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Úvod
Pod pojmem zadávání veřejných zakázek si lze velmi zjednodušeně
představit právním řádem upravený postup, při kterém dochází k
přerozdělování veřejných prostředků a kde ve vyspělých ekonomikách se
podílejí na celkových výdajích veřejných rozpočtů asi jednou čtvrtinou1. Za
nanejvýš potřebnou a žádoucí je třeba pokládat důkladnou teoretickou a
praktickou znalost právní úpravy uvedené problematiky. Jak však do
současné doby ukazují zjištění některých kontrolních orgánů, zákon, je
pracovníky, kteří se podílejí na zadávání veřejných zakázek často
porušován, kdy na vině je mnohdy nejen nedostatečná odborná
erudovanost, ale v neposlední řadě též nedostatečný morální kredit a
podléhání zevním vlivům, kterým řada pracovníků špatně odolává za
situace, kdy jsou postaveni do role činitele rozhodujícího o vynaložení
veřejných prostředků v řádu desítek až stovek miliónů Kč, a jejich plat se
přitom pohybuje mírně nad hranicí republikového průměru2.
Tržní, konkurenční prostředí tudíž sebou přináší, vedle řady výhod, i
některé záporné jevy. Patří k nim mimo jiné snaha získat v předstihu
informace a podklady o zadávání veřejných zakázek, informace o
soutěžních podmínkách a informace o konkurenčních nabídkách. To vše
nepřípustnými metodami, pomoci nichž je ovlivňován subjekt, který tak či
onak rozhodne o výsledku soutěže. Také náš právní řád pamatuje na
takové případy a snaží se jim čelit (viz. např. trestně právní úprava pletich
proti veřejné soutěži obsažená v § 128 a § 128b, a úprava proti úplatkářství
obsažená v § 160 trestního zákona).

1
2

JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázekv praxi. Praha:C.H.Beck, 2002, s.29
KRENK, M.: Zadávání veřejných zakáízek. Praha : Galén, 2005, s.9
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Právo České republiky zná i jiné nástroje sloužící k potlačování
korupčních praktik. Je jím úprava nekalé soutěže v § 44 a následujících
obchodního zákoníku, zejména pak ustanovení § 49, kde je upravena
skutková podstata podplácení. Podplácení (upraveno trestně právně v §
161 trestního zákona) je jedním z nejškodlivějších prostředků, kterých
nepoctivá konkurence užívá k docílení přednosti při soutěži. Zvláště jde o
případy, kdy má být přímo či nepřímo ovlivněno rozhodnutí státního
úředníka či jiného, kdo je povolán podílet se na obstarání věcí obecného
zájmu3.
Trestná činnost na úseku zadávání veřejných zakázek je klasickou
hospodářskou trestnou činností, kdy pachatelé velice často převyšují orgány
činné v trestním řízení, kteří jejich trestnou činnost vyšetřují svou inteligencí,
profesionalitou,

organizovaností

i

finančními

možnostmi.

Způsoby

porušování či obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek jsou téměř
vždy konzultovány s renomovanými právníky, kteří se touto problematikou
zabývají tak, aby riziko odhalení bylo minimální, nebo bylo odsunuto do tak
vzdálené budoucnosti, že zjištění a potrestání konkrétních pachatelů bude
téměř vyloučeno.
Policisté, státní zástupci ani soudci, zabývající se hospodářskou trestnou
činností nejsou nijak připravováni na tuto trestnou činnost, která je i v rámci
hospodářské trestné činnosti výjimečná. Do současné doby nebyla
zpracována ani metodika vyšetřování trestné činnosti na úseku zadávání
veřejných zakázek. Předpokládám, že zpracováním alespoň základní
metodiky přispěje k odhalování a objasňování trestné činnosti v ekonomické
oblasti, kde je každý rok z veřejných rozpočtů vydáváno řádově 200 mld. Kč
(průměr v rámci zemí EU je 11% HDP). V roce 2004 vláda podle odhadů
Transparenci international a expertů Vysoké školy ekonomické nakoupila
3

Kolektiv autorů: Zadávání veřejných zakázek, Příručka pro zadavatele a uchazeče,
Sagit, ISBN 80-85789-26-4, s.3
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zboží a služby za 118,3 miliardy korun, z čehož 17,4 miliardy Kč bylo
použito neefektivně. U obcí dosáhly celkové náklady na zboží a služby 171
miliard korun, z čehož 15 miliard korun bylo použito neefektivně4. To činí
cca 32 mld. Bylo v roce je vydáno nad rámec skutečně provedených prací,
přičemž podstatná část je vydána v rámci trestné činnosti. Samostatnou
kapitolu tvoří legalizace výnosů z jiné trestné činnosti

při provádění

veřejných zakázek.
Hlavní kritéria při posuzování úspěšnosti právní úpravy postihu jakékoliv
trestné činnosti jsou:
1. Dopadení a usvědčení pachatele
2. Odvrácení, případně minimalizace škody
3. Náklady na vyšetřování (jak materiální, tak lidské zdroje)
4. Rychlost zjištění TČ, jeho objasnění a následného potrestání pachatele
5. Možnost preventivního působení

Toto sestupné uspořádání podle váhy je logické a do jisté míry platí
obecně pro všechny druhy trestné činnosti. Podle mého názoru však pro
hospodářskou vyšetřování hospodářské trestné činnosti a zejména trestné
činnosti na úseku zadávání veřejných zakázek neplatí zcela.
Dopadení a usvědčení pachatele v rozumně dlouhé době je samozřejmě
důležité i při vyšetřování hospodářské trestné činnosti, ale obecný zájem,
který je v tomto případě totožný se zájmem státu, je především zájem na
ochraně hospodářské soutěže a minimalizace dopadů této trestné činnosti
na veřejné rozpočty.
Vyvedení finančních prostředků z veřejných rozpočtů bez adekvátní
protihodnoty vede ve svém důsledku k deficitu veřejných financí a

4

Zdroj: ČTK 28.6. 2005 „TI: Neprůhledné státní zakázky přišly daňové poplatníky na 32
miliard Kč“
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k zajímavému

paradoxu

„multiplikačního

efektu

zvyšování

výdajů

z veřejných rozpočtů:
„čím větší část

peněz je z veřejných rozpočtů při zadávání veřejných

zakázek „zcizeno“, tím větší část peněz musí být následně na zadávání
veřejných zakázek z veřejných rozpočtů vyčleněno a čím více je na
zadávání veřejných zakázek z veřejných rozpočtů vyčleněno, tím více
peněz je z veřejných rozpočtů při zadávání veřejných zakázek zcizeno“ a
čím ...“.
Tato spirála se pozvolna roztáčí a pokud její růst předežene možnosti
ekonomiky dotovat veřejné rozpočty, dochází k deficitu veřejných rozpočtů
(je to samozřejmě pouze jeden z mnoha důvodů deficitu). Skončit to může
principiálně pouze dvěma způsoby – státním bankrotem, nebo škrty ve
veřejných rozpočtech, které se dotknou výdajů na veřejné zakázky a spirála
se otočí. Po zlepšení stavu veřejných financí dojde ke zvýšení výdajů na
veřejné zakázky a celá situace se opakuje.
Vzhledem ke shora uvedenému se domnívám, že při vyšetřování této
činnosti je prvotní ekonomický efekt minimalizace škod a samozřejmě také
minimalizace nákladů, neboť minimalizovat škodu o 1 mil. při nákladech 2
mil. není moc efektivní. Luxus vyšších nákladů než přínosů není při
vyšetřování hospodářské trestné činnosti obecně dlouhodobě udržitelný.
Tuto úvahu potvrzuje i zákonodárce některými ustanoveními trestního
zákona, kdy zcela jednoznačně dává přednost ekonomickému efektu před
potrestáním pachatele (např. § 147a tr. zákona). Tento trend bude podle
mého mínění pokračovat.
Kromě

chybějící

metodiky

vlastního

vyšetřování

je

obrovským

problémem neexistence specielních ustanovení trestního zákona, podle
kterých by mohla být tato specifická trestná činnost kvalifikována. Z laického
pohledu by se mohlo zdát, že v trestním zákoně jsou ustanovení, která na
tuto činnost lze použít, a to trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné
-9-

dražbě dle § 128a až § 128c tr. zákona. Ve skutečnosti se však, vzhledem
ke změně obecných předpisů o zadávání veřejných zakázek, nedá tato
činnost podle těchto skutkových podstat trestných činů posuzovat.
Metodika vyšetřování trestné činnosti na úseku veřejných zakázek je
velmi obsáhlé téma, které by výrazným způsobem přesáhlo rozsah
diplomové práce a proto se ve své práci budu zabývat velice stručně a
spíše budu konkretizovat právní rámec trestné činnosti na úseku veřejných
zakázek.
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1. Vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek
v České republice
Na problém veřejné zakázky můžeme nahlížet z více pohledů a to jak
z ekonomického hlediska tak i z hlediska právního. Z ekonomického
hlediska veřejnou zakázkou rozumíme účelovou alokaci zdrojů, kterou
zadavatel sleduje obvykle ekonomicko-sociální cíle5. Z právního hlediska se
veřejnou zakázkou rozumí “zakázka na dodávky, služby nebo stavební
práce, jejímž zadavatelem je veřejný zadavatel definovaný zákonem6. Na
jedné straně přihlíží k tomu, aby použité veřejné zdroje byly alokovány
hospodárně, efektivně a účelně. Vedle těchto racionálně ekonomických
alokačních kritérií veřejná zakázka obvykle sleduje i kritéria normativní,
související s přerozdělováním zdrojů, kdy užitky z realizované veřejné
zakázky mohou plynout jen určitým segmentům veřejnosti. Zde stojí
rozhodovatel před problémem, jak realizovat tzv. optimální transfer.
Vzhledem ke skutečnosti, že veřejné zakázky měli nemalý vliv na
fungování ekonomiky bylo přistoupeno k právní regulaci v oblasti veřejných
zakázek za účelem stanovení transparentních pravidel v oblasti veřejných
prostředků. Již ve starověkém Řecku se podle pravidel zadávání veřejných
zakázek zadávaly stavby chrámů, vodní stavby a přestavby zdí kolem
Athén7. Další historickou zmínku o právní úpravě veřejných zakázek lze
nalézt ve Francii, konkrétně z roku 1535 ve stavebním řádu. Na území
historických rakouských zemí můžeme právní úpravu najít v nařízení č.
61/1909 říšského zákoníku o zadávání státních dodávek a prací, které bylo
doplněno řadou prováděcích výnosů. Obdobná právní úprava byla přijata i

5

OCHRANA, F.: Veřejné zakázky. Praha: EKOPRESS, 2004
Pojem „zákon“ v této práci rozumíme zákon o veřejných zakázkách
7
DOLEŽALOVÁ, H. : Historie zadávání veřejných zakázek. Právník, 1998, č. 9 s. 800.
ISSN 0231-6625
6
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pro Uhry

a konkrétně obsažena v § 1§ až § 15 zákona č. III/1907pro

dodávky veřejné a v prováděcím nařízení č. 55800/1907

1.1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek platná do
přijetí zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných
zakázek
Před přijetím zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl
systém zadávání veřejných zakázek v naší republice upraven nekomplexně,
pouze na základě několika samostatných právních předpisů. První právní
předpisu, který se problematikou zadávání veřejných zakázek zabýval, byl
přijat

v roce

1920,

kdy

bylo

schváleno

nařízení

vlády

republiky

Československé č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací
(Zadávací řád), ke kterému ministerstvo veřejných prací vydalo v letech 1922,
1923 a 1925 celkem sedm prováděcích výnosů.
Zadávací řád, který se vztahoval na dodávky a práce, které zadávaly
úřady státní správy a jimi spravované ústavy, podniky a fondy a rozlišoval tři
možné způsoby zadávání:
a) veřejnou

soutěž,

která

se

vyhlašovala

v úředních

listech

československého státu,
b) omezenou soutěž s vyloučením veřejnosti, zadavatel byl povinen
k podání nabídky vyzvat nejméně tři uchazeče,
c) zadání z volné ruky s vyloučením soutěže.

V té době bylo získání veřejné zakázky nejenom prestižní záležitosti, ale
zároveň i osvědčením o spolehlivosti a řemeslné zručnosti a v neposlední
řadě i jistotu finančního zdroje.
Na výše uvedené nařízení vlády pak navazovaly dva prováděcí výnosy
Ministerstva veřejných prací. První č. 61 425-XII-1921, o závaznosti
nabídnutých cen při zadávání stavebních prací, byl přijat v roce 1922 a jeho
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účelem bylo zajistit efektivnost hospodaření s finančními prostředky státního
rozpočtu, vytvořit pravidla a konkurenční prostředí při získávání státních
zakázek. Přijetím tohoto nařízení se rovněž mělo zamezit možnosti korupce,
protekce a poskytování nekvalitního plnění. Za tímto účelem byly rovněž
přijaty dva právní předpisy zákon č. 111/1927 Sb., o nekalé soutěži a zákon
č. 115/1934 Sb., o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací. V roce
1925 pak byl přijat druhý výnos č. 10-2-1923, o zadávání státních dodávek a
prací, který upravoval přiměřenost a závaznost nabídnutých cen.
Systém zadávání veřejných zakázek, který byl v Československu v roce
1920 výše uvedeným nařízením vlády zaveden, byl v polovině padesátých
letech zrušen v souvislosti se zaváděním plánovaného hospodářství.
Neexistovalo tržní prostředí, ceny byly pevně stanoveny a některé i dotované
státem. Zadávání bylo řešeno „Všeobecnými stavebními podmínkami z roku
1947“.
Dne 13. 7. 1950 byl přijat zákon č. 99/1950 Sb., o hospodářských
smlouvách a státní arbitráži. Nový zákon zavedl na dodávky a odběr zboží,
kterého bylo třeba k plnění jednotného hospodářského plánu, povinnost
uzavírat hospodářské smlouvy. Ustanovení tohoto zákona platilo přiměřeně i
na služby a práce. Povinnost uzavírat tyto smlouvy byla zákonem stanovena
nejen pro státní podniky, orgány veřejné správy a orgány spravující národní
majetek. Dokonce jednotlivá ministerstva mohla „povinnost“ uzavřít smlouvu o
veřejné dodávce nebo práci uložit i majitelům podniků v soukromém
vlastnictví.
Tyto podmínky platili až do roku 1983, kdy nabyla účinnosti novela
hospodářského zákoníku č. 165/1982. V této novele se objevili ustanovení o
veřejné soutěži, o užší soutěži a veřejný příslib. Avšak s ohledem na
probíhající plánované hospodářství bylo uplatnění zmiňovaných ustanovení
velice omezené. Po roce 1989 došlo jak ke zrušení centrálně řízené
ekonomik, tak následně k přechodu na tržní ekonomiku.
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Po roce 1990 vznikla potřeba vydat nový dokument, který by vyplnil
existující mezeru v legislativě a zavedl určitý řád při zadávání veřejných
zakázek. Nejprve byl formou metodického pokynu vydán dne 1. 10. 1990
Ústavem racionalizace Zadávací řád staveb, dne 24. 7. 1991 vydán
Federálním ministerstvem hospodářství, ministerstvem průmyslu ČR a
ministerstvem výstavby a stavebníctva SR „Zadávací řád staveb“. Oba
předpisy však řešily pouze problematiku zadávání staveb a uzavírání smluv
při přípravě a realizaci výstavby. Na jiné práce, služby či výrobky hrazené
plně nebo zčásti ze státního rozpočtu se nevztahovaly.
Dne 24. 6. 1992 bylo ještě vydáno vládou České republiky usnesení č.
458, které přijalo zásady pro širší uplatnění zadávání veřejných zakázek
formou obchodní veřejné soutěže, ale definitivní řešení zadávání veřejných
zakázek přinesl až zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), který nabyl účinnosti dne
1.1.1995.

