku dán a která takovou věc obstarává, požadavku pachatele vyhověno. Slib
úplatku předpokládá, že se bude realizovat až po splnění podmínek kladených pachatelem.132
Trestný čin podplácení podle § 332 odst. 1 TZ je dokonán nejen poskytnutím úplatku, ale též
jeho nabídnutím nebo slíbením, přičemž se nevyžaduje, aby podplácená osoba úplatek
přijala.133
Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl. Subjektem může být fyzická i právnická osoba (§ 7
zákona o TOPO).

4.2.1

Kvalifikovaná skutková podstata

Kvalifikovanou skutkovou podstatu dle odst. 2 tvoří jednání uvedená v odstavci 1, kdy však
v případě kvalifikované skutkové podstaty pachatel spáchá čin v úmyslu opatřit sobě (nebo
130
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jinému) značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný
následek. Kvalifikovaná skutková podstata je naplněna i tehdy, je-li páchán čin uvedený
v odstavci 1 vůči úřední osobě.
Co se týče pojmu prospěch, značný prospěch a značná škoda, jejich výklad by byl stejný jako
v předchozí podkapitole.134
Pokud jde o „jiný zvlášť závažný následek“, musí být z hlediska jeho závažnosti srovnatelný
alespoň se značnou škodou. Jako příklad lze uvést bezdůvodné prohlášení konkurzu na
majetek jiného podnikatele.135
Po subjektivní stránce se u přitěžující okolnosti dle odst. 2 písm. a) vyžaduje úmysl.
K dokonání trestného činu však nemusí nutně dojít k pachatelem kýženému účinku. Pokud jde
o přitěžující okolnost dle písm. b), je vyžadováno, aby pachatel věděl, že osobě, kterou
podplácí, je svěřena pravomoc ve věci, v souvislosti s kterou podplácí. Nemusí však přímo
vědět, že jde o úřední osobu dle TZ. Postačí, že se zřetelem na okolnosti případu a s ohledem
na svoje osobní poměry to vědět měl a mohl.136

4.3 Nepřímé úplatkářství
Trestný čin nepřímého úplatkářství upravuje ustanovení § 333 tr. zákoníku. Toto ustanovení
obsahuje dvě základní skutkové podstaty.
Objekt trestného činu je stejný, jako u jiných trestů úplatkářství (viz výše).
Pachatelem je dle § 331 odst. 1 TZ ten, kdo žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že
bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby.
Stejně tak je pachatelem ten, kdo specifikované jednání již učinil. Jedná se tedy o obdobu
trestného činu přijetí úplatku. Rovněž je pachatelem trestného činu nepřímého úplatkářství
i ten, kdo s cílem působit na výkon pravomoci úřední osoby jinému poskytne, nabídne nebo
slíbí úplatek. Zde se jedná o obdobu trestného činu podplacení.
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Z objektivní stránky trestného činu tedy vyplývá, že oproti § 331 a § 332 tr. zákoníku toto
ustanovení postihuje úplatný zásah třetí osoby, která působí na výkon pravomoci úřední
osoby.137
Trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 1 je dokonán již tím, že pachatel žádá
nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci úřední osoby.
Nevyžaduje se, aby pachatel u úřední osoby skutečně intervenoval. Jestliže však pachatel na
výkon pravomoci úřední osoby v důsledku působil, došlo tím už k dokončení trestného činu,
což je možno hodnotit jako okolnost zvyšující závažnost trestného činu ve smyslu
§ 39 odst. 1, 2 (srov. Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z 26. 1. 1988,
č. j. Tpjf 28/87, kapitola IV. Právní posouzení).138
Formulace „svým vlivem“ je vykládána tak, že pachatel bude působit na výkon pravomoci
úřední osoby přímo. Pojem úřední osoby viz výše, znak „prostřednictvím jiné osoby“ pak
zahrnuje i působení přes prostředníka, případně i více prostředníků.139
Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl. Subjektem může být fyzická i právnická osoba.

4.3.1

Vztah nepřímého úplatkářství k ostatním trestným činům úplatkářství

Kritériem, které odlišuje nepřímé úplatkářství od ostatních tr. činů úplatkářství (případně
účastenství na nich), je zejména to, zda pachatel přijme nebo žádá úplatek za to, že bude svým
vlivem působit na výkon pravomoci úřední osoby, avšak jedná v součinnosti s úřední osobou
anebo naopak − bez její součinnosti. V druhém případě se pachatel dopouští trestného činu
nepřímého úplatkářství podle § 333 TZ. Jestliže však úplatek přijímá nebo žádá v součinnosti
s úřední osobou, dopouští se účastenství na trestném činu přijetí úplatku podle § 24 odst. 1 ve
spojení s § 331 odst. 1 a 3 písm. b) nebo odst. 4 písm. b), popř. § 331 odst. 2, odst. 3 písm. b)
nebo odst. 4 písm. b). Jestliže pachatel přijme nebo žádá úplatek pro osobu, která není úřední
osobou, ale obstarává věci obecného zájmu, sám pachatel však takové věci neobstarává,
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139
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dopouští se účastenství na trestném činu přijetí úplatku podle § 24 odst. 1 v návaznosti na
§ 331 odst. 1 nebo 2.140
Pro rozlišení trestného činu podplacení od trestného činu nepřímého úplatkářství je klíčové
i určení, komu je úplatek určen, tedy zda prospěch z úplatku je určen tomu, kdo má o věci
rozhodovat (tr. čin podplácení), nebo zda je určen tomu, kdo má svým vlivem působit na
výkon pravomoci úřední osoby (tr. čin nepřímého úplatkářství).141

4.4 Poškození finančních zájmů Evropské unie

Mimo úplatkářské činy zmiňuji na okraj i trestný čin poškození zájmů Evropské unie dle
§ 260 tr. zákoníku. V případě, že veřejná zakázka je financována ze zdrojů Evropské unie je
totiž v mnohých případech nutné zvážit i možnost souběhu některého z tr. činů uvedených
v § 248 odst. 2 alinea 2, tedy souběh s trestným činem spočívajícím v jednání pachatele, který
v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem
závazná pravidla zadávacího řízení. Stejně tak u činů uvedených v § 256 a § 257 tr. zákoníku,
tedy u tr. činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě a u tr. činu pletich při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Souběh těchto
trestných činů je četný i u současných významných kauz, např. u kauzy Davida Ratha142, kde
jako právnická osoba je obviněna i obchodní společnost Metrostav nebo u kauzy Správy
železniční dopravní cesty143.