1.2. Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994
Sb., o zadávání veřejných zakázek
Cílem zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., jak je mimo
jiné uvedeno v důvodové zprávě k tomuto zákonu a také vycházel z
posledních znění směrnic Evropských společenství je aplikovat tržní
mechanismus do hospodaření veřejnými prostředky a uplatněním systému
obchodní veřejné soutěže při udělování státních zakázek. Měl přispět k
vytvoření takových

podmínek, které zabezpečí průhlednost postupu

zadávání s vyloučením diskriminace jednotlivých uchazečů, protekce a
s minimalizovat možnost

korupce a popř.pletich. Koncepčně tento zákon

vycházel z modelového zákona o zadávání zboží, staveb a služeb přijatého
Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).
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Zákon o zadávání veřejných zakázek závazným způsobem upravil
postup zadavatelů veřejných zakázek, průběh a vyhodnocování soutěží.
V zákoně

byly

poprvé

stanoveny

postupy

zajišťující

dohled

nad

dodržováním zákona včetně přezkoumávání úkonů zadavatele a přijímání
opravných rozhodnutí. Systematicky byl zákon o zadávání veřejných
zakázek rozdělen do pěti částí. Část první obsahuje obecná ustanovení
upravující předmět zákonné úpravy, pojmy a způsoby zadávání veřejných
zakázek. Obchodní veřejná soutěž je upravena v druhé, nejrozsáhlejší části
a upravuje průběh veřejné soutěže od jejího vyhlášení až po uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku. Případy, kdy je možno zakázku zadat jiným
způsobem jsou taxativně vymezeny v části třetí zákona. Část čtvrtá
upravuje dohled nad dodržováním zákona, a v části páté jsou upravena
společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Přílohou tohoto zákona je
evidenční list veřejné zakázky, který vyplňuje každý zadavatel po uzavření
smlouvy s dodavatelem na předmět veřejné zakázky a obsahuje základní
údaje o průběhu zadání veřejné zakázky a o vybraném uchazeči.
Co se týče způsobů zadání, umožňoval původní zákon o zadávání
veřejných zakázek zadat veřejnou zakázku následujícími pěti způsoby:
a) obchodní veřejnou soutěží, kdy zahájením došlo vyhlášením
podmínek zadavatelem v obchodním věstníku a na Centrální adrese.
Tato obchodní veřejná soutěž byla povinná nad limity 5 mil. Kč u
nemovitostí s výjimkou nájmu, nebo u souboru strojů a zařízení
tvořících samostatný funkční celek, a v ostatních případech nad 1 mil.
Kč
b) výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky,
jednalo se o zvláštní zadávací řízení (§49 v části III.zákona), kdy
zákon umožňoval uzavřít smlouvu na základě písemné výzvy zaslané
nejméně pěti popř. třem zájemcům o veřejnou zakázku. Jednalo se
např. o případy, kdy plnění veřejné zakázky mohl poskytnou pouze
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omezený počet zájemců, kdy by zveřejnění podmínek soutěže mohlo
ohrozit státní tajemství, obranu a bezpečnost státu

c) zjednodušené zadání, opět se jedná o zvláštní zadávací řízení (§49a
v části III. Zákona), omezeno na případy při budoucím peněžním
plnění vyšší než 2.000.000,-Kč a nepřesáhla 2.500.000,- bez DPH,
adresované formou výzvy nejméně třem zájemců a tato výzvy
nemusela být v písemné podobě
d) Veřejné zakázky malého rozsahu-přímé zadání toto zadávání bylo
také zadávací řízení zvláštní (§49b v části III zákona) a jednalo se o
zadávání veřejných zakázek pro případy kdy výše budoucího
peněžitého plnění nepřesáhla částku 2.000.000.-Kč bez DPH,
zadavatel přistupoval k přímému uzavření smlouvy a při výběru
vycházel z informací na trhu a cena měla být obvyklá v místě plnění
e) výzvou jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky.
Tímto způsobem, tj. bez předchozího výběru z více nabídek bylo
možné zadat veřejnou zakázku, a to bez ohledu na výši budoucího
plnění, bylo možno užít výlučně v naléhavých případech (havárie,
ohrožení životů nebo zdraví, přírodní katastrofa) dále specializované
veřejné zakázky, kdy zakázku mohl poskytnout pouze jediný zájemcedodatečné nebo opakované zakázky, a v případech naléhavé potřeby,
jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí nebo kdy zveřejněním
podmínek soutěže by mohlo být ohroženo státní tajemství, ochrana a
bezpečnost státu.
I když byl zákon 199/1994 Sb. koncipován tak, aby mohl platit delší dobu
bez novelizací, teoretické nedostatky a změna vnějších podmínek si vynutily
poměrně velké množství dílčích novel. Za dobu účinnosti tohoto zákona jich
bylo celkem 12.

Nejvýznamější obsahové změny přinesla s účinnosti od

1.7.1996 novelizace provedená zákonem č. 148/1996 Sb., od 30.4.1998
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novelizace provedená zákonem č. 93/1998 Sb. a od 1.6.2000 novelizace
provedená zákonem č. 28/2000 Sb.,8

1.3. Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 40/2004
Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 199/1994 Sb. sehrál pozitivní roli při nakládání s veřejnými
prostředky určenými na nákup předmětu veřejných zakázek a při
prosazování obecných cílů evropského systému veřejných zakázek, k nimž
náleží vytváření rámce nabídek, šetření peněz daňových poplatníků,
umožnění nakupovat za předpokladu spravedlivé a otevřené soutěže o
veřejné zakázky a umožnění zadavatelům vybírat z širšího okruhu zájemců
o veřejnou zakázku.
Avšak rysem této právní úpravy bylo, že její koncepce nevycházela z
evropských zadávacích směrnic, nýbrž z tzv. modelového zákona o
zadávání zboží, staveb a služeb, přijatého Komisí Spojených národů pro
mezinárodní obchodní právo. Důvodem přijetí zákona č. 40/2004 Sb., o
veřejných zakázkách byla hlavně nutnost harmonizace všech směrnic
upravujících zadávání veřejných zakázek Evropské unie do právního řádu
České republiky i z důvodu našeho přidruženého členství, v té době jako
kanditáta na členství v EU.
Pokud zákon a evropské zadávací směrnice představují odlišné
systémy, nelze dost dobře harmonizaci s právem ES provést tak, že prvky
jednoho systému (evropského) se vloží do systému jiného (českého), a
navíc s představou, že takto pozměněný systém bude správně fungovat.
Proto již z výše uvedených systémových důvodů transformovat evropské
zadávací směrnice do českého právního řádu nebylo možné novelizací
8

KRENK, M.: Zadávání veřejných zakázek, Praha 2008, ISBN 978-80-87023-06-8
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zákona č. 199/1994 Sb., ale pouze jeho rekodifikací, založenou na
evropských zadávacích směrnicích.9
Forma zadání veřejné zakázky byla zcela změněna, i když obsahově
jsou jsi zákon č. 199/1994 Sb. a zákon č. 40/2004 Sb. pokud se týká forem
zadání hodně podobné. V zákoně č. 40/2004 Sb. bylo zadání umožněno
čtyřmi základními formami v:
a) otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku
všichni dodavatelé, kteří mají zájem bez dalšího omezení
b) užším zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku pouze
zadavatelem vyzvaní zájemci po vyhodnocení předložené kvalifikace
zadavatelem
c) jednacím řízení s uveřejněním, zvláštní způsob zadávacího řízení,
ve kterém vybraní zájemci nepodávají nabídku, ale jsou zadavatelem
vyzváni k jednání,
d) jednacím řízení bez uveřejnění, také zvláštní způsob zadávacího
řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více
dodavatelů.

Zákon také nově definoval veřejné zakázky a také zadavatele, a co je
nejzajímavější, rozdělil veřejné zakázky na nadlimitní a podlimitní. Dále
zákon zavedl jak nové druhy zadávacích řízení, tak i nové způsoby
uveřejňovaní informací o zadávacích řízeních.
Veřejnou zakázku, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky
nepřesáhne 2.000.000,- Kč zákonodárce vyčlenil ze zadání podle zákona č.
40/2004 Sb. a zadavatel jí mohl zadat dodavateli za cenu obvyklou v místě
plnění bez konání zadávacího řízení. Avšak v případě, že se zadavatel
rozhodl zadat tuto zakázku v zadávacím řízení, použil ustanovení vztahující
se na podlimitní veřejné zakázky.
9

Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2004 Sb.
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1.4. Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006
Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 40/2004 Sb. představoval poměrně zásadní změnu a zavedl
zcela nový systém zadávání veřejných zakázek, avšak při aplikaci zákona
v praxi se přes poměrně krátkou dobu, po kterou byl zákon účinný, projevilo
několik problematických oblastí. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto namísto
zásadní novelizace připravit zcela nový zákon o zadávání veřejných
zakázek.
Výsledkem je stávající zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze
dne 19.dubna 2006, který nabyl účinnosti ke dni 1. července 2006.
Vymezuje tři kategorie zadavatelů, a to zadavatele veřejného a sektorového
stejně jako zákon č. 40/2004 Sb. a nově přidává tzv. dotovaného
zadavatele.
Za dotovaného zadavatele je nově považována osoba při naplnění
následujících podmínek: pokud

zadává nadlimitní veřejnou zakázku,

hrazenou z více než 50 % veřejným zadavatelem a dále za předpokladu, že
se jedná o zákonem definované veřejné zakázky na služby nebo veřejné
zakázky na stavební práce. Rovněž vymezení stavebních prací a služeb, při
jejichž zadávání se určitá osoba může dostat do postavení dotovaného
zadavatele, je užší než dle § 9 a 10; v případě služeb se pak jedná pouze o
ty, které souvisejí se stavebními pracemi vymezenými v dotčeném odstavci.
K tomu, aby šlo o dotovaného zadavatele, musí obdržet dotaci či jinou
formu nenávratných finančních prostředků od veřejného zadavatele;
dotovaným zadavatelem tedy není osoba, která obdrží na určitou veřejnou
zakázku půjčku či úvěr, byť by byl poskytnut veřejným zadavatelem.
Dotovaný zadavatel postupuje při zadávání veřejných zakázek vždy podle
ustanovení platných pro veřejné zadavatele, a to i v případě, kdy naplňuje
znaky sektorového nebo veřejného zadavatele.
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Zákon zavádí i nový institut centrálního zadavatele, který umožňuje
zadavatelům pořizovat zboží, služby či stavební práce prostřednictvím
centrálního zadavatele, aniž by sami museli podstupovat zadávací řízení.
Centrálního zadavatele je třeba odlišovat od možnosti společného zadávání
dle § 2 odst. 8 či 9.
Centrálním zadavatelem může být výhradně veřejný zadavatel, přičemž
zákon dále neomezuje, která osoba centrálním zadavatelem bude;
centrálním zadavatelem může být při naplnění zákonných podmínek
jakákoliv osoba spadající pod zákonnou definici veřejného zadavatele. Co
se

týče

úředního

oprávnění

(např.