4.5 K otázce souběhů trestných činů
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Trestné činy přijetí úplatku a podplácení vylučují souběh s trestnými činy dle § 256 a § 257
TZ, neboť, dle Sotoláře, na rozdíl od případu úplatkářství, není účast v zadávacím řízení či
veřejné soutěži sama o sobě věcí obecného zájmu. Přitom právě souvislost s „obstaráváním
věcí obecného zájmu“ je jedním ze znaků skutkové podstaty úplatkářských trestných činů (viz
níže). Vzhledem k tomu, že se tudíž v případě § 256 a § 257 jedná o ustanovení, která jsou
v poměru speciality k ustanovení § 331 (přijetí úplatku), případně i k § 332 (podplacení)
a § 333 (nepřímé úplatkářství), je jejich jednočinný souběh s trestnými činy úplatkářství
vyloučen.144 Proto úplatek v rámci zadávacího řízení (resp. v rámci plnění veřejných zakázek)
bude kvalifikován dle § 256 či § 257 tr. zákoníku, nikoli dle § 331, příp. § 332 a § 333.145
Stejný postoj zastává i Rizman, byť výslovně zmiňuje pouze trestný čin pletichy při zadání
veřejné zakázky a veřejné soutěži a trestný čin dle § 258 odst. 1 písm. c). 146
Jiný názor však projevuje Růžička.147 Ten výslovně připouští možný jednočinný souběh
trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 nebo 2, odst. 3 písm. b) nebo odst. 4 písm. b)
a trestného činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1
písm. c), odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b), popř. trestného činu pletich při veřejné dražbě
podle § 258 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b). Podle něj „jedině takovou
kvalifikací lze plně vystihnout povahu tohoto trestného činu“. Zůstává však s tímto názorem
mezi odbornou komentářovou literaturou v menšině.
Pro úplnost dodávám, že ustanovení o trestném činu porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2 je zase ve vztahu subsidiarity k trestným
činům podle § 256 a § 257.148
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5 Trestná

činnost

spojená

s

veřejnými

zakázkami

z

kriminologického hlediska

Kriminalita spojená s veřejnými zakázkami je zařaditelná pod kriminalitou hospodářskou, byť
některé trestné činy typické pro oblast veřejných zakázek přesahují rámec hospodářské trestné
činnosti dle hlavy VI. tr. zákoníku. Mimo hospodářské trestné činy tak s kriminalitou
veřejných zakázek mohou být spojeny i jiné trestné činy − například zpronevěra, podvod
(zejm. dotační podvod dle § 212 TZ), zneužití pravomoci úřední osoby dle § 326 TZ
a v neposlední řadě úplatkářství (§ 331 – 334 TZ). V úvahu samozřejmě přicházejí i jiné
trestné činy v různých formách souběhu trestných činů. Jelikož je však tato práce zaměřena na
trestní odpovědnost právnických osob, je v této oblasti nutno zohledňovat i otázku
přičitatelnosti a rozsahu trestnosti (viz výše).
Z hlediska kriminologického bych se věnovala zejména problému korupce, který je středem
zájmu veřejnosti i politického dění a poskytuje možnost zaměřit se na oblast veřejných
zakázek (potažmo dotací a jiných subvencí).
Kriminalita páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami tedy zásadně spadá pod kriminalitu
hospodářskou, jíž rozumíme zaviněné a společensky škodlivé jednání poškozující nebo
ohrožující hospodářský pořádek, systém ekonomických vztahů, fungování tržních
mechanismů a ohrožující nebo poškozující oprávněné zájmy subjektů těchto vztahů.149
Z pohledu kriminologie je pak vhodno zmínit i definici amerického kriminologa Erwina H.
Sutherlanda, který již roku 1939 označil hospodářskou kriminalitu tzv. „bílých límečků“ jako
kriminalitu zločinců z „nadsvětí“ v opozici vůči tzv. kriminalitě „modrých límečků“ jako
zločinu páchaného manuálně pracující třídou z „podsvětí“. Či ještě jinak, hospodářskou
kriminalitu lze paušalizovat jako kriminalitu páchanou od stolu, nikoli od stroje, či od
pásu. 150
Chmelíkovu definici je možno konkretizovat do následujících bodů, kdy zmíněná definice
dopadá zejména na jednání, která:
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I.

naplňují skutkovou podstatu některého z trestných činů vyjmenovaných v hlavě V. nebo
VI. tr. zákoníku,

II.

naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud při jeho spáchání pachatel nebo
poškozený vykonávají podnikatelskou činnost a trestná činnost souvisí s jejich
podnikáním,

III.

naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud k němu došlo ve vztazích
založených obchodním nebo pracovním právem k tíži zaměstnavatele, nebo na základě
jiného právního vztahu souvisejícího s hospodářstvím, ekonomikou nebo financemi,

IV.

naplňují skutkovou podstatu trestných činů veřejných činitelů a trestných činů
souvisejících s úplatkářstvím, pokud je spáchal představitel veřejné správy při výkonu své
pravomoci v souvislosti s plněním hospodářských úkolů v obecném zájmu nebo takové
jednání proti tomuto představiteli směřoval,

V.
VI.

slouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti,
jsou zařazena do hospodářské kriminality v mezinárodních dokumentech.151

Bod I. zahrnuje ta protiprávní jednání, která jsou uvedena v hlavě VI. tr. zákoníku zvláštní
části tr. zákoníku, systematicky zahrnující hospodářské trestné činy.
Body II. až VI. tak jdou nad rámec taxativního výčtu trestných činů vymezených v VI. hlavě
tr. zákoníku a subsumují všechna další hospodářsky orientovaná protiprávní jednání páchaná
úředními osobami či podnikatelskými subjekty, tj. ve velké míře právnickými osobami.
Hospodářská kriminalita je páchána v několika formách. Vedle např. finanční kriminality je
významnou formou i korupce. Ta je definována jako neformální vztah dvou subjektů,
jednajících v rozporu s dobrými mravy, spočívající v nabídce, příslibu, či realizování výhody
v něčí prospěch nebo naopak spočívající v akceptaci takového požadavku za slíbenou,
vyžádanou nebo nabídnutou odměnu (blíže viz podkapitola 1.2. Korupce, korupční sítě
a klientelismus jako fenomén).152

151
152

Tamtéž, s. 17.
Tamtéž, s. 47.

59

5.1 Statistické údaje

Oproti rovině teoretické bych ráda postavila rovinu statistickou. Statistika u pachatelství
trestných činů sama o sobě může být někdy poněkud zavádějící, neboť kriminalita
samozřejmě stoupne ve chvíli, kdy kriminalizujeme chování, které dosud nebylo trestné.
Naopak, pokud nějaký skutek vyjmeme z oblasti trestního práva, kriminalita se statisticky
sníží. Je možné, že v důsledku novely zákona o TOPO lze očekávat další nárůst kriminality
právnických osob už jen z toho důvodu, že se rozšířil okruh trestných činů, za které právnická
osoba odpovídá. Osobně se však domnívám, že tento nárůst nebude markantní, jak ostatně
vyplývá z dat za rok 2017. Dalším úskalím kriminální statistiky může být nedůsledné
rozlišení toho, zda kriminalitu posuzujeme od obviněných, obžalovaných, odsouzených, či
pravomocně odsouzených. To, že je v nějaké oblasti velká míra obvinění nemusí nutně
znamenat, že skutečně ve velké míře k takové kriminalitě dochází a naopak. Rovněž má na
statistická data vliv trestní politika, případně ochota a možnosti trestních orgánů určitou
trestnou činnost stíhat – zejména tyto aspekty pak jistě hrály roli v prvních letech zavedení
trestní odpovědnosti právnických osob, kdy již tak obtížné stíhání v oblasti veřejných zakázek
bylo rozšířeno o nový institut trestní odpovědnosti právnických osob.
Speciálně u hospodářské kriminality je odhadována vysoká míra latence vzhledem
k anonymitě obětí153 (např. zaměstnanci podniku, daňoví poplatníci), nedůvěře v orgány činné
v trestním řízení vzhledem ke složitosti hospodářských kauz, falešné solidaritě veřejnosti
(„šikovný podnikatel dokázal vyzrát na stát“) a dalším příčinám.154

5.1.1

Kriminologické statistiky trestání právnických osob v kontextu veřejných
zakázek

V prvním roce účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, tedy v roce 2012,
nebyla právnické osobě uložena pravomocně ani jedna sankce, bylo však zahájeno
14 trestních stíhání právnické osoby, přičemž obžalovány byly 4. Celkový nápad osob, vůči
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nimž byly zahájeny úkony trestního řízení, však činil 1 185 právnických osob, tedy nejvyšší
číslo za dosavadní léta účinnosti zákona. 155
V roce 2013 pak bylo zahájeno trestní stíhání proti 51 právnickým osobám, z toho proti
14 z nich byla podána obžaloba. Celkový nápad registrovaný orgány činnými v trestním řízení
pak tento rok činil naopak v porovnání s následujícími lety nejméně - „jen“ 558 právnických
osob.156
Rovněž byly v tomto roce českými soudy uloženy právnickým osobám první 4 tresty, z toho
minimálně 3 pravomocně, dvakrát trest uveřejnění rozsudku, jedenkrát pak trest peněžitý.
Právnické osoby byly v tomto roce sankcionovány dvakrát za trestný́ čin neodvedení daně,
pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, jedenkrát pak za dotační
podvod v souběhu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie. Ani za
poslední uvedené jednání, kdy soud shledal právnickou osobu vinou dotačním podvodem
v souběhu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie, se soud nerozhodl
pro uložení trestu zákazu přijímání dotací a subvencí, což však pochopitelně může být
zdůvodněno okolnostmi případu.157
V roce 2014 bylo prověřováno už celkem 626 právnických osob, stíháno bylo 139 osob.158
Soudy pak bylo pravomocně uloženo právnickým osobám celkem 27 trestů, z toho
minimálně 22 pravomocně. Aktivnější byly soudy moravské. Jen 28% pravomocných
rozhodnutí bylo vydáno soudy v Čechách, přičemž vzhledem k počtu právnických osob se
sídlem v Praze bych osobně očekávala opačný poměr ku soudům na Moravě.159
Nejčastěji ukládaným trestem byl v tomto roce trest peněžitý, trest uveřejnění rozsudku jako
trest samostatný, trest zákazu činnosti, a dvakrát se soudy uchýlili k trestu zrušení právnické
osoby. Ve třetině případů byly tresty ukládány za trestný́ čin neodvedení daně, pojistného na
sociální zabezpečení a podobné povinné platby, častý byl i trestný čin podvodu. Ve dvou
155
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případech byl trest udělen za trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při
veřejné soutěži a veřejné dražbě.160
V roce 2015 opět mírně stoupl počet právnických osob, vůči nimž byly zahájeny úkony
trestního řízení – konkrétně na 650 osob. Stíháno z nich bylo 227 a obžalováno již 192
osob161 Za rok 2015 bylo dle justiční statistiky uloženo 68 trestů. Opět byl nejčastějším
trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby,
následován trestným činem podvodu. Soudy často volily trest zákazu činnosti a peněžitý
trest.162
Rok 2016 byl statisticky blízký roku předcházejícímu. Úkony trestního řízení byly zahájeny
vůči 867 osobám. Zahájeno stíhání bylo vůči 256 osobám, obžalováno jich bylo 187.163
Z celkem 97 uložených trestů zněly 2 tresty na zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve
veřejné soutěži (za trestný čin dle § 256 TZ) a 1 na zákaz přijímání dotací a subvencí
Z celkového počtu 90 odsouzených byly 3 osoby odsouzeny za trestný čin zjednání výhody
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ), 2 osoby za
podplacení (§ 332 TZ).164
V roce 2017 bylo 255 stíhaných právnických osob, z toho 103 osob bylo pravomocně
odsouzeno a bylo uloženo 133 trestů. Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve
veřejné soutěži byl uložen 4× jako trest hlavní a 1× jako trest vedlejší, dvakrát by uložen trest
zákazu přijímání dotací nebo subvencí. Ze 103 odsouzených právnických osob bylo
5 odsouzeno za trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži
a veřejné dražbě (§ 256 TZ) a 1 za trestný čin podplacení (§ 332 TZ).165
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5.1.2