živnostenský

list)

k provádění

centralizovaného zadávání, je možno konstatovat, že toto není potřeba,
protože možnost centralizovaného zadávání není zákonem vytvořena
primárně za účelem

dosažení zisku, tudíž nesplňuje definiční znaky

podnikání. Centralizované zadávání se může uskutečňovat na všech
úrovních veřejné správy – tedy od ústředních správních orgánů až po
samosprávné celky (kraje, obce či městské části apod.).
Veřejnou zakázku zadavatel zpravidla zadává v zadávacím řízení.
Zadavatel nezadává v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež jsou vyjmuty
z působnosti zákona. Výjimky z věcné působnosti zákona lze rozdělit na
obecné, vymezené § 18 zákona, vztahující se na veškeré zadavatele a
zvláštní, vymezené v § 19 zákona vztahující se na zadavatele sektorové.
Zákon rozlišuje šest druhů zadávacích řízení. K již známým zadávacím
řízením – otevřenému řízení, užšímu řízení, jednacímu řízení s uveřejněním
a jednacímu řízení bez uveřejnění, přibývají nové druhy zadávacího řízení –
soutěžní dialog, jehož může využít pouze veřejný zadavatel a zjednodušené
podlimitní řízení, jehož může využít pouze veřejný zadavatel, pokud zadává
podlimitní veřejnou zakázku. Veřejnou zakázku lze tedy, podle aktuálně
platného zákona o zadávání veřejných zakázek zadat v :
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a) otevřeném řízení, ve kterém na základě oznámení otevřeného
řízení vyzývá zadavatel neomezený počet dodavatelů k podání
nabídek a prokázání splnění požadované kvalifikace,
b) užším řízení, ve kterém na základě oznámení užšího řízení či jiné
informace o zahájení užšího řízení vyzývá zadavatel neomezený
počet dodavatelů k podání žádostí o účast v tomto řízení a
k prokázání splnění požadované kvalifikace a ve kterém po
posouzení kvalifikace dodavatelů a případném omezení jejich počtu
vyzývá kvalifikované zájemce k podání nabídek,
c) jednacím řízení s uveřejněním, ve kterém na základě oznámení
jednacího řízení s uveřejněním či jiné informace o zahájení
zadávacího řízení vyzývá zadavatel neomezený počet dodavatelů
k podání žádostí o účast v tomto řízení a k prokázání splnění
požadované kvalifikace a ve kterém po posouzení kvalifikace
dodavatelů a případném omezení jejich počtu vyzývá zadavatel
kvalifikované zájemce k podání nabídek, o nichž po jejich podání,
posouzení a předběžném hodnocení jedná s uchazeči; pro
sektorové zadavatele je navíc stanovena v § 33 možnost jednat i
před podáním nabídek, jsou-li splněny podmínky stanovené v tomto
paragrafu,
d) jednacím řízení bez uveřejnění, ve kterém zadavatel vyzývá
jednoho či více dodavatelů k jednání, případně i k prokázání
splnění kvalifikace, pokud je zadavatelem požadována v souladu
s tímto zákonem a k podání nabídek,
e) soutěžním dialogu, ve kterém na základě oznámení soutěžního
dialogu vyzývá veřejný zadavatel neomezený počet dodavatelů
k podání žádostí o účast v tomto řízení a k prokázání splnění
požadované kvalifikace a ve kterém po posouzení kvalifikace
- 21 -

dodavatelů a případném omezení jejich počtu vyzývá veřejný
zadavatel kvalifikované zájemce k účasti v soutěžním dialogu za
účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné
zakázky; po nalezení jednoho či více vhodných řešení vyzývá
veřejný zadavatel všechny původně vyzvané zájemce k podání
nabídek,
f) ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve kterém veřejný
zadavatel vyzývá nejméně pět zájemců k podání nabídky na plnění
podlimitní veřejné zakázky a prokázání splnění požadované
kvalifikace.

Zákon 137/2006 Sb. rovněž upravuje dva zvláštní druhy řízení, které
dřívější zákony neznaly, a to dynamický nákupní systém a řízení, které
podstupuje veřejný zadavatel, zadává-li veřejnou zakázku na základě
rámcové smlouvy. Tato řízení jsou svou povahou řízeními sui generis.
Bez naplnění dalších specifických podmínek je každý zadavatel
oprávněn pro zadávání veřejné zakázky použít otevřené řízení a užší řízení.
Ostatní druhy zadávacích řízení je možné použít jen při splnění zákonem
specifikovaných podmínek. Soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní
řízení je oprávněn použít pouze veřejný zadavatel.10
Rozhodujícím kritériem uvedeného způsobu dělení veřejných zakázek je
předpokládaná výše jejich hodnoty. Pod uvedeným pojmem lze rozumět
předpokládanou výši peněžitého závazku zadavatele vyplývající z plnění
veřejné zakázky. Podle výše
odst. 3

předpokládané hodnoty

jsou pak v § 7

zákona veřejné zakázky děleny na veřejné zakázky nadlimitní,

veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Finanční
limity jsou uvedeny v zákoně a jsou rozdílné podle toho, zda jde o veřejnou
10

Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb.
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zakázku na dodávky a služby, nebo o veřejnou zakázku na stavební práce.
Zadavatel
zakázky

není povinen podle zákona č. 137/2006 Sb. zadávat veřejné
malého

rozsahu, avšak je povinen při postupu podle tohoto

zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
V současné době se připravuje rozsáhlejší novelizace zákona č.
137/2006 Sb., K novelizaci jsou stanoveny následující okruhy (uvádím jen
nejdůležitejší z nich):
- mezi veřejné zadavatele by měly být doplněny městské části a městské
obvody
- zpřesněny by měly být i definice sektorového zadavatele, dodtovaného
zadavatele a centrálního zadavatele.
- zpřesněno by mělo být doručování určením právní fikce doručení
- zrušení zákazu podávat nabídku jako dodavatel a jako subdodavatel
- změna u víceprací ze současného podílu 20% na podíl rozsáhlejší
(evropskíé směrnice umožňují až 50%)
- ve všech případech použití losování určit povinnou účast notáře
osvědčujícího jeho průběh a umožnit i losování tehdy, pokud jediným
kritériem byla cena a nabídky se shodují
- na základě tzv. dohledových směrnic určit vyslovení neúčinnosti smlouvy
pro případ stanoveného porušení zákona.11

11

MAREK, K.: Právo pro podnikání a zaměstnání,č.5/2009, s.3-15
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2. Obecně k zadávání veřejných zakázek

2.1. Základní zásady zadávání veřejných zakázek
Základní principy zadávání veřejných zakázek představují obecné
principy, ze kterých vychází stávající právní úprava a které musejí být
zadavatelem dodržovány při veškeré jeho činnosti v rámci zadávacího
řízení. Stejně jako v případě základních zásad jiných právních odvětví mají
dvojí význam. První je v rovině aplikační a to jak při praktické aplikaci
jednotlivých postupů a technik v zadávacím řízení ze strany zadavatele, tak
jednotlivých dodavatelů nebo v oblasti přezkumu zákonnosti úkonů
zadavatele prováděném kompetentními státními orgány. Druhá je v rovině
interpretační při výkladu sporných ustanovení existující
kvalitní

právní

úprava

může

obsahovat

výkladově

právní úpravy. I
nejednoznačná

ustanovení12. Základní zásady jsou stanoveny s ohledem na působnost
zákona a proto je nutné vztahovat je jak na veřejné zakázky tak i na soutěž
o návrh. Cílem zásad je umožnit dodavatelům efektivní a volnou soutěž o
zakázky, které jsou financovány z veřejných rozpočtů. Zásady výslovně
uvedeny v § 6 zákona o veřejných zakázkách nelze v žádném případě
považovat za taxativní a to vzhledem k tomu, že existence dalších zásad
vychází buď ze zákona samého nebo z jeho jednotlivých ustanovení. Proto
níže uvedený přehled základních zásad zadávání veřejných zakázek je
pouze demonstrativní a jedná se o zásady, které jsou považovány za
nejvýznamnější pro interpretaci a aplikační praxi.

12

KRENK, M.: Zadávání veřejných zakázek. Praha: 2008, ISBN 978-80-87023-06-8
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2.1.1. Zásada transparentnosti
Zásadou transparentnosti se rozumí průhlednost, srozumitelnost,
pochopitelnost, předvídatelnost, ověřitelnost jednotlivých kroků zadavatele
v řízení. Zásada transparentnosti je výslovně uvedena v § 6 zákona, kde
cílem této zásady je zajištění průhlednosti zadávání veřejných zakázek.
Transparentnost je

zajišťována co největší mírou informovanosti a

otevřenosti jak veřejnosti tak i orgánu dohledu. Jako příklad mohu uvést
zákonnou uveřejňovací povinnost zadavatelů o průběhu většiny zadávacích
řízení a o jejich výsledcích.
Dále také v institutu předběžného oznámení, v pravidlech stanovených
pro postup jak komise pro otevírání obálek tak i komisi hodnotící. Tato
zásada transparentnosti je

nejen podmínkou účinné konkurence mezi

dodavateli, ale také předpokladem účelného vynakládání veřejných
finančních prostředků.

Transparentnost také umožňuje otevření trhu

konkurenci ve prospěch jakéhokoliv uchazeče a umožňuje přezkoumání
nestrannosti zadávacího řízení13.

2.1.2. Zásada rovného zacházení
Zásada rovného zacházení je rovněž výslovně uvedena v § 6 zákona,
spočívá v povinnosti zadavatele postupovat neutrálně ve vztahu ke všem
zájemcům, uchazečům či dodavatelům. Rovné zacházení spočívá v tom, že
zadavatel nesmí přímo či nepřímo, popř. vědomě nebo nevědomě zvýhodnit
nebo nezvýhodnit žádného uchazeče, zájemce a dodavatele oproti jiným
subjektům ve stejném postavení. Aby bylo naplnění této zásady zaručeno,
měla by kritéria pro zadání veřejné zakázky umožnit objektivní porovnání a
posouzení nabídek.
13

KRENK, M.: Zadávání veřejných zakázek. Praha: 2008, ISBN 978-80-87023-06-8

- 25 -

Z této zásady vyplývá možnost libovolného dodavatele v účasti ve
většině zadávacích řízení, dále také v povinnosti stanovení shodných
zadávacích podmínek pro všechny dodavatele atd.

2.1.3. Zásada zákazu diskriminace
Tato zásada zákazu diskriminace je jako poslední v řadě uvedená
v přímo v § 6 zákona. Jedná se ze strany zadavatele o povinnost žádným
způsobem nezvýhodňovat určitého dodavatele oproti dodavatelům ostatním
či už z důvodu národnostních nebo z důvodu výkonu své činnosti na určitém
území či v určité oblasti.
Avšak zákonem jsou povoleny výjimky z uvedené zásady. Jedná se
například o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním
postižením, dále např. povinnost zadavatelů stanovovat požadavky na
kvalifikaci v rozsahu přiměřeném předmětu veřejné zakázky, zákaz
účelového rozdělení veřejné zakázky na části s cílem vyhnout se povinnosti
zadat veřejnou zakázku zákonným způsobem.

2.1.4.
Další významné základní zásady zadávání veřejných
zakázek
Zásada

hospodárnosti

a

efektivního

nakládání

s veřejnými

prostředky.
Účelem této zásady je zajistit svobodnou soutěž co největšího počtu
uchazečů o veřejnou zakázku za cenu co nejnižší a v požadované kvalitě.
Tato zásada sice v zákoně výslovně uvedena není ale je uvedena
v nejširším slova smyslu a naplněna již samotnou povinnosti zadavatelů řídit
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se

ustanoveními zákona při vynakládání veřejných prostředků. Konkrétně

lze uvést např. zákaz zadavatele účelově rozdělit veřejnou zakázku na části
aby se tím vyhnul zadat zakázku formálním způsobem podle zákona14.
Zásada výběru nejvhodnější nabídky.
Tato zásada není rovněž uvedena v zákoně ale úzce navazuje na
předchozí

zásadu

a

tvoří

tak

její

naplnění.

Jedná

se

o

výběr

nejefektivnějšího a nejhospodárnějšího řešení ze všech možných, které byly
ze strany dodavatelů navrženy.
Zásada zabránění nečestné soutěži, korupci a zvýhodňování
určitých subjektů.
V případě zákona zadávání veřejných zakázek , který směřuje
k hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky měl by tento zákon i
eliminovat možnost pletich, korupci, zvýhodňování určitých subjektů
popřípadě jiného morálně závadného jednání. Přitom zkušenosti z praxe
ukazují, že pouze zákon nepostačuje na vymícení těchto negativních jevů.
V zákoně tuto zásadu můžeme najít v institutu hodnotící komise jako
kolektivního orgánu určeného k hodnocení jednotlivých nabídek, a ve
kterém by měli být osoby odborně způsobilé a hlavně nestranné.
Nestrannost

je

v zákoně

vyjádřena

v případě

veřejných

zakázek

zadávanými konkrétně vyjmenovanými veřejnými zadavateli a současně
přesahující určitou hodnotu, tak v tomto případě jmenuje členy komise
odlišný subjekt od zadavatel ( resortní ministr, vláda ČR). Další vyjádřením
v zákoně je možnost dodavatelů poukazovat na

postup zadavatele

podáním námitek nebo také zahájením řízení u orgánu dohledu.

14

KRENK, M.: Zadávání veřejných zakázek. Praha: 2008, ISBN 978-80-87023-06-8
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Zásada důvěrnosti nabídek a povinné mlčenlivosti.
V tomto případě se jedná o diskrétnost údajů a sdělených informací
zadavateli v podané nabídce. Sdělení těchto údajů by mohlo mít za
následek ovlivnění celé soutěže ze strany dalších uchazečů a to vzhledem
ke skutečnosti, že součástí podané nabídky může být Know-how popřípadě
obchodní tajemství, které bude okamžitě zneužito. To by mělo již znaky
nekalé soutěže.
Tato zásada je v zákoně vyjádřena povinnosti mlčenlivosti ze strany
komise, povinnost zadavatele zachovávat mlčenlivost o všech informacích
poskytnutých dodavatelem. Dále povinnosti zadavatele omezit rozsah
požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně
související s předmětem veřejné zakázky.

2.2. Zadavatelé veřejné zakázky
Zákon č. 137/2006 Sb. podává taxativním způsobem okruh subjektůzadavatelů, které při zadávání veřejných zakázek musí postupovat podle
tohoto zákona tímto je vymezována osobní působnost zákona. Povinnost
zadávat veřejné zakázky podle zákona jsou pouze ti zadavatelé, kteří jsou
uvedeny v § 2 zákona, jiné subjekty neuvedené v § 2 nemají za povinnost
postupovat v zadávání veřejných zakázek podle zákona.
Zákon dělí zadavatele taxativním výčtem na tři skupiny a to zadavatelé
veřejní, zadavatelé dotovaní a zadavatelé sektoroví. Mezi taxativně
vymezenými zadavateli panují značné rozdíly jak ve stanovení finančních
limitů veřejných zakázek tak i v postupu jednotlivých zadávacích řízení.
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2.2.1. Veřejný zadavatel
Co do počtu a finančního objemu tvoří veřejní zadavatelé klíčovou a
současně různorodou skupinu subjektů. Zákon v § 2 odst. 2 uvádí jejich
taxativní výčet, kdy se jedná o:
a) Česká republika15,
b) státní příspěvkové organizace,
c) územně samosprávný celek nebo příspěvková organizace u niž
funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek
d) jiná právnická osoba16.

Společným znakem veřejných zadavatelů je úplné či částečné napojení
na veřejné rozpočty, tedy financování veřejných zakázek

z veřejných

prostředků. Splňuje –li veřejný zadavatel podmínky stanovené v § 3 zákona
může být zadavatelem centrálním avšak i nadále zůstává zadavatelem
veřejným. V praxi dochází k situacím, kdy veřejný zadavatel zároveň
vykonává relevantní činnost vymezenou v § 4 zákona (jedná se o činnost
v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky a vodárenství) a
splňuje tak rovněž definiční znaky sektorového zadavatele. V případě
zjištění souběhu činností, je veřejný zadavatel oprávněn při zadání
veřejných zakázek postupovat podle zákonných ustanovení platných pro
sektorového zadavatele pouze tehdy, pokud předmět předmět veřejné
zakázky souvisí především s relevantní činností. Slovo především přitom
nelze mechanicky interpretovat pouze jako převažující hodnotu části
veřejné zakázky související s relevantní činnosti17.

15

Zákon č. 219/2000 Sb., O majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů
16
Zákon č. 137/2006 Sb., O zadávání veřejných zakázek, §2 odst. 2,
17
Komentář k zákonu č.137/2006 Sb., O zadávání veřejných zakázek, s. 25
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2.2.2. Dotovaný zadavatel
Druhou velkou kategorii představují dotovaní zadavatelé. Právní
postavení dotovaných zadavatelů je obsaženo v § 2 odst. 3 zákona kde
jsou i uvedeny dvě zákonné podmínky , které musí být splněny kumulativně
aby se jednalo o dotovaného zadavatele.
První zákonná podmínka je, že se jedná o právnickou nebo fyzickou
osobu, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 procent
z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem, a to i
prostřednictvím třetí osoby.
Druhým zákonným znakem dotovaného zadavatele je alternativně :
a) zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou
hodnotou nejméně 165.288.000,- Kč bez DPH, jejichž předmětem je
provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených
v příloze č. 3 zákona,
b)

zadání nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací

s předpokládanou hodnotou nejméně 165.288.000,-Kč bez DPH, podle § 9
zákona týkající se zdravotnických zařízení, sportovních zařízení určených
pro rekreaci či volný čas, škol a budov určených pro administrativní účely,
c) zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s předpokládanou hodnotou
nejméně 6.607.000,-Kč související s veřejnou zakázkou na stavební práce
podle písmn.a) nebo b). (viz shora). Dotovaný zadavatel postupuje při
zadávání veřejných zakázek podle ustanovení platných pro veřejné
zadavatele a to i v tom případě, že naplňuje jak znaky veřejného dodavatele
tak i dodavatele sektorového18.

18

Komentář k zákonu č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s.30
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2.2.3. Sektorový zadavatel
Třetí skupinu zadavatelů tvoří sektoroví zadavatelé. O sektorového
zadavatelé se jedná, pokud splňuje současně následující dvě podmínky: a)
vykonává některou z tzv. relevantních činností uvedených v § 4 zákona a b)
tuto činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva nebo
pokud nad tímto subjektem může veřejný zadavatel přímo či nepřímo
uplatňovat dominantní vliv (§ 6 zákona).
Sektorový zadavatele

mají v souladu se směrnicí jednodušší pozici

v tom, že podle zákona jsou povinni zadávat pouze nadlimitní

veřejné

zakázky. Podlimitní veřejné zakázky nebo veřejné zakázky, které nesouvisí
s relevantní činností (byť by byly nadlimitní) sektorový zadavatelé nejsou
povinni zadávat podle zákona.
Většina

sektorových

a

dotovaných

zadavatelů

je

soukromými

společnostmi, které mají zájem o co nejnižší náklady, lze tedy předpokládat,
že jejich vnitřní kontrolní mechanismy jsou na takové úrovni, že trestnou
činnost při zadávání veřejných zakázek účinně omezí. To samozřejmě
neznamená, že by tam trestná činnost neexistovala, ale domnívám se že
v daleko nižší míře, než u zakázek hrazených z veřejných prostředků.
Dále lze předpokládat, že trestná činnost u sektorových zadavatelů,
která by se týkala veřejných prostředků bude páchána jinými způsoby –
např. zahrnutím do celkové ceny zakázky i dalších nesouvisejících prací,
zvýšení nákladů a z toho vyplývajícím daňovým únikům při odvádění daně
ze zisku a dále lepší výchozí pozice pro zadavatele při jednání o zvýšení
ceny s dohledovým orgánem v tom kterém odvětví (telekomunikace, rozvod
plynu, elektřiny). Vzhledem k rozsahu diplomové práce se dále budu
zabývat zejména veřejnými zadavateli.
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Za jednoho zadavatele se pro účely zákona o veřejných zakázkách
považuje i několik zadavatelů (uvedených v § 2 v odst. 2, 3 nebo6), pokud
se sdruží, či se jinak spojí pro účely společného postupu směřujícího
k zadání veřejné zakázky (dále jen sdružení zadavatelů). V takovém
případě jsou zadavatelé povinnipřed zahájením zadávacího řízení uzavřít
písemnou smloubvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti
související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem
účastníků sdružení zadavatelů. Za zadavatele se považuje rovněž jakékoliv
sdružení nebo jiné spojení zadavatele (podle § 2 odst. 2,3 nebo 6)
s fyzickou nebo právnickou osobou, která není zadavatelem za účelem
zadání veřejné zakázky19

2.3. Vývoj činnosti zadavatele a zpracovatel z časového
hlediska
V každém

z

časových

úseků

činnosti

zadavatele

dochází

ke

kriminalisticky významným událostem a tyto události zanechávají stopu ve
vnějším světě jako stopy materiální a stopy ve vědomí lidí. Nedá se určit,
které stopy jsou pro vlastní objasnění důležitější, ale pro následující
odsouzení pachatelů jsou jednoznačně nejdůležitější materiální stopy, kde
je zachycena činnost jednotlivých osob při jejich činnosti. Stopy ve vědomí
lidí vypovídají spíše o pohnutkách a motivech jednotlivých osob a o
způsobu, jakým vznikly materiální stopy. Dále tyto stopy jsou často jediné,
které vypovídají o interakcích mezi osobami jednajícími za zadavatele a
osobami jednajícími za uchazeče o veřejnou zakázku.
Při vyhledávání a zajišťování těchto stop je nutné postupovat podle
konkrétních skutkových podstat trestných činů, neboť zajištěných stop bývá
v případě objasňování trestné činnosti na úseku veřejných zakázek
19

JUDr. MAREK, K.: Právo pro podnikání a zaměstnání, Praha č.5/2009, s. 5
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obrovské množství a je nutné vyfiltrovat pouze stopy relevantní ke
konkrétním skutkovým podstatám, aby nedošlo k zahlcení vyšetřování
množstvím informací obsaženým v těchto stopám a tím ke ztrátě času,
prostředků i relevantních stop, které mohou být překryty nerelevantními.
Relevantní stopy je nutné formálním postupem podle trestního řádu
přetransformovat v důkazy, které jsou použitelné v trestním řízení.
Právě nutnost vyhledávat a zajišťovat stopy tak, aby byly jako důkazy
použitelné pro prokazování trestných činů podle konkrétních skutkových
podstat v trestním zákoně je asi největším problémem při dokazování.
Speciální skutkové podstaty týkající se trestné činnosti při zadávání
veřejných zakázek v současné době účinném trestním zákoně nejsou a
skupina trestných činů, podle kterých by bylo možno tuto trestnou činnost
kvalifikovat je nejen velmi obsáhlá, ale k jejich prokazování je často nutné
použít zcela rozdílné důkazní prostředky.
V každém z časových období činnosti zadavatele i uchazečů dochází
k různým činnostem a jednotlivé osoby se mohou dopouštět různých
trestných činů. V každém časovém období tedy můžeme očekávat stopy
trestné činnosti, kterou je možno kvalifikovat podle různých skutkových
podstat trestných činů.

2.3.1. Zadavatel veřejné zakázky
Zadavatel je v zákoně o zadávání veřejných zakázek definován v
podstatě jako osoba používající veřejné prostředky, případně jako osoba,
na regulaci její činnosti má stát zájem (viz. výše)
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Činnost zadavatele z časového hlediska
1. Vznik potřeby pořídit věc (službu či stavbu – dále budu používat
pouze věc) Vznik potřeby zadavatele pořídit věc, službu či stavbu
vyplývá z obecné činnosti zadavatele. Zadavatelé se řídí podle:

a) legislativní rozhodnutí – v zákoně, či jiném právním předpise,
kterým je zadavatel povinen se řídit jsou obsaženy skutečnosti,
které nutí zadavatele, aby pořídil nějakou věc (službu, stavbu).
Může jít např. o rozšíření činností zadavatele, které ho nutí
přijmout další zaměstnance a v návaznosti na to pořídit si další
budovu. Zadavatel se v tomto případě může rozhodnout pro
nájem, rozšíření stávajících budov či postavení nové budovy.
V závislosti na to jsou zadavatelem nárokovány finanční
prostředky, za které tuto věc pořídí.
b) rozhodnutí nadřízeného orgánu – obdoba legislativního
rozhodnutí. Zadavatel je nucen vyřešit nějakou situaci, ale je na
něm, aby si vybral prostředek, jak toho dosáhne (pronájem
nebo koupě). Opětovně jsou nárokovány finanční prostředky,
za kterou věc pořídí.
c) vlastní rozhodnutí zadavatele – které vychází z koncepce
investiční

činnosti

z předpokládaných

zadavatele,
potřeb

z obnovy

v následujícím

zařízení,

období

apod.

Zadavatel je v tomto rozhodnutí omezen zejména finančními
prostředky, které se mu podaří na nákup věci (služby, stavby)
sehnat. Tyto prostředky se plánují minimálně dva roky před
vlastním zakoupením věci (legislativní rámec schvalování
státního

rozpočtu,

rozpočtů

krajů

a

obcí).

Z podstaty

dohadování o veřejných rozpočtech je pravidlem, že zadavatelé
plánují více akcí, než na kolik dostanou podle jejich
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předpokladů finanční prostředky. Z toho vyplývají i žádosti o
dodatečné přidělení finančních prostředků na již připravené
akce.
d) havarijní situace – rozhodnutí je nezávislé na zadavateli,
vychází z objektivně vzniklé situace, kterou je potřeba ihned
řešit. Vlastní rozhodnutí, jak situaci řešit, je však závislé
většinou na zadavateli, který je limitován prostředky, které
vyčerpá buď z vlastní rezervy, z dodatečně poskytnutých
prostředků nebo z oddálení jiných investičních akcí.
2. Rozhodnutí, zda věc pořídit, jakou, v jakém rozsahu a odhad
ceny investice. Toto rozhodnutí závisí na rozhodnutí zadavatele,
který je omezován finančními prostředky, které může použít a
rozhodnutím, proč konkrétní věc pořídit – viz bod 1 a)-d) a zda
hodnota investice překročí meze nutné pro vyhlášení soutěže.
V případě, že se jedná o částku nižší, nepostupuje dále podle zákona
o veřejných zakázkách.
3. Vložení dané akce do investičního výhledu na určité období. To
má význam zejména u bodu 1c) a částečně u bodů 1a)-b). U bodu
1d) nemá význam, neboť již z podstaty havarijní situace se jedná o
nepředvídatelné okolnosti. Jinak investiční výhled se zpracovává
většinou na tři období:
a) krátkodobý výhled – vypracovává se na rok a to rok dopředu,
vzhledem
rozpočtů.

k legislativnímu
Jsou

v něm

rámci

schvalování

uvedeny

veřejných

konkrétní

akce

s předpokládanými cenami tak, aby mohla být ve veřejných
rozpočtech vyčleněna odpovídající částka

b) střednědobý výhled – vypracovává se na období 5-7 let. Jsou
v něm uvedeny konkrétní i rámcové investiční záměry, zejména
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co se týče obnovy prostředků a předjímání dalšího vývoje
v rámci

současné

legislativy

a

stavu

ekonomiky.