Možný vývoj statistických dat v následujících letech

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob byl přijímán s obavou části veřejnosti, zda
nebudou soudy narostlou agendou zahlceny a zda nedojde k přílišné represi obchodních
společností a jiných právnických osob. První roky účinnosti zákona však ukazovali spíše opak
– resp. naplňili obavu druhé části odborné veřejnosti, a to tu, že se bude jednat o polomrtvé
normy, které soudy budou aplikovat jen s neochotou, plynoucí mimo jiné i z interpretační
náročností této normy a celého institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Nejistota, se
kterou byl tento zákon přijat, se tak neprojevovala pouze v rovině teoretické, kdy byl celý
koncept opakovaně podrobován odborné, politické a lobbistické kritice, ale také v rovině
budoucí praktické aplikace zákona.
Množství stíhaných právnických osob však setrvale narůstalo. Dle mého názoru lze současnou
četnost trestněprávního postihu právnických osob charakterizovat jako nikterak alarmujícně
vysokou ani nízkou. Naplňuje se logicky očekávatelný vzrůstající trend obžalovaných
i odsouzených a prvním rokem široce rozevřené nůžky mezi počtem toliko prověřovaných
osob (1185) a osob následně obžalovaných (4) se přibližují. Vzhledem k tomu, že nápad
právnických osob na orgány činné v trestním řízení stoupá jen mírně, lze očekávat, že se
poměr prověřovaných, stíhaných, obžalovaných a odsouzených postupně ustálí.
Co se však dle mého názoru bude ještě vyvíjet, je struktura trestné činnosti a sankcionování.
Obecně vzato, závažná hospodářská trestná činnost je náročná na prošetřování a objasnění,
pročež trvá déle, než se statisticky promítne. Z toho důvodu si myslím, že i dosud ojedinělé
případy postihu právnických osob za činnost páchanou v souvislosti s veřejnými zakázkami
budou v následujících letech četnější. Samozřejmě záleží na mnoha faktorech určujících, do
jaké míry budou policejní orgány zacilovat na tento druh kriminality, jak moc bude využíváno
možnosti exkulpace apod.

5.2 Korupce, korupční sítě a klientelismus jako fenomén

Korupce někdy bývá ztotožňována s pojmem úplatkařství. Pojem korupce je však širší.
Úplatkářství je pouze jednou z forem korupce. V širším kriminologicko-filosofickém kontextu
pojem korupce zahrnuje dle Chmelíka všechny projevy, ze kterých kořistí (získává
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neoprávněný prospěch – „úplatek“) subjekt, který poskytuje jakékoliv výhody straně, která
neoprávněný prospěch („úplatek“) poskytuje.166
Zásadním

negativem

korupce

je

„vytváření

paralelních,

nikým

nevolených

a

nedemokratických mocenských struktur a korupčních sítí“, které jsou mimo kontrolu občanů
a ti tak ztrácejí možnost informované volby svých zástupců, a to jak na poli státní, tak na poli
komunální politiky. Tím, že motivy osoby se svěřenou pravomocí pro to či ono rozhodnutí
mohou být skrytě ovlivněny korupčním jednáním, oslabuje důvěru v právní stát a v důsledku
i celospolečenský pokles motivace k dodržování práva167. Spolu s tou klesá i zájem
společnosti na ovlivňování veřejného dění, což může být dle mého jeden z důvodů nízké
volební účasti.
S korupcí úzce souvisí pojmy klientelismus a střet zájmů. V kritickém článku politologa
Michala Klímy, nazvaném „Podnikatelé na politickém trhu“, se můžeme dočíst například
o „klientelistické straně“, jako specifickém typu politické strany, který se po roce 1989 u nás
objevil. Klíma hodnotí porevoluční korupční praktiky, které se rozmohly především mezi
vládními stranami. K útlumu korupce podle Klímy nedošlo ani po dokončení ekonomické
transformace – jen se přešlo od korupce v rámci procesu privatizace, k procesu „odsávání
desátků“ z veřejných zdrojů a rozpočtů. Klíma předestírá názor, že: „Klientelismus
představuje permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých vazeb a kontaktů
především mezi světem politiky a byznysu. Jde mu o maximalizaci zisku ve formě co největší
koncentrace moci a bohatství. Přitom klientelistické strany sehrávají úlohu převodových pák,
které jsou strategicky umístěné v mocenském prostoru tak, že svým vlivem garantují
úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a protislužeb.“168
V této souvislosti je vhodné zmínit zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon
o střetu zájmů“), mimo jiné i s ohledem na jeho nedávnou novelu.169 Dle definice, kterou
obsahoval zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného
zájmu a neslučitelnosti některých funkcí, se střetem veřejného zájmu se zájmem osobním
rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru
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v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání
neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.
Po novele zákona účinné od 1. 9. 2017 je střet zájmů vymezen nepřímým opisem skrz definici
osobního zájmu ve spojitosti s uložením povinnosti každému veřejnému funkcionáři zdržet se
každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním
zájmem se pak dle § 3 odst. 1 novelizovaného znění rozumí takový zájem, který přináší
veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané
veřejným funkcionářem nebo osobě blízké veřejného funkcionáře, zvýšení majetku,
majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo
jiného prospěchu nebo jinou výhodu.
Pokud se však oprostíme od legální definice, pak střet zájmů nastává u osob, které jsou
držiteli veřejné moci a u nichž v rozhodování dochází k rozporu mezi zájmem osobním
a veřejným, který mají hájit. Střetu zájmu se nedá vždy zabránit, proto je nutné nastavovat
pravidla pro jeho regulaci, aby se předcházelo korupčnímu jednání. Mezi preventivní nástroje
patří majetková přiznání, kodexy jednání, vyloučení z rozhodovacího procesu atd. Jako jeden
z nástrojů byl zaveden tzv. „registr oznámení“, do kterého musí veřejní funkcionáři povinně
podávat oznámení o majetku nabytém v průběhu funkce, příjmech, darech, závazcích, jiných
vykonávaných činnostech. Do tohoto registru může každý bezplatně nahlížet.170
Střet zájmů sám o sobě neznačí neetické či protiprávní jednání, jako je tomu v případě
korupce. Střet zájmů představuje spíše zvýšené riziko, že se veřejný funkcionář uchýlí ke
klientelismu, nepotismu či korupci. Jako nástroj eliminace tohoto rizika novela omezila
některé veřejné funkcionáře. Ti jsou taxativně vymezeni ustanovením § 2 odst. 1 zákona
o střetu zájmů. Někteří z tohoto výčtu (členové vlády, náměstci, členové bankovní rady České
národní banky atd.) po dobu výkonu funkce nesmí podnikat, nesmí být členem řídícího,
dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která podniká a nesmí být
v pracovněprávním nebo služebním poměru. Omezení se, mimo jiné, nevztahuje na
zastupitele.171
Toto omezení je doplněno o omezení stanovené § 4a zákona o střetu zájmů, které zakazuje
všem veřejným funkcionářům uvedeným v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů být
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provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku
(přičemž nesmí být ani společníkem, členem nebo ovládající osobou takové právnické osoby).
Důvod je nasnadě – zamezit napojení politiků na média, která vytvářejí veřejné mínění. Toto
ustanovení je z logiky věci zacíleno na volené funkcionáře (členové vlády, Parlamentu ČR,
prezident). Napojení na média by v těchto případech mělo neblahý vliv, i kdyby sám
funkcionář nijak nezasahoval do obsahu vytvářeného médiem, neboť se lze obávat možné
autocenzury tvůrců obsahu.
Z pohledu veřejných zakázek má význam především omezení podnikání a dalšího dle