Jsou

plánovány rámcové výdaje, které bude v daném období nutné a
účelné vydat na investice.
c) dlouhodobý výhled – jedná se o výhled na delší období,
řádově 10 – 15 let, kde jsou rámcově předjímány investice,
které budou prováděny a jejich finanční náročnost. Vychází se
z dlouhodobého plánu rozvoje nejen zadavatele, ale celého
veřejného sektoru.
4. Vypracování konkrétních podmínek soutěže. K tomuto přistupuje
zadavatel v případě, že již má jasno, jakou věc chce koupit (jaké
vlastnosti musí mít, nikoliv konkrétní věc, to je právě podstatou
soutěže o zakázku, kdy jednotliví uchazeči předkládají své nabídky,
případně o konkrétní věc /např. stavbu/ a jednotliví uchazeči nabízejí
nejlepší cenu), jaké investiční prostředky na ní mohou být uvolněny,
jaký je časový horizont zpracování veřejné zakázky, případně další
podmínky (záruky, servis, kvalifikační požadavky, následná plnění).
Dále je v této fázi rozhodnuto o kriteriích, podle kterých budou
nabídky jednotlivých uchazečů hodnoceny.
5. Vyhlášení a průběh soutěže V této fázi je soutěž vyhlášena jedním
ze způsobů zadávání veřejných zakázek, podle aktuálně účinného
zákona o zadávání veřejných zakázek, případně jsou osloveni
vybraní uchazeči, kteří své zpracované nabídky doručí zadavateli.
6. Vyhodnocení soutěže Po doručení všech nabídek zadavatel
vyhodnotí jednotlivé nabídky v souladu se zákonem a hodnotícími
kritérii předem vyhlášenými v zadání veřejné zakázky. Nabídky
nesplňující zákonné podmínky či podmínky soutěže vyloučí z dalšího
hodnocení.
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7. Výběr nejlepší nabídky Po vyhodnocení všech nabídek zadavatel
v souladu se zadáním veřejné zakázky určí pořadí všech nabídek a
vybere nejlepší nabídku.
8. Uzavření smlouvy Pokud není soutěž zrušena, uzavře zadavatel
smlouvu na provedení veřejné zakázky s uchazečem, který podal
nejlepší nabídku, případně s uchazečem v dalším pořadí, pokud
uchazeč, který podal nejlepší nabídku smlouvu neuzavře.
9. Dodání věci (služby, stavby) V této fázi již dochází k vlastnímu
provádění veřejné zakázky a je zcela na zadavateli, aby kontroloval
řádné plnění, ať již sám, nebo pomocí jiných osob (např. stavební
dozor). V této fázi dochází, nejčastěji u veřejných zakázek na
stavební práce, ke snahám osob provádějících veřejné zakázky o
navyšování ceny dodávaných prací s odůvodněním tzv. víceprací.
Tomu se dá předejít pouze důslednou kontrolní činností.
10. Ukončení veřejné zakázky (servis, reklamace, navýšení plnění) Po
provedení veřejné zakázky zadavatel zakázku převezme a v souladu
s podmínkami použití jednotlivých předmětů plnění tyto užívá.
U prvních třech bodů se jedná o přípravu na zadání konkrétní veřejné
zakázky. Jednotlivé fáze se na sebe navazují a často se prolínají. Ještě se
nejedná o činnost podle zákona o veřejných zakázkách, ale o činnost, která
činnosti podle zákona o veřejných zakázkách přímo předchází. Přesto je
tato činnost velmi důležitá, protože zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu
celé veřejné zakázky. Bohužel velmi často až při ukončení veřejné zakázky
dochází ke zjištění, že předmět veřejné zakázky byl již zpočátku chybně
definován, případně vzhledem ke změně podmínek přestal mít smysl a
prostředky na veřejnou zakázku byly vydány zcela zbytečně.
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2.3.2. Zpracovatel veřejné zakázky (uchazeč)
Činnost zpracovatele z časového hlediska
Uchazeč (dodavatel, zájemce – v zákonech o zadávání veřejných
zakázek jsou používány tyto výrazy v podstatě bez systému) není v zákoně
výslovně nijak specifikován. Obecně jde o fyzickou či právnickou osobu,
která splňuje kvalifikační předpoklady a má odpovídajíc í technickou,
finanční a ekonomickou způsobilost.
Tato osoba má právo se účastnit soutěže o veřejnou zakázku a
v případě vítězství má povinnost uzavřít za podmínek soutěže smlouvu se
zadavatelem. V případě, že tak neučiní, zadavatel má právo uspokojit se
z jistoty, kterou uchazeč skládá při podání nabídky. Zadavatel má
samozřejmě na základě uzavřené smlouvy povinnost řádně dodat či provést
předmět veřejné zakázky a právo dostat zaplaceno.
Při činnosti uchazečů, stejně jako v případě zadavatelů veřejných
zakázek, je možno i činnost uchazečů rozdělit do jednotlivých časových
úseků – fází, kdy dochází ke kriminalisticky významným událostem a tyto
události zanechávají stopu ve vnějším světě jako stopy materiální a stopy
ve vědomí lidí a platí pro ně stejné zákonitosti a způsoby třídění, jako pro
stopy vzniklé činností osob jednajících za zadavatele.
1. Rozhodnutí že se bude ucházet o veřejné zakázky Toto rozhodnutí
je strategické a je přijato na základě zhodnocení možností
konkrétního ekonomického subjektu.
2. Hledání a výběr konkrétní zakázky, o kterou se bude ucházet
Pokud již je uchazeč rozhodnut, že se bude ucházet o veřejnou
zakázku, vyhledává potenciální zakázku. Tuto zakázku může
vyhledat např. pomocí veřejných informačních systémů, na internetu,
nebo také pomocí osob z podnikatelského prostředí, které se zabývají
zprostředkováním zakázek apod. V případě vyhledání zakázky
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pomocí veřejných informačních systémů a je riziko trestné činnosti při
vlastním ucházení o veřejnou zakázku podstatě nižší, než např. při
zajišťování veřejné zakázky pomocí osob, které se zabývají
zprostředkováním zakázek. Proto jsou v novém zákoně o zadávání
veřejných zakázek podporovány elektronické systémy a elektronické
zadávání veřejných zakázek.
3. Zjištění informací o konkrétní zakázce a vypracování vlastní
nabídky Pokud již uchazeč zjistil veřejnou zakázku, o kterou by se
chtěl ucházet, zajistí si zadání veřejné zakázky, případně zadávací
dokumentaci, ze kterých zjistí konkrétní podmínky veřejné zakázky a
na základě těchto informací vypracuje svou nabídku, kterou
požadovaným způsobem v určitém termínu doručí zadavateli.
4. Činnost v době od podání nabídky do podepsání smlouvy o
zpracování veřejné zakázky. V této době uchazeč čeká na
vyhodnocení nabídek došlých zadavateli a na určení pořadí.
V případě, že jeho nabídka je vyhodnocena jako nejlepší, je vyzván
k podpisu smlouvy.
5. Podepsání smlouvy. Uchazeč je povinen uzavřít se zadavatelem
smlouvu na provedení veřejné zakázky za podmínek podané nabídky.
V případě, že smlouvu nepodepíše, propadne mu záruka.
6. Zpracování veřejné zakázky. V této fázi dochází k provedení vlastní
veřejné zakázky. Uchazeč je povinen veřejnou zakázku provést
způsobem, kvalitě a době podle uzavřené smlouvy.
7. Ukončení veřejné zakázky (případné navýšení ceny, prací, záruky,
servis apod.) Po provedení veřejné zakázky je uchazeč povinen
zakázku předat a podle podmínek uzavřené smlouvy poskytnout
případně záruky či pozáruční servis. Cenu veřejné zakázky je možné
překročit pouze v zákonem vymezených případech.
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3. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek

3.1. Úřad na ochranu hospodářské soutěže
Od roku 1991 dohlíží nad dodržováním pravidel korektní hospodářské
soutěže český antimonopolní úřad. Jeho sídlem se nestalo hlavní město
Praha, jako centrum klíčových orgánů státní správy, ale Brno, což deklaruje
nezávislost Úřadu v rozhodování. V letech1992–1996 byl tento úřad
nahrazen Ministerstvem pro hospodářskou soutěž. Změna byla odůvodněna
probíhající ekonomickou transformací a především úlohou, kterou plnilo
ministerstvo v privatizačním procesu.
Činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se přímo
nebo nepřímo dotýká každého občana České republiky. Úřad vytváří
podmínky pro rozvoj hospodářské soutěže, dohlíží nad zadáváním
veřejných zakázek a vykonává spolu s Evropskou komisí kontrolu ve vztahu
k poskytování veřejných podpor. ÚOHS je ústředním orgánem státní správy,
který je zcela nezávislý ve své rozhodovací činnosti. Efektivní hospodářská
soutěž je klíčovým motorem pro generování konkurenceschopnosti
a ekonomického růstu.
Efektivní je zejména tehdy, když je trh tvořen na sobě navzájem
nezávislými firmami, které jsou vystaveny konkurenčnímu tlaku. Aby byla
zajištěna schopnost dodavatelů vyvíjet tento tlak, vymezuje soutěžní právo
zakázané praktiky, které jsou způsobilé soutěž omezit. Proti takovýmto
praktikám pak zasahuje antimonopolní úřad s primárním cílem odstranit
jejich negativní vliv na soutěž.
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Kartelové dohody
Nejznámějším příkladem zakázaných dohod jsou dohody o přímém
určení cen. Občan v takovýchto případech nemá možnost nakupovat
za konkurenční ceny. Zpravidla dochází k nárůstu cen, které by za situace
normálního fungování soutěže byly nižší. Neméně závažné jsou také
dohody o rozdělení trhu. Firmy si přirozeně nekonkurují, trh se nevyvíjí
a stagnuje. Noví soutěžitelé pak mají velké problémy se na trhu etablovat.
Kartelové dohody uzavírají soutěžitelé s cílem omezit soutěž, rozdělit si
a ovládnout trh. Mají jim zajistit pravidelný zisk bez rizika, že se na trhu
objeví konkurent, který by je vlastní aktivitou a lepší nabídkou služeb mohl
ohrozit.
Zakázané je také například jednání ve vzájemné shodě nebo dohoda
o výměně informací. Soutěžitelé se mají totiž chovat na trhu navzájem
nezávisle a nesmí své jednání koordinovat.
Zneužití dominantního postavení
V

České

republice

stejně

jako

v dalších

zemích

existují

trhy

s takzvanými přirozenými monopoly. Firmy s dominantním nebo dokonce
monopolním postavením pak mají na trhu natolik silnou pozici, která jim
dovoluje chovat se na svých konkurentech, ale i dodavatelích a odběratelích
do značné míry nezávisle. Zakázány jsou také tzv. věrnostní rabaty, kterými
soutěžitel v dominantním postavení zvýhodňuje jedny klienty před druhými.
Ti s méně výhodnou smlouvou jsou pak v konečném důsledku jednáním
dominanta poškozováni, protože za stejný objem služeb musí vynaložit
větší objem finančních prostředků.
Fúze
Posuzování spojování soutěžitelů je třetím pilířem ochrany hospodářské
soutěže. Fúze firem jsou v hospodářské soutěži běžným jevem. Větší hráči
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skupují menší s cílem získat na trhu ještě vlivnější postavení. Tam, kde by
v důsledku zamýšleného spojení mohlo dojít k narušení hospodářské
soutěže jsou přijímány závazky ze strany fúzujících firem. Teprve potom je
fúze povolena. Jen zcela ojediněle je navrhované spojení zakázáno.
Smyslem ochrany hospodářské soutěže v oblasti fúzí není mařit
podnikatelské plány firem, ale zasahovat pouze tehdy, když je navrhované
spojení způsobilé narušit soutěž na trhu.

Veřejná podpora
Kontrola zákonných pravidel pro poskytování veřejné podpory má za cíl
minimalizaci nedůvodných zvýhodnění účastníků trhu či odvětví výroby
v hospodářské soutěži na úkor ostatních subjektů. Tento postup směřuje
k zachování

či nastavení

zdravých

tržních

podmínek

a efektivní

hospodářské soutěži. ÚOHS nadále funguje jako monitorovací, koordinační
a poradenský

orgán,

který

radí

poskytovatelům

státní

pomoci

jak

v jednotlivých případech postupovat.
Cílem činnosti Úřadu je zejména prevence namísto represe. Pokuty
jsou ukládány v případě nejzávažnějších porušení zákona o ochraně
hospodářské soutěže. ÚOHS pravidelně analyzuje klíčové trhy, dává
připomínky k návrhům zákonů, zveřejňuje svoje stanoviska, vydává
rozhodnutí. Cílem je přispět k zlepšení situace na dotčených trzích,
odstraňování bariér a napomáhat konkurenceschopnosti. ÚOHS také
v tomto směru spolupracuje s odvětvovými regulátory nebo například
Sdružením obrany spotřebitele ČR.
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3.2. Veřejné zakázky
Cílem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je hospodárné
využívání veřejných prostředků při respektování pravidel soutěže. Dohled
nad touto oblastí vykonává ÚOHS od roku 1995. Zadávání veřejných
zakázek v České republice je obdobně jako v ostatních zemích velice
sledovaná oblast, neboť jejich prostřednictvím prochází značná část
veřejných prostředků a veřejnost má pochopitelně zájem na tom, aby tyto
prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně. I nová právní úprava
řeší možnost podávání námitek, a to podle § 110 zákona č. 137/2006 Sb., a
přezkoumání úkonu zadavatele podle § 113 a násl.20 Při zadávání
nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkázek či v soutěži o návrh může
zadavateli podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, který má nebo
měl zájem

na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku

domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma
na jeho právech. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se u Úřadu pro
ochranu hospdoářské soutěže zahajuje na písemný návrh stěžovatele nebo
z moci úřední. S podáním návrhu je nevarhovatel povinnen složit na účet
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kauci ve výši 1% z nabídkové
ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000,-Kč nejvýše ve výši
2 000 000,-Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu
navrhovatele, je navrhovatel povinnen složit 100 000,-Kč21.
ÚOHS se snaží dosáhnout zejména prostřednictvím rozhodovací
činnosti takové praxe, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž
mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější
nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Konečným
cílem je úspora veřejných finančních prostředků.
20

VÍCH, J.: Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele podle nového zákona o
veřejných zakázkách, Obchodní právo č.9/2006, s. 2-12
21
MAREK, K.: Právo pro podnikání a zaměstnání 5/2009, s.3-15
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Zadavatelé by k jednotlivým tendrům měli přistupovat odpovědně
a minimalizovat by se měly především případy zjevného obcházení zákona
o veřejných zakázkách. Jde zejména o situace, kdy zadavatel, ať již
úmyslně nebo z nedbalosti, zadá například veřejnou zakázku v objemu
mnoha milionů korun bez výběrového řízení přímo jedné firmě, aniž by
využil výhod soutěžního prostředí a konkurenčních nabídek.
Základními prvky soutěže o zakázku, které je povinen zadavatel
zajistit, je přitom transparentnost výběrového řízení. Pokud ÚOHS zjistí
porušení zákona, může zvolit tzv. nápravná opatření, tedy například vrátit
některého z neoprávněně zadavatelem vyloučených uchazečů do hry nebo
například zrušit celé zadání veřejné zakázky. Pokud je v době, kdy ÚOHS
získá indicie o porušení zákona zakázka již realizována, nemůže již ukládat
opatření k nápravě, ale pouze pokuty22.
Zvláštní kategorií, která souvisí s veřejnými zakázkami i hospodářskou
soutěží, jsou kartelové dohody jednotlivých uchazečů. Ti se například mezi
sebou domluví, která z firem podá nejnižší cenovou nabídku, aby tendr
mohla vyhrát a v tom příštím si své pořadí prohodí. Nabídky však shodně
předraží a zadavatel je tak nucen za realizaci zaplatit mnohem více, než
kdyby si vítěze mohl vybrat na základě férové soutěže z plně konkurenčních
nabídek.
Nejvyšší pokuty v oblasti veřejných zakázek uložené Úřadem v jednom
správním řízení23

zadavatel

rok

č. SŘ

výše pokuty

Moravské naftové doly, s.p.
MPSV
Hl. město Praha
Dopravní společnost Zlín-

2007
2009
2002
2005

S195/07
S47/2009
S 155/02
S 048/05

5 000 000 Kč
800 000 Kč
715 000 Kč
500 000 Kč

22
23

internetové stránky http://WWW.compet.cz/veřejné zakázky
zdroj: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/statistiky
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právní
moc
ANO
NE
ANO
ANO

Otrokovice
MPSV
Město Prostějov
Statutární město Karlovy Vary
Statutární město Brno
České dráhy, a.s., Praha
Obec Dolní Třebonín
Vítkovice Aréna a.s.
Statutární město Zlín
5/5/2009