§ 4 zákona o střetu zájmů, který se snaží zamezit tomu, aby funkcionáři zneužívali svých
funkcí ve prospěch svého podnikání, což by se pochopitelně mohlo dít právě skrze zadávání
veřejných zakázek.

5.3 Stav a vnímání korupce v České republice

Jedním z hlavních problémů vnímání korupce u nás je zjednodušené chápání pojmu korupce.
Většina obyvatelstva spojuje korupci toliko s úplatkářstvím, kdy lze říci, že úplatkářství je
vnímáno jako synonymum a nezahrnuje tak i další formy korupce.172 Dle mého názoru pak
i samotné chápání korupce, kteréžto je sice věnována značná mediální a politická pozornost,
je pojímáno v užším smyslu, tj. pouze jako nabízení či přijímání určitého finančního obnosu,
nikoli už jako pozornosti, dary, přísliby nebo protislužby. A to ať už se jedná o kontinuální
poskytování protislužeb, za které je poskytována ona neoprávněná výhoda, nebo se jedná
toliko o jednání, kdy je protislužba poskytována pouze v očekávání budoucích neoprávněných
výhod. Právě v těchto případech je řešení jak skutkových, tak právních otázek velmi obtížné.
Důležitým ukazatelem vnímání korupce občanskou společností je tzv. Index vnímání korupce
(Corruption Perceptions Index, dále „CPI“), který zveřejňuje mezinárodní nevládní
organizace Transparency International (dále také „TI“) od roku 1995. Index řadí země podle
stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0 –100, kde 100 označuje
zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Žebříček je sestavován na
základě výsledků expertních průzkumů, v nichž respondenti (ať již občané či experti)
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mj. hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost
protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích a oblastech veřejné správy,
míru transparentnosti fungování institucí a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných
prostředků.173
Index za rok 2017 hodnotí celkem 180 zemí, tedy od Nového Zélandu (index 90) až po
Somálsko (index 9). V Indexu vnímání korupce si Česká republika (oproti roku 2016, kdy se
propadla na 47. příčku) lehce polepšila na 42. příčku. Dosáhla indexu 57 bodů. Evropský
průměr přitom činí 65 bodů, světový průměr je 43 bodů. Celosvětově v čele žebříčku CPI
nadále zůstávají severské země a Nový Zéland, jejichž index se pohybuje kolem 90 bodů.174
Transparency International vidí problém zejména v pokračování snahy o „privatizaci
veřejného zájmu“ (tzv. state capture). Upozorňuje, že upevňování mocenských pozic
„velkých“ hráčů již neprobíhá nelegálními způsoby, nýbrž nastavením legislativních
podmínek, vyhovujících některým vlivovým skupinám. Důkazem jsou dle TI opakované
útoky na nezávislost státních institucí a snahy o jejich reorganizaci či přímo zrušení (např.
boje o státní zastupitelství, existenci Senátu či reorganizace policie).175
Za sílící problém považuje rovněž propojování mocenských zájmů, a to nejen napříč politikou
a byznysem, ale i v rámci médií. TI kritizuje, že většina mediální domů a provozovatelů médií
v České republice nemá transparentní majetkovou strukturu.176
Z legislativních nedostatků TI negativně hodnotí rostoucí snahy o zavedení různých výjimek
a zmírnění důležitých zákonů. Za nejokatější příklad oklešťování považuje registr smluv
a zavádění nových opatření proti praní špinavých peněz. Jako předcházející léta TI kritizuje
legislativní nedostatky v některých klíčových oblastech – např. v nové úpravě kontroly
hospodaření s veřejnými financemi nebo v ochraně whistleblowerů.177
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Nejvyšší státní zastupitelství pak ve své zprávě za rok 2016178 uvádí, že se v roce 2016
opětovně potvrdil trend spočívající v rozporném vývoji u jednotlivých skutkových podstat
trestných činů spadajících pod vymezení korupce. Vzestup počtu stíhaných i obžalovaných
osob nastal u trestného činu podplacení podle § 332 trestního zákoníku. U trestného činu
přijetí úplatku podle § 331 a trestného činu nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního
zákoníku byl naopak zaznamenán pokles takřka o polovinu. U těchto trestných činů je však
četnost co do absolutního počtu stále nízká, což souvisí s vysokou latentní kriminalitou
úplatkářství.179
Velmi nízká míra oznamování přetrvává i v oblasti nezákonného ovlivňování veřejných
zakázek. Zpráva zmiňuje, že tento typ trestné činnosti velmi komplikované odhalovat
a prokazovat s ohledem na působení organizovaných skupin osob na různých článcích
procesu zadávání veřejných zakázek, kdy není možné trestnou činnost prokazovat pomocí
svědeckých výpovědí a většinou ani pomocí oficiální dokumentace. Právě z těchto důvodů
státní zastupitelství zdůrazňuje, že je nutné přistupovat ke kriminalitě při zadávání veřejných
zakázek jako k závažné organizované kriminalitě, tedy že je žádoucí při jejím odhalování
a prokazování využít všech dostupných prostředků dokazování, včetně operativně pátracích
a jiných technických prostředků.180
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Závěr