2006
2008
2007
2002
1997
2004
2007
2008

S 213/06
S 140/06
S 169/07
S 114/02
S 097/97
S 106/04
S 196/07
S110/08

500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
480 284 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Jak již bylo shora uvedeno Úřad na ochranu hospodářské soutěže (dále jen
úřad) vystupuje jako správní orgán a při zjištění porušení zákona okamžitě
zahajuje správní řízení. Ve vztahu k tresnímu zákonu č. 141/1961 Sb., Úřad
dohled jako takový neprovádí a nehodnotí, zda došlo k trestnému činu či
nikoli ani se nijak nezabývá skutečnostmi, zda byly naplněny znaky
trestného činu či nikoli. Úřad ve svém postavení dohledu avšak úzce
spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení zejména s policejním
orgánem, a to v případech, kdy policejní orgán prověřuje možné podezření
ze spáchání trestného činu v souvislosti nejen s porušením zákona o
veřejných zakázkách, ale i porušení jiného právního předpisu, kdy tímto
porušením mohlo dojít k porušení pravidel hospodářského styku. V tomto
případě úřad je požádán o stanovisko, zda k takovému to porušení zákona
o veřejných zakázkách došlo či nikoli.
Stanovisko úřadu je pak směrodatné nejen v otázce porušení zákona o
veřejných zakázkách, ale

i jako vodítko v dalším postupu a hodnocení

policejního orgánu v prověřování skutečnosti, zda došlo k naplnění znaků
trestného činu či nikoli. Dále Úřad jako státní orgán

má mimo jiné za

povinnost neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu skutečnosti nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin24.
24

§ 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
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4. Skutkové podstaty některých hospodářských
trestných činů obecně

4.1. Obecná charakteristika jednotlivých skutkových
podstat
Trestné činy hospodářské tvoří významnou součást trestního zákona i
v demokratické společnosti založené, pokud jde o ekonomiku, na tržním
hospodářství, neboť je třeba zajistit adekvátní trestně právní ochranu
ekonomiky před trestnou činností, a tím i ochranu nového hospodářského
mechanismu a systému ekonomických vztahů25.
Skutkové podstaty trestných činů hospodářských tvoří významnou
součást trestního práva států s tržním hospodářstvím, byť někdy nejsou
obsaženy v trestních zákonech, ale např. v zákonech upravujících obchodní
právo, podnikání apod. Trestní postih hospodářské kriminality není spjat jen
direktivním způsobem řízení hospodářství. Stát, jehož hospodářství je
založeno na tržních principech, se neobejde bez určité regulace ekonomiky
a součástí této regulace je v řadě případů vynucování povinností i pomoci
trestů. V zásadě lze říci, že hrozba trestního donucení vymezuje určité
nepřekročitelné limity chování v hospodářské oblasti, přičemž vlastní úprava
tohoto chování je u hospodářských trestných činů na rozdíl od většiny
trestných činů jiné povahy detailně upravena jinými odvětvími práva,
zejména právem obchodním, občanským, finančním a dalšími. V tomto
rámci je třeba uvažovat i při aplikaci zákona jak z hlediska formálních znaků

25

ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon. Komentář - 2.díl. 6. doplněné a
přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, ISBN 80-7179-896-7
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trestných činů, tak i při hodnocení stupně nebezpečnosti konkrétního
jednání pro společnost26.
Systematické začlenění trestných činů hospodářských je dáno tím, že
řadu těchto trestných činů lze spáchat převážně nebo výlučně při
hospodářské činnosti. Z toho vyplývá i skutečnost, že škoda jimi způsobená
bývá větší než u obecné kriminality. Při posuzování trestné činnosti, která
souvisí s podnikáním, se na jedné straně uplatní všechny obecné základy
trestní odpovědnosti. Na druhé straně se však tento druh kriminality
vyznačuje řadou společenských specifik, bez ohledu na to, o jaký konkrétní
trestný čin jde a podle kterého ustanovení trestního zákona je nakonec
posouzen. Ve zvláštní části trestního zákona sice existuje hlava druhá
zvaná „Trestné činy hospodářské“, ale skutkovými podstatami zde
obsaženými se trestná činnost v podnikatelské sféře nevyčerpává v celém
rozsahu.
Trestní postih negativních jevů v ekonomice a při podnikání zvlášť, totiž
umožňují i jiné skutkové podstaty, zejména pak ty, které jsou zařazené do
hlavy deváté zvláštní části zákona jako „Trestné činy proti majetku.
Vzájemný vztah trestných činů hospodářských a majetkových ovšem není
nijak systematicky vymezen, proto vznikají problémy nejčastěji při
stanovování, podle kterého ustanovení určité jednání postihnout, zda je
jedno vůči druhému speciální, zda je možný jednočinný souběh trestného
činu hospodářského a majetkového atd.
V trestním právu se totiž uplatňuje obecná zásada, že trestný čin se má
posoudit podle všech ustanovení trestního zákona, jejichž znaky naplňuje,
čemuž říkáme souběh trestných činů. Dalším charakteristickým rysem
některých skutkových podstat trestných činů souvisejících s podnikáním je
jejich úzká návaznost na řadu mimo trestních právních norem. Vzhledem
k tomu řada skutkových podstat trestných činů přímo odkazuje na mimo
26

NOVOTNÝ, O. a kol.: Trestní právo hmotné, II. zvláštní část, Praha: ASPI, a.s., 2007
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trestní právní normy, resp. podmiňuje trestní odpovědnost tím, že došlo
k porušení těchto právních norem.

Typová charakteristika trestných činů páchaných při zadávání veřejných
zakázek

vychází

obecně

ze

základních

zásad

poctivého

tržního

hospodářství, kdy pro řádné fungování tržního hospodářství je nezbytné
zajištění rovného postavení všech osob soutěžících o veřejnou zakázku.
Jedná se o typickou hospodářskou trestnou činnost, při které se
pachatelé snaží nezákonnými prostředky, v daném případě porušováním
řádného postupu při zadávání veřejné zakázky, zlepšit svou ekonomickou
situaci v tržním prostředí. Druhovým objektem je tedy zájem na dodržování
řádného postupu při veřejných soutěžích.27 Individuálním objektem jsou
právní hodnoty či zájmy, k jejichž ochraně jsou určena jednotlivá ustanovení
zvláštní části o určitém trestném činu.28
Tyto hodnoty či zájmy reprezentují zásady, na kterých jsou postaveny
jednotlivé části řízení o zadání veřejné zakázky a jejich porušení je možno
kvalifikovat jako různé trestné činy. Co se týče objektivní stránky a z ní
vyplývající konstrukce skutkových podstat trestných činů hospodářských,
častěji se tu vyskytují trestné činy ohrožovací a omisivní. Obsah četných
ustanovení je vymezen jinými právními normami, proto jsou příslušné
skutkové podstaty blanketní nebo odkazovací.
Pachatelem trestných činů hospodářských může být zpravidla kdokoli,
resp. každý, koho zavazují určitá pravidla stanovená pro podnikání či jinou
hospodářskou činnost. Uvedená pravidla mnohdy zavazují právnické osoby,
které jsou zejména v podobě obchodních společností a družstev typickým
účastníkem hospodářského styku a podnikání, proto ke spáchání trestných
27

NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., a kol. :Trestní právo hmotné, zvláštní část. Praha: ASPI,
2007, str. 184
28
NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol.: Trestní právo hmotné, obecná část. Praha:
ASPI, 2007, str. 150
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činů hospodářských často dochází v rámci činnosti těchto právnických osob,
takže zde vystupuje do popředí institut jednání ze jiného ve smyslu § 90
odst. 2 zákona. Na tomto místě také vyvstáva otázka trestní odpovědnosti
právnických osob, kterou znají právní řády některých evropských států. U
nás je možná odpovědnost právnických osob ve správním právu, jedná se o
odpovědnost za správní delikty, a to zásadně bez ohledu na zavinění.
Byla-li uložena správní sankce právnické osobě, nevylučuje to zároveň
trestní odpovědnost fyzické osoby, která jednala za právnickou osobu29. Se
zavedením trestní odpovědnosti právnických osob počítal vládní návrh
rekodifikace českého trestního práva hmotného z roku 200430, a to
v podobě samostatného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a
o řízení proti nim, který měl v návaznosti na nový trestní zákoník stanovit jak
základy trestní odpovědnosti právnických osob, tak i okruh trestných činů,
které by právnické osoby mohly spáchat, tak i druhy sankcí, jež by jim bylo
možné ukládat za trestné činy.
Z hlediska subjektivní stránky se u všech skutkových podstat trestných
činů hospodářských vyžaduje úmyslné zavinění.
Škála trestných činů, které mohou být spáchány v rámci zadávání
veřejných zakázek je velmi široká. To vyplývá principielně ze dvou věcí,
jednak z celkové systematiky trestního zákona, který platí již více než 40 let
a jeho struktura neodpovídá současným společenským podmínkám a dále
z toho, že činnost jednotlivých osob při zadávání veřejných zakázek či už se
to týká zadavatele nebo zpracovatele veřejné zakázky je velmi rozmanitá a
může být podřazena pod skutkové podstaty mnoha trestných činů. Některé
z trestných činů se zadávání veřejných zakázek týkají pouze okrajově,
s některými se však můžeme setkat spíše pravidelně v případech, kdy při
zadání veřejných zakázek dochází k trestné činnosti.
29
30

Sbírka soudních rozhodnutí trestních č. 51/97
viz parlamentní tisk Poslanecké sněmovny č.745 ze dne 7.7.2004
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4.1.1. Jednotlivé trestné činy v rámci zadávání veřejných zakázek
Trestné činy, podle kterých může být činnost osob při zadávání
veřejných zakázek kvalifikována nejsou v trestním zákoně pouze v hlavě
druhé, jak by se mohlo zdát, ale i v dalších hlavách trestního zákona a to
například :
Hlava druhá
oddíl první - neoprávněné podnikání dle § 118, porušování předpisů o
oběhu zboží ve styku s cizinou § 124a-f,
oddíl druhý - zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění § 125/2,
porušení povinnosti v insolvenčním řízení §126/2, porušování závazných
pravidel hospodářského styku §127/1, zneužívání informací v obchodním
styku §128, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě §128a - § 128c,
vystavení nepravdivého potvrzení § 129,
oddíl čtvrtý - nekalá soutěž § 149, porušování práv k ochranné známce,
obchodnímu jménu a chráněnému označení původu § 150 a porušování
průmyslových práv§ 151 tr. zákona.

Hlava třetí
oddíl třetí – příjmání úplatku dle § 160, podplácení § 161,
oddíl čtvrtý – zločinné spolčení § 163a, nepřekažení trestného činu § 167,
oddíl šestý – padělání a pozměňování veřejné listiny dle § 176 a
nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka § 176a
trestního zákona.

Hlava osmá
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oddíl první - vydírání dle § 235, útisk dle § 237, porušování tajemství
dopravovaných zpráv § 239 včetně § 240 tr. zákona.

Hlava devátá
oddíl první - podvod dle § 250, úvěrový podvod § 250b, legalizace výnosů
z trestné činnosti dle § 252a, porušování povinnosti při správě cizího
majetku dle § 255, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací dle §
257a trestního zákona.

4.1.2. Trestné činy veřejných činitelů
Veřejný činitel – „volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník
orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu
nebo příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, soudní
exekutor při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a
při činostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního
předpisu31, pokud se podílí na plnění úkolů společnosti a státu a používá
přitom pravomoci, která mu byla v rámci odpovědnosti za plnění těchto
úkolů svěřena. Při výkonu oprávnění a pravomocí podle zvláštních právních
předpisů32je veřejným činitelem také fyzická osoba, která byla ustanovena
lesní stráží, vodní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou
stráží. K trestní odpovědnosti a ochraně veřejného činitele se podle
jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl
31

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změněn dalších
zákonů
32
zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů(lesní zákon
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 254/2001 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších
předpisů
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spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. Funkcionář
nebo jiný odpovědný pracovník státního orgánu, samosprávy, ozbrojených
sil nebo ozbrojeného sboru cizího státu se za těchto podmínek považuje za
veřejného činitele, pokud tak stanový vyhlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána“.33
Společným objektem je zájem na zákonném a řádném výkonu
pravomoci veřejného činitele. Veřejný činitel je oprávněn vydávat rozhodnutí
a činit opatření v rámci své pravomoci. Zpravidla se týkají práv a povinnosti
fyzických a prácnických osob. Společnost a stát mají zájem na tom, aby se
v činnosti veřejných činitelů důsledně dodržovala zákonnost, disciplina a
zásady morálky. Ustanovení § 158 a § 159 mají garantovat ochranu takové
činnosti před svévolí, neoprávněným prospěchem, zneužíváním postavení a
nezodpovědností ze strany veřejného činitele.34 K naplnění skutkové
podstaty trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele se
vyžaduje, aby se činu dopustil speciální subjekt – veřejný činitel (viz shora)
jednou ze tří taxativně uvedených forem jednání, vykonává svou pravomoc
způsobem odporujícím zákonu, překročí svou pravomoc nebo nesplní
povinnost vyplývající z jeho pravomoci, přičemž z hlediska zavinění musí
úmysl pachatele kromě jednání zahrnovat i úmysl zbůsobit někomu škodu
nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Pokud se týká
trestných činů, které jsou páchány veřejnými činiteli, případně společně
s veřejnými činiteli dle § 158, § 159, § 162 tr. zákona a některé kvalifikované
skutkové podstaty trestných činů, kdy pachatelem je osoba v postavení
veřejného činitele, pak záleží na tom, zda osoba, která jinak je veřejným
činitelem má postavení veřejného činitele i při rozhodování o zadávání
veřejné zakázky. Mám tím na mysli otázku např. člena komise, který však

33

§ 89 odst. 9 zákona č. 141/1961 Sb., tresní zákon ,
NOVOTNÝ, O., a kol.: Trestní právo hmotné, zvláštní část. 4.přepracované vyd. Praha:
ASPI, 2004
34
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vykonává funkci vedoucího stavebního oddělení a jako člen komise vezme
úplatek ke zvýhodnění jednoho zájemce, byl veřejným činitelem jako člen
komise či nikoli.
V literatuře a již zveřejněné judikatuře35 se můžeme setkat s oběma
názory. Já jsem zastánce názoru, že v takovém případě tato osoba nemá
postavení veřejného činitele, neboť zadávání veřejných zakázek je činností
primárně ekonomickou, nikoliv vrchnostenským rozhodováním o právech a
povinnostech nepodřízených osob. V rámci toho samozřejmě neuvažuji
např. o případné trestné činnosti úředníka Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, který úmyslně poruší své povinnosti při kontrole zadání konkrétní
veřejné zakázky. Poté by se mohlo jednat o trestný čin zneužívání
pravomoci veřejného činitele dle § 158 tr. zákona. Dalším rozdílným
případem může být také starosta malé obce u menších zakázek, kde jako
zadavatel se může zároveň dopustit i mimo jiného trestného činu
zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zákona, právě
z důvodu svého postavení jako starosty obce, který rozhoduje o přidělování
jednotlivých veřejných zakázek.

4.2. Některé vybrané skutkové podstaty trestných činů
při zadávání veřejné zakázky
S některými trestnými činy, se při zadávání veřejných zakázek setkáme
pravidelně, jiné jsou páchány spíše sporadicky. Je to způsobeno zejména
systémem zadávání veřejných zakázek, kdy některé činnosti se opakují při
zadání každé veřejné zakázky a jiné se objevují pouze u některých
specifických zakázek, dále tím, na jaké trestné činy je společnost citlivá
35

viz příloha č. 1 této práce- Obsah a text (Rt) 5 Tdo 963/2003 - poslední stav textu
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(např. vydírání je oznámeno častěji, než úplatkářství) a také možností
odhalení konkrétního trestného činu (padělání živnostenského oprávnění je
možné odhalit velmi snadno kontrolou ve veřejně přístupném rejstříku,
naproti tomu předání úplatku je odhaleno zcela výjimečně).
K nejčastějším trestným činům v oblasti zadávání veřejných zakázek
můžeme konkrétně podřatit tyto trestné činy :
Neoprávněné podnikání § 118

Toto

ustanovení

chrání

společenské

vztahy

vznikající

v oblasti

podnikání v tržní ekonomice, neboť jeho účelem je zajistit kontrolu
soukromého podnikání ze strany státu a společnosti36. Objektem trestného
činu jsou společenské vztahy související s podnikáním v tržní ekonomice.
Účelem tohoto ustanovení je zajistit rovnost subjektů hospodářské soutěže
ve vztahu ke státní regulaci37. Objektivní stránka záleží v tom, že pachatel
neoprávněně ve větším rozsahu výdělečně podniká. Podnikáním definuje
obchodní zákoník ve svém § 2 odst. 1 jako soustavnou činnost prováděnou
samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za
účelem dosažení zisku.38 Mimo jiné je oprávněným podnikatelem ten, kdo je
zapsán v obchodním rejsříku ( § 27 a násl. ObchZ), kdo podniká na základě
živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona č.455/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nebo kdo podniká na základě jiného než
živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, jímž je např.
poskytování právní pomoci, zdravotnických služeb, pořádání divadelních
představení a další.
36

ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon, komentář, přepracované a
doplněné vydání
37
NOVOTNÝ, O., a kolektiv: Trestní právo hmotné, zvláštní část. 4.přepracované vyd.
Praha: ASPI, 2004
38
§ 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění doplnění a pozdějších
změn
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Vzhledem k tomu, že potřebnými oprávněními se musí uchazeči o
veřejnou zakázku prokazovat, pojí se tento trestný čin téměř vždy
s paděláním potřebných listin. Spáchání tohoto trestného činu hrozilo spíše
za platnosti zákona č. 199/19954 Sb., při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu podle § 50. U větších zakázek je neexistence příslušného
podnikatelského oprávnění spíše výjimečná. Trestní odpovědnost je
omezena na neoprávněné podnikání ve větším rozsahu. Je to soustavná
činnost provozovaná zpravidla alespoň šest měsíců39 po živnostensku40.
Pachatelem může být kdokoli, kdo neoprávněně provozuje výdělečné
podnikání, včetně toho, komu již zaniklo oprávnění k podnikání. Nemusí jít o
podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 obch. zákoníku nemůže to samozřejmě
být právnická osoba; podniká-li neoprávněn právnická osoba, uplatní se
ustanovení § 90 odst. 2 tr. zákona41. Po subjektivní stránce se vyžaduje
úmysl. Ten se musí vztahovat i ke znaku „neoprávněně“42.
Trestného činu neoprávněné podnikání se tedy dopustí osoba, která
nemá pro zpracování veřejné zakázky potřebná oprávnění k podnikání.
Ve své praxi jsem se setkal s případem, kdy dodavatel zdravotnické
techniky v rámci dodání této techniky vypracovával počítačové programy na
propojení této techniky do počítačové sítě nemocnice. Tyto programy poté
prodával, aniž na to měl příslušné podnikatelské oprávnění. Toto
podnikatelské oprávnění si během prověřování dle § 158 tr. řádu bez
problémů vyřídil. Nebyl obviněn z důvodu nepatrného stupně společenské
nebezpečnosti této činnosti.

Porušování závazných pravidel hospodářského styku § 127
39

Sbírka soudních rozhodnutí č. 5/96
Sbírka soudních rozhodnutí č. 34/72
41
NOVOTNÝ, O., a kol.: Trestní právo hmotné, zvláštní část. 4.přepracované vyd. Praha:
ASPI, 2004
42
Sbírka soudních rozhodnutí trestních č. 21/68
40

- 55 -

Trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku se
dopustí osoba, která závažným způsobem poruší pravidla hospodářského
styku, stanovená zvláštním právním předpisem. Jsou míněna taková
pravidla hospodářského styku, jejichž nedodržení nebo porušení vede
k větším hospodářským škodám nebo neoprávněným výhodám subjektů.
Jde o skutkovou podstatu s blankentní dispozici, která je formulována velmi
obecně, protože v době jejího zařazení do trestního zákona bylo velmi
obtížné předvídat konkrétní způsoby porušení pravidel hospodářského
styku a potřebnou konkretizaci měly zajistit mimo právní předpisy, jichž se
ustanovení § 127 dovolává43.
Objektem trestného činu je zájem na dodržování pravidel hospodářského
styku jako nezbytného předpokladu svobodného rozvoje hospodářské
soutěže v podmínkách tržního hospodářství.
Pravidly hospodářského styku

rozumíme takové normy obsažené

v obecně závazných právních předpisech, které vymezují závazné hranice
(meze) hospodářské soutěže,44 tedy pravidla právní povahy vymezena jak
zákony, tak i předpisy nižší právní síly. A tímto zvláštním právním
předpisem v případě veřejných zakázek je právě zákon o zadávání
veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Obecně závazným právním předpisem
jsou také např. prováděcí vyhlášky, které byly k provedení zákona vydány.
Objektivní

stránka

záleží

v porušení

pravidel

hospodářského

styku

závažným způsobem. Pachatelem je ten, kdo je vázan povinnostmi danými
pravidly

hospodářského

styku.

Jestliže

43

příslušné

pravidlo

zavazuje

NOVOTNÝ. O.,a kol., Trestní právo hmotné, II. zvláštní část. Praha: ASPI, a.s., 2007
str.177,
44
ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon, komentář, přepracované a
doplněné vydání
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právnickou osobu,

trestně odpovědnou je fyzická sosoba, která jednala

jménem právnické osoby nebo ji zastupovala45.
V případě rozhodování kolektivních orgánů např. valné hromady
přichází v úvahu individuální trestní odpovědnost jednotlivých členů těchto
kolektivních orgánů, ať už jako pachatelů, spolupachtelů (§9) nebo
účastníků(§10), a to podle konkrétních okolností případu, zejména podílu na
spácháni trestného činu a míry jejich zavinění46. Po subjektivní stránce se
vyžaduje úmyslné zavinění. Úmysl zahrnuje nejen znaky objektivní stránky,
ale nadto je tu úmysl opatřit sobě nebo jinému ve značném rozsahu
neoprávněné výhody. Neoprávněnými výhodami k jejichž získání směřuje
úmysl pachatele, se rozumí taková zvýhodnění hospodářského subjektu,
která pro něj představují konkurenční výhodu a jímž mají právně závazná
pravidla hospodářského styku zabránit47. Neoprávněné výhody mohou být
jak nemajetkové povahy, tak i povahy majetkové.
Tento trestný čin je nejčastějším trestným činem, podle kterého je
trestná činnost v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Pro
prokázání spáchání tohoto trestného činu je nutno prokázat porušení
závazného právního předpisu, nestačí tedy porušení např. vnitřních směrnic
organizace. Toto porušení musí být spácháno v úmyslu opatřit sobě, nebo
jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody. Tato výhoda může být
spatřována právě v získání zakázky, kterou by jinak zpracovatel nezískal,
nebo případně v lepších podmínkách pro zpracovatele zakázky, než byly
deklarovány při vyhlášení soutěže.
Těchto případů je mnoho a bohužel je pravidlem, že po náročném
vyšetřování trestné činnosti při zadávání konkrétních veřejných zakázek

45

Sbírka soudních rozhodnutí trestních č. 23/99-II
ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon, komentář, přepracované a
doplněné vydání
47
NOVOTNÝ, O.,a kol.: Trestní právo hmotné, II. zvláštní část. Praha, ASPI, a.s., 2007
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zůstanou pachatelé obviněni pouze z tohoto trestného činu, kde je však
pouze nízká trestní sazba. Vzhledem k dřívější bezúhonnosti a obtížné
kvantifikaci neoprávněných výhod bývají odsouzeni, pokud vůbec, tak
pouze k peněžitým trestům či podmíněnému trestu odnětí svobody.

Přijímání úplatku § 160

Objektem trestného činu přijímání úplatku je zájem na řádném,
nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu, tedy na
ochraně čistoty veřejného života. Obstarávání věcí obecného zájmu je
činnost, která souvisí s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu,
tedy nejen rozhodování orgánů státní moci a správy, ale i jiná činnost při
uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti materiálních,
sociálních, kulturních a jiných potřeb48. Jde tedy o plnění všech úkolů, na
jejichž řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá
sociální skupina. Nespadá sem činnost občanů, jež je výlučně projevem
jejich osobních práv49.
Objektivní stránka trestného činu přijímání úplatku je tvořena třemi
alternativními formami jednání :
a) přijetí úplatku (§ 160 odst. 1)
b) přijetí slibu o poskytnutí úplatku (§ 160 odst. 1)
c) žádání úplatku (§ 160 odst. 2)
Mezi úplatkem a obstaráváním věcí obecného zájmu musí být souvislost.
Subjektem tohoto trestného činu může být jen osoba, která má účast na
obstarávání věcí obecného zájmu. Ten kdo zprostředkuje úplatek, je

48

Sbírka soudních rozhodnutí R 16/1988, str.76
ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon, komentář, přepracované a
doplněné vydání
49
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pomocníkem k trestnému činu. Pro trestnost příjimání úplatku se vyžaduje
po subjektivní stránce vždy úmysl.
V tomto případě je zcela jistě věcí obecného zájmu veřejná zakázka,
která je hrazena z veřejných prostředků, případně z prostředků tzv.
sektorového zadavatele. V praxi se můžeme setkat s činností pachatele,
které vypadá jako trestný čin přijímání úplatku dle § 160 tr. zákona, ve
skutečnosti jde však o trestný podvodu dle § 250 tr. zákona.
Pro správnou právní kvalifikaci je nutné přesné zjištění činnosti
pachatele. Jestliže za zajištění získání veřejné zakázky přijme, či nechá si
slíbit úplatek osoba, která pak činí, případně se chystá činit kroky k získání
veřejné zakázky uchazečem, od kterého úplatek dostala, případně jí ho
slíbil, pak se jedná o trestný čin přijímání úplatku. Pokud tak činí osoba,
které nemůže, případně nechce činit žádné kroky k tomu, aby zakázku
získal tento uchazeč, pak se dopouští trestného činu podvodu dle § 250 tr.
zákona50. Trestný čin přijímání úplatku je velmi častým trestným činem,
který je spáchán

v souvislosti se zadávání veřejných zakázek. Jeho

odhalení a prokázání je však velice obtížné, a proto velmi často zůstane
pouze u obecného

podezření bez konkrétních, byť nepřímých důkazů.

Trestného činu se může

dopustit

i ten, kdo není veřejným činitelem.

Jestliže však trestný čin přijímání úplatku spáchá veřejný činitel jak je
uvedeno v § 160 odst. 3 písm. b) tr. zákona, podléhá přísnější trestní sazbě.
Jednočinný souběh trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 3
tr. zákona s trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele podle
§ 158 odst. 1 tr. zákona je možný za předpokladu, že veřejný činitel, který
v souvislosti s výkonem své pravomoci přijal úplatek, zároveň poruší svoje
povinnosti způsobem a za podmínek stanovených v ustanovení § 158 odst.
1 tr. zákona.51
50
51

Sbírka soudních rozhodnutí trestních R 16/1981-II
Sbírka soudních rozhodnutí trestních R 43/1987-III.
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Podplácení § 161

Objektem trestného činu podplácení je zájem na řádném, nestranném,
nezištném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu.
Objektivní stránku trestného činu podplácení mohou naplnit opět tři
alternativní formy jednání :
a) poskytnutí úplatku
Poskytnutí úplatku je nejen jeho přímé bezprostřední předání (ve formě
peněz nebo jiných materiálních hodnot), ale i nepřímé poskytnutí materiální
či jiné výhody nebo poskytnutí protislužby.
b) nabídka úplatku
Nabídnutí úplatku je jednání, kterým pachatel projevuje ochotu úplatu
poskytnout proto, aby při obstarávání věci obecného zájmu bylo jeho
požadavku vyhověno.
c) slib úplatku
Slib úplatku je vyjádření závazku úplatek poskytnout, jestliže v souvislosti
s obstaráváním věci obecného zájmu bude osobou tuto věc obstarávající
požadavku pachatele vyhověno. Slib úplatku směřuje do budoucna, má se
realizovat až po splnění další podmínky či podmínek. Oproti nabídce je slib
zpravidla méně konkrétní.52
Ve všech třech případech vždy v souvislosti s obstarávání věcí obecného
zájmu.
K naplnění skutkové podstaty se nevyžaduje, aby pachatel chtěl
dosáhnout protiprávního zvýhodnění. Rovněž se nevyžaduje, aby osoba,
která obstarává věci obecného zájmu, úplatek, jeho nabídku či slib přijala

52
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nebo s ním souhlasila. Pro trestnost takového jednání není rozhodující to,
že se podplácení setkalo s odmítnutím těchto nabídek nebo slibů.
Podplácení veřejného činitele podle § 161 odst. 2 tr. zákona je trestné
přísněji. Pachatel musí vědět nebo být alespoň srozuměn s tím, že osoba,
kterou podplácí, je veřejným činitelem. Současně přichází v úvahu
jednčinný souběh s účastenstvím na trestném činu podle § 158 trestního
zákona. Subjektem tohoto trestného činu může být na rozdíl od trestného
činu příjimání úplatku kdokoli. Co se týče subjektivní stránky jde o úmysl.