Tato práce si kladla za cíl zhodnotit trestně-právní odpovědnost právnických osob z hlediska
veřejných zakázek a opírala se tedy o tři stěžejní zákonné normy – zákon upravující zadávání
veřejných zakázek, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a trestní zákoník.
Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních dvou letech tyto normy a normy s nimi související
procházely více či méně významnými novelizacemi a jedna byla nahrazena normou novou, je
v této práci místy konfrontována aktuální úprava s úpravou předcházející.
Tento přístup je nejvíce zřetelný v první části práce, kde je dbáno na srovnávání úpravy
účinné do 31. 9. 2016 a úpravy účinné od 1. 10. 2016. Protože nová úprava veřejných zakázek
přinesla mnoho změn, je velmi těžké zhodnotit, jaký byl celkový dopad v praxi a jaký byl
dopad na trestně odpovědné právnické osoby – tj. na dodavatele, potažmo účastníky
zadávacího řízení. Hodnocení poměrně nové úpravy však nebylo cílem této práce, zaměřila
jsem se tedy na ty změny, které objektivně vzato podléhali největší kritice, a jejichž čas na
relevantní zhodnocení oprávněnosti jejich negativní či pozitivní kritiky teprve nastane.
Mezi nejvíce kritizované změny patří zejména zvýšení limitu pro povinnost otevřeného řízení.
Dosud tato povinnost byla u zakázek o předpokládané hodnotě 10 mil. Kč, dnes je tato
povinnost dána až u zakázek nad 50 mil. Kč. Sama se však domnívám, že navýšení limitu je
obhajitelné snahou ulehčit obcím od administrativní zátěže a časové náročnosti, které
otevřené řízení přináší. Je to ovšem na úkor transparence a tedy zvýšení korupčního
potenciálu, potažmo klientelistického chování mezi představiteli obcí a spřízněnými
dodavateli.
Za poněkud hůře obhajitelné považuji zrušení povinnosti ustavovat hodnotící komisi
u zakázek s předpokládanou hodnotou pod 300 mil. Kč. Nemyslím, že vedle objemu veškeré
dokumentace, kterou je zadavatel povinen u veřejné zakázky vést, představuje sestavení
a svolávání komise pro většinu zadavatelů významnou zátěž. Na druhou stranu do jisté míry
flexibilnější úprava je z hlediska menších obcí žádoucí, avšak de lege ferenda bych
navrhovala povinnost sestavit alespoň hodnotící komisi. Rovněž nastavení limitu se mi jeví
jako poměrně vysoké, je-li zrušení povinného sestavování komise obhajováno tím, že malé
obce mají obtíže sestavit tříčlennou komisi. Lze předpokládat, že i kdyby pro malou obec bylo
organizačně obtížnější sestavovat komisi, u zakázek o předpokládané hodnotě takové výše by
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přesto bylo záhodno zvážit, zda ji ustavit. Navíc, zakázky o hodnotě kolem 300 mil. Kč patrně
nebudou u malých obcí častým jevem.
Možná však praxe ukáže, že zadavatelé sami budou využívat možnosti otevřeného řízení
a budou sestavovat komise, byť k tomu nebudou povinováni, a to z politických důvodů nebo
aby se vyvarovali nebezpečí trestního stíhání.
Z hlediska potírání kriminality veřejných zakázek však nová úprava představuje nepopiratelný
přínos v tom, že podmiňuje uzavření smlouvy s „vítězným dodavatelem“ odkrytím jeho
vlastnické struktury. Je to předpoklad pro to, aby mohl být zjištěn nejen střet zájmů, ale
i napojení na osoby mající vliv na zadávání veřejné zakázky. To je, alespoň teoreticky,
využitelné k rozkrytí korupčních struktur, kdy právě propojenost politiky a byznysu
představuje významné korupční riziko.
Soukromý sektor se tak musel na nový zákon adaptovat. Velké společnosti, které si vytvářejí
compliance programy, musely vytvořit pro společnost takový návod, aby byly v zadávacím
řízení úspěšné. A nadto aby se vyvarovaly trestnímu stíhání. Je tedy nasnadě, že trestněprávní compliance zajímá společnosti ucházející se o veřejné zakázky nejen z důvodu nové
úpravy veřejných zakázek, ale zejména z možné snahy právnických osob vytvořit si „krytí“
pro případné trestní stíhání. Narážím samozřejmě na novelu zákona o TOPO č. 183/2016 Sb.,
tedy na možnost právnických osob se vyvinit, typicky právě díky funkčnímu compliance
systému.
Trestní odpovědnosti právnických osob se věnuji ve druhé kapitole. Obecně jsem se zaměřila
na koncepci přičitatelnosti trestního jednání právnickým osobám. Právě tuto problematiku
totiž považuji za stále aktuální a v jistém smyslu kontroverzní, neboť se pojetí trestní
odpovědnosti právnických osob od jejího zavedení do právního řádu České republiky dosti
měnilo a stále jsou tak nejednotné názory na to, v jakých případech má být právnická osoba
trestně odpovědná, jaký má být rozsah kriminalizace, jak mají být pojímány compliance
programy apod. Zabývám se jednak teoreticko-právní kritikou, tak vývojem judikatury při
aplikaci § 8 odst. 5 zákona o TOPO. Zejména rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne
13. 1. 2017, č. j. 10T 6/2016 v kauze Agrotec naplnilo obavy odpůrců novely z mechanického
a formalizovaného přístupu k možnosti právnické osoby se vyvinit. Osobně pro mne bylo
zarážející, že zrovna v mediálně sledované kauze s politickým pozadím (společnost Agrotec
a.s. byla t.č. součástí svěřenského fondu předsedy vlády) se soud při aplikaci zmíněného
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ustanovení bez hlubšího odůvodnění odchýlil od metodiky Ministerstva a od většinového
názoru odborné veřejnosti. Vrchní soud v Praze se v usnesení ze dne 9. března 2017, č. j.
6To 7/2017, naopak přiklonil k materiální interpretaci exkulpačního důvodu („veškerého
úsilí, jenž lze na právnické osobě spravedlivě požadovat“), kdy nestačí k vyvinění pouhá
formální existence compliance programů a interních kodexů, nýbrž je nutné zkoumat
a dokazovat, že právnická osoba takový compliance program skutečně dodržuje, kontroluje,
analyzuje a případně napravuje jeho nedostatky. Compliance programům jsem se tedy
věnovala v následující kapitole, byť jsem mohla vycházet pouze z odborné literatury, neboť
metodika či podobný dokument nebyl státní správou dosud vydán. Tuto skutečnost považuji
za dluh státu vůči právnickým osobám podléhajícím trestní odpovědnosti. Naštěstí se odborná
literatura v představě o compliance programech nerozchází, spíše se vzájemně doplňuje.
Na závěr kapitoly jsem se zabývala i specifickými sankcemi spojenými s veřejnými
zakázkami. Mimo obecný výklad k nim jsem se okrajově věnovala i úvahám de lege ferenda,
zejména možností ukládat právnickým osobám některé tresty podmíněně. Do budoucna bych
ráda, kdyby se odborná veřejnost a zákonodárci touto myšlenkou více zaobírali.
Následně jsem v práci podala stručný výklad k trestným činům, které považuji za přímo
spojené s veřejnými zakázkami, a k trestným činům souvisejícím. Jako zajímavá mi přišla
skutečnost, že zákonodárce vyjmul z trestných činů, za které může být právnická osoba
odpovědná, trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, konkrétně § 248
odst. 2 TZ. Tento trestný čin byl vyjmut v legislativním procesu pozměňovacím návrhem, a
tak se mi bohužel nepodařilo zjistit, jaké důvody zákonodárce k tomuto kroku vedly. U
trestných činů souvisejících (úplatkářské trestné činy, trestný čin poškození finančních zájmů
Evropské unie) jsem věnovala pozornost možným souběhům těchto trestných činů, přičemž
jsem zjistila, že odborná literatura v tomto není zcela jednotná. Domnívám se, že důvodem je
zejména složitost posouzení vztahu speciality daných trestných činů, tedy okolnosti vylučující
jednočinný souběh.
V poslední kapitole jsem se zabývala kriminologickými souvislostmi. Ze zpracovaných
statistických dat je zjevné, že od doby zavedení trestní odpovědnosti právnických osob počet
obviněných právnických osob každoročně stoupal, byť v posledních dvou letech lze
zaznamenat počínající stagnaci. Soudy se přitom nebojí ukládat ani nejtvrdší trest zrušení
právnické osoby. Zatím se však neuchylují ke specifickým trestům zákazu plnění veřejných
zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži či k trestům zákazu přijímání dotací či subvencí.
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Nutno podotknout, že doposud bylo odsouzeno jen minimum právnických osob za trestné
činy spojené s veřejnými zakázkami. U právnických osob tak převažují trestné činy
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby a trestný čin
podvodu.
Poslední podkapitoly jsem věnovala obecně tématu korupce. Mým záměrem bylo zjistit stav a
vnímání korupce v České republice, k čemuž mi skvěle posloužil Index vnímání korupce,
každoročně vyhodnocovaný organizací Transparency International. Znalost míry korupce
v České republice není směrodatným ukazatelem jen pro ni samu. Bohužel, index vnímání
korupce může ovlivnit i obchodní partnery tuzemských společností a zahraničních investorů,
což vzhledem ke skutečnosti, že zaostáváme za evropským průměrem, není potěšující.
V posledních letech bylo schváleno či novelizováno poměrně dost antikorupčních zákonů.
Byly zrušeny anonymní akcie, byl novelizován zákon o střetu zájmů, služební zákon, byl
zaveden registr smluv, byl zprůhledněn sponzoring politických stran a byl zaveden registr
skutečných majitelů. Problémem je však podoba těchto norem.
Například zákon o střetu zájmů má být podporován registrem skutečných majitelů. Stejně tak
měl registr skutečných majitelů sloužit i zákonu o ZVZ, konkrétně ustanovením o povinnosti
vybraného dodavatele odtajnit svou vlastnickou strukturu. Jenže registr skutečných majitelů je
neveřejný a právnické osobě dosud nehrozí výrazná sankce za uvedení nepravdivých údajů či
za neuvedení údajů vůbec. Myslím, že není žádoucí, aby byl registr skutečných majitelů
veřejný, ovšem v případě, že se právnická osoba uchází o veřejné prostředky, se mi zveřejnění
jeví jako vhodné.
Podobné je to i se zákonem o státní službě. Ano, po více než dvacetiletém úsilí je tento zákon
účinný. Bohužel, i jeho podoba jako by ustrnula v minulosti, neboť neposkytuje dostatečnou
ochranu státním úředníkům v případě, že se setkají s korupcí, ve státní správě nejsou žádné
programy typu „whistleblowing“, funkční kontrola korupčně rizikových jednání apod.
V podstatě se tak dostáváme do situace, kdy „trestněprávní compliance státní správy“ ukazuje
trestně odpovědným právnickým osobám spíše to, jak se compliance – laicky řečeno – nemá
dělat. Je však třeba neopomíjet ani institucionální funkčnost, např. rozšířením nezávislé
kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu na podniky s většinovou majetkovou účastí státu a na
samosprávné územní celky, zachování, nezávislosti Nejvyššího státního zastupitelství na
exekutivě atd.
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Do budoucna tedy považuji za vhodné zhodnotit, jak zmíněné zákony fungují jako celek vůči
zákonu o TOPO a zákonu o ZVZ. Zhodnotit, kde jsou jak právní, tak i praktické mezery
tohoto systému navzájem propojených zákonů, a jaké oblasti úpravy lze naopak více
rozvinout.
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Abstrakt
Trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s veřejnými zakázkami
Předkládaná práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob účastnících se procesu
zadávání veřejných zakázek. Práce zpracovává zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále i jen jako „zákon o ZVZ“) s ohledem na předchozí úpravu, tj. zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V kontextu budoucích změn je pak pracováno se
zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále i
jen jako „zákon o TOPO“), kdy je věnována pozornost novele zákona o TOPO, kterou je
zákon č. 183/2016 Sb., účinný od 1. 12. 2016.
Úvodní kapitola se týká veřejných zakázek a podává stručný vhled do této problematiky.
Definuje termín veřejné zakázky, blíže specifikuje pojem zadavatele a poskytuje obecný
přehled postupu zadávání veřejných zakázek, včetně uplatňovaných principů. Závěrem
kapitoly práce shrnuje některé významné změny, které přináší nový zákon o ZVZ.
Ve druhé kapitole se práce zabývá vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob,
které mají spojitost s problematikou veřejných zakázek. Jedná se tak zejména o specifické
sankce zakazující účast na veřejných zakázkách, či přijímání dotací a subvencí. S ohledem na
aktuální otázku možnosti vyvinění právnické osoby se práce zabývá i compliance programy.
Ve třetí kapitole pak práce stručně pojednává o trestných činech přímo spojitých se
zadáváním veřejných zakázek, tj. o trestném činu porušení pravidel hospodářské soutěže,
trestném činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě a trestném činu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Čtvrtá kapitola
pak obdobně shrnuje některé související trestné činy, zejména trestné činy úplatkářské trestný
čin poškozování finančních zájmů Evropské unie.
V závěrečné kapitole se práce zabývá kriminologickým aspektem tohoto tématu. Shrnuje
dosavadní statistická data ohledně odsouzených právnických osob a zmiňuje vybrané
rozsudky věcně související s veřejnými zakázkami. Přibližuje pojmy korupce, korupčních sítí
a klientelismu a zaobírá se stavem a vnímáním korupce v České republice.
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Abstract
Criminal liability of legal persons in the context of public procurements
The presented thesis deals with criminal liability of legal persons who take part in procedure
of public procurement. Thesis operates with Act No. 134/2016 Coll., Public Procurement
Procedure Act (hereinafter also referred to as “PPP“) taking in regard the former legislation
Act No. 137/2006 Coll., Public Procurement Act. In context of future changes it is dealt with
Act No. 418/2011 Coll., Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them
(hereinafter also as „TOPO“), whereas attention is focused on amendment of TOPO, which is
the Act No. 183/2016 Sb., effective from 1st December of 2016.
The Introductory chapter deals with public procurements and offers a brief insight into this
subject matter. It defines the term of Public Procurement, specifies the term of contracting
authority and gives a general overview of the procedure along with applicable principles. By
the end the chapter summarizes some of the most significant changes brought by the new Act
on PPP.
The second chapter looks into some of the aspects of criminal liability of legal persons related
to public procurements, which involves specific sanctions for legal persons from participation
in public procurement procedure or sanction of prohibition to accept subsidies and public aid.
With regard to actual issue of exculpation of legal persons under the certain circumstances the
subchapter includes compliance program insight.
In the third chapter thesis gives a brief overview of criminal offences directly related to public
procurement which include crime of the breach of regulations on rules of economic
competition, crime of arranging advantage in commission of public procurement, public
contest and public auction and crime of machinations in commission of public procurement
and public contest. The forth chapter then sums up criminal offences which could be related
to public procurement but not necessarily, i.e. bribery and crime of damaging the interests of
the Europe Union.
The final chapter of this thesis attends to criminological aspect of this theme. It summarizes
statistic numbers of condemned legal persons and mentions some of the rulings relevant to
public procurements. It also explains terms corruption, corruption network, clientelism and
also reviews perception of corruption in Czech Republic.
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