Účast na zločinném spolčení § 163a
Objektem trestného činu je zájem na potlačování organizované
kriminality, a to i těch jednání, která usnědňují nebo umožňují činnost
zločineckých organizací53.
Objektivní stránka tohoto trestného činu může být naplněna alternativně
třemi formami:
a) založení zločinného spolčení. Může být každá aktivita, v jejímž
důsledku dojde ke vzniku takové organizace, i když organizace zatím
nevyvíjí žádnou činnost nebo vyvíjí prozatím činnost právně nezávadnou.
b) účast na činnost zločinném spolčení. Účastí na činnosti zločinného
spolčení se rozumí nejen páchání trestných činů, ale rovněž i taková
aktivita, která sice sama o sobě nemusí být indivudálně určitým trestným
činem.
c) podpora zločinného spolčení. Podporu zločinného spolčení je i taková
činnost, která sama o sobě nemusí být individuálně určitým trestným činem,
avšak je uskutečňována ve prospěch zločinného spolčení osobami, které
stojí mimo toto spolčení.
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Pachatelem může být člen (ad b.) i nečlen (ad c.) zločinného spolčení.
Subjektivní stránka jednání pachatele je představována úmyslem, přičemž
postačí úmysl nepřímy. Úmysl musí vždy zahrnovat i tu skutečnost, že
pachatelova činnost je vykonávána pro zločinné spolčení, tj. aby pachatel
byl přinejmenším srozuměn s tím, že organizace splňuje pojmové znaky
zločinného spolčení54. „Společenství více osob s vnitřní organizační
strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na
soustavné páchání úmyslné trestné činnosti“.

Tento trestný čin dosud není typickým trestným činem, který by byl
páchán v souvislosti se zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k prorůstání
organizovaného zločinu do společnosti a s jeho přizpůsobováním se
ekonomickému prostředí po vstupu ČR do EU je pravděpodobné, že
organizovaný zločin neponechá tuto oblast, kde je možno dosáhnout
velkých zisků bez povšimnutí. Navíc, zde organizovaný zločin může
s výhodou „vyprat“ velké množství prostředků získaných trestnou činností.

Padělání a pozměňování veřejné listiny § 176
Objektem tohoto trestného činu je zájem na zákonném a řádném chodu
veřejných orgánů a na důvěře v pravost a pravdivost veřejných listin.
Trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny se dopustí
ten, kdo padělá veřejnou listinu, nebo podstatně změní její obsah v úmyslu,
aby jí bylo použito jako pravé, případně takovou listinu užije jako pravé.
Veřejná listina je dokument, který vydal předepsaným způsobem v rámci
své pravomoci státní orgán, orgán samosprávy nebo jiná zákonem
pověřená instituce a který zakládá právo nebo povinnost nebo zjišťuje určitý
skutkový a právní stav. Objektivní stránka může mít tyto následujcící formy :
54
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a) padělání, tj. úplné vyhotovení nepravé listiny, která má představovat
listinu vydanou oprávněným orgánem. Musí být způsobilá uvést orgány
nebo osoby v omyl o své pravosti. Není rozhodující, zda eventuálně obsah
padělané listiny odpovídá skutečnosti.
b) podstatnou změnu obsahu, zpravidla jde o změnu údajů o těch
skutečnostech, které pravá veřejná listina potvrzuje (osvědčuje), nebo o
změnu orgánu, který veřejnou listinu vydal. Není podstatné jakým
způsobem se změna provede, zda přepsáním, dopsáním údajů, apod.
c)

použití

padělané

nebo

podstatně

změněné

veřejné

listiny,

předpokládá, že pachatel v době, když padělá veřejnou listinu nebo
podstatně změní její obsah, jedná s cílem, aby jí bylo užito jako pravé.
Znamená to například předložení takové listiny (dokladu) orgánům policie a
jiným státním institucím.
Subjektivní stránka vyžaduje úmyslné zavinění.
Tento trestný čin byl poměrně častý, ve spojení např. s tr.č. dle § 118 tr.
zákona, kdy bylo předloženo padělané živnostenské oprávnění apod.
V současné době jde spíše o padělané doklady týkající se kvalifikačních
předpokladů např. výpis z Rejstříku trestů. Do budoucna lze předpokládat,
že s nástupem organizovaného zločinu se padělání či pozměňování
veřejných listin bude objevovat častěji. V praxi často činí potíže rozlišení co
je a co není veřejnou listinou, protože padělání dalších listin je velmi časté
např. referenční listiny, potvrzení o výši zůstatku na účtu apod.
Tyto potíže plynou z toho, že pojem veřejné listiny není v zákoně
definován. Soudní praxe považuje za veřejnou listinu dokument vydaný
státním orgánem, zpravidla předepsaným způsobem, který zakládá právo
nebo povinnost nebo se jím zjišťuje určitý stav. Veřejnou listinou jsou i
listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášené za veřejné.55 Padělání
55

ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon, komentář 2. vydání. Praha: C.H.
Beck, 1995

- 63 -

těchto listin sice nemůže být posuzováno podle § 176 tr. zákona, ale mohlo
by zakládat podezření z trestného činu dle § 127 tr. zákona.

Legalizace výnosů z trestné činnosti § 252a

Ustanovení § 252a tr. zákona bylo do trestního zákona zařazeno
novelou provedenou zákonem č. 134/2002

Sb., a nahradilo dřívější

obdobnou skutkovou podstatu obsaženou ve zrušeném § 251a tr. zákona,
která byla zařazena mezi podílnictví56.

Objektem trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti je zájem na
čistotě majetkových vzathů, a to pokud jde o původ peněz a jiných
majetkových hodnot používáných k obchodování na veřejných trzích.
Jednání zde spočívá v tom, že pachatel:
1) zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo
znemožněno zjištění původu věci nebo jiného majetkového prospěchu
získaného trestnou činností, s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo
prospěch byly nabyty v souladu se zákonem, nebo
2) jinému spáchání takového činu umožní.
Jde o dvě samostatné skutkové podstaty. V první jde o zastření původu
nebo znemožnění zjištění původu věci nebo jiného majetkového prospěchu
získáných trestnou činností. Druhá skutková podstat je zvláštním případem
účastenství

a

lze

ji

spáchat

též

naplněním

některých

povinností

stanovených zákonem č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Pachatelem

může být u první skutkové podstaty kdokoli, tj. pachatel

základního trestného činu, z něhož věc nebo jiný majetkový prospěch
pochází. U druhé skutkové podstaty může být pachatelem jen ten, kdo
56
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nespáchal základní trestný čin, z kterého pocházejí majetkové hodnoty,
jejichž původ je zastírán (na rozdíl od první skutkové podstaty se zde totiž
vyžaduje, aby pachatel umožnil spáchat takový čin”jinému”).
Subjektivní stránka vyžaduje úmyslné zavinění. V případě zavinění
z nedbalosti může jít o trestný čin podílnictví podle § 252 odst. 2 tr. Z.
Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti se dopustí ten, kdo
zastírá původ, či usiluje o podstatné ztížení zjištění původu věci, nebo
jiného majetkového prospěchu získaného trestnou činností. Není mi známo,
že by již byla obviněna konkrétní osoba z tohoto trestného činu v souvislosti
se

zadáváním

veřejných

zakázek,

ale

podle

signálů

z praxe

je

pravděpodobné, že zločinecké organizace využijí velkého množství
prostředků, za které jsou zadávány veřejné zakázky a využijí toho k zakrytí
svých nelegálních příjmů. Velmi snadno si dovedu představit situaci, kdy
stavební firma podhodnotí svou nabídku tak, aby jí získání veřejné zakázky
pokrylo pouze náklady, zakázku získá a po jejím zpracování vykáže velký
zisk, který následně zcela legálně použije na další podnikání. Tento trestný
čin se bude nejspíše pojit s trč. dle § 163a tr. zákona.

Porušování povinnosti při správě cizího majetku
§ 255 , § 255a)

Objektem trestného činu podle § 255 jsou majetková práva v nejširším
smyslu a nepřímo je chráněn i zvláštní vztah důvěry. Předmětem útoku je
zde cizí majetek a ve srovnání s jinými trestnými činy např. krádeží podle
§ 247 a zpronevěry podle § 248, jsou předmětem trestněprávní ochrany
podle § 255 nejen věci, ale též další majetkové hodnoty. Majetkem se
rozumí souhrn všech majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek a jiných práv
a penězi ocenitelných jiných hodnot.
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Jednání zde spočívá v tom, že pachatel jinému způsobí škodu nikoli malou
tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou
povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. Podstatou trestného činu
podle § 255 je tedy jednání (konání nebo opomenutí), kterým vzniká škoda
na cizím majetku, a nevyžaduje se, aby se tím pachatel nebo někdo jiný
obohatil nebo získal jinou výhodu57.
Podle zákona je povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek
uložena řadě osob na podkladě různých právních předpisů. Nositeli takové
povinnosti jsou např. rodiče ve vztahu k majetku svých nezletilých dětí58,
dále je to správce dědictví59. Zákonem uložená je nejen povinnost, kterou
stanoví přímo zákon, ale též taková povinnost, která byla konkretizována
podle zákonného zmocnění výrokem příslušného orgánu60.
O smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek
jde tam, kde je taková povinnost součástí smluvních ujednání, a to jako
samostatná nebo převzatá vedle jiných povinností. Jejím nositelem může
být např. advokát, notář nebo zmocněnec na podkladě smlouvy o plné moci,
zaměstnanec

na

podkladě

pracovní

smlouvy,

dohody

o

hmotné

odpovědnosti apod. Povinnost k opatrování nebo správě cizího majetku zde
vzniká teprve uzavřením určité smlouvy, resp. za podmínek v ní uvedených,
nikoli přímo ze zákona.
Porušení povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek spočívá
v tom, že pachatel jedná v rozporu s obecným nebo konkrétním vymezení
obsahu takové povinnosti61. K jejímu porušení může dojít jak konáním
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pachatele, tak i opominutím takového konání, k němuž byl pachatel podle
okolností a svých poměrů povinen62.
Pachatelem může být jen ten, kdo je nositelem zákonem uložené nebo
smluvně převzaté povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek, který
mu byl za tím účelem svěřen. Jde o speciální subjekt ve smyslu § 90odst. 1
tr. zákona63. je-li nositelem povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek
právnická osoba, uplatní se ustanovení § 90 odst. 2 tr. zákona a trestní
odpovědnost může nést fyzická osoba, která byla povinna za právnickou
osobu tuto povinnost plnit64.
Jde o trestný čin úmyslný. Úmysl se ovšem musí vztahovat jak na
porušení povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek, tak i na
způsobení škody v požadované výši.
Ustanovení § 255 a § 255a) tr. zákona se vztahuje na osoby, jimž byla
svěřena správa cizího majetku. Uplatní se tam, kde nelze dovodit
(prokázat), že by takové osoby ve své funkci obohatily sebe nebo jiného, ale
je zřejmé, že došlo ke způsobení škody na spravovaném majetku.
Tento trestný čin je spolu s tr.č. dle § 127 tr. zákona nejčastějším
trestným činem na úseku zadávání veřejných zakázek. Porušení povinností
se většinou prokáže bez větších problémů.
62

§ 89 odst. 2 trestního zákona, Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání,
k němuž byl pachatel
podle okolností a svých poměrů povinen.
63
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trestného činu pouze
osoba, která má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení. Pachatelem nebo
spolupachatelem
trestného činu vojenského podle hlavy dvanácté zvláštní části tohoto zákona může být
jen voják.
64
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způsobilosti nebo posatvení, postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení
jsou dány u
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Jednočinný souběh porušování povinnosti při správě cizího majetku je
možný zejména se zkreslováním údajů o stavu hospodaření a jmění podle
§ 125 tr. zákona, s porušováním závazných pravidel hospodářského styku
podle § 127 tr. zákona, se zneužíváním informací v obchodním styyku podle
§ 128 tr. zákona a se zneužíváním pravomoci veřejného činitele podle § 158
tr. zákona.

§ 255a trestního zákona – Způsobení značné škody z vědomé
nedbalosti.
Toto ustanovení by mělo být nedbalostní alternativou trestného činu
porušování povinnosti při správě cizího majetku ve vztahu k jeho úmyslné
formě vyjádřené v § 255.65 Od skutkové podstaty uvedené v § 255 se liší
v tom, že:
a) sankcionováno je porušení jen důležité povinností při opatrování nebo
správě cizího majetku. Nestačí tedy porušení jakékoli povinnosti.
b) porušením uvedené povinnosti musí být způsobená značná škoda, tj.
škoda, jejíž výše dosahuje částky nejméně 5 000 000,-Kč.
Problémem bývá určení konkrétní škody a zejména dovozování úmyslu.
Bohužel, ani vědomou nedbalost (§ 255a tr. zákona) nebývá jednoduché
prokázat.

4.3. Pletichy při veřejné soutěži a při veřejné dražbě §
128a, § 128b, § 128c trestního zákona
Pletichy při veřejné soutěži a při veřejné dražbě jsou v trestním zákoně
č. 140/1961 Sb. zařazeny do hlavy druhé zvláštní části trestního zákona –
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ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon, komentář. poslední přepracované a
doplněné vyd. Praha: C.H. Beck, 2007

- 68 -

Trestné činy hospodářské, oddíl druhý – Trestné činy proti hospodářské
kázni.
Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě
§ 128a, § 128b, § 128c

Skutkové podstaty trestných činů „Pletichy při veřejné soutěži a veřejné
dražbě“ byly do trestního zákona včleněny zákonem č. 557/1991 Sb., ze
dne 11. prosince 1991, kterým se mění a doplňuje trestní řád. Konkrétním
důvodem zařazení těchto skutkových podstat do trestního zákona byl zájem
na zvýšené ochraně privatizovanému majetku při přechodu na tržní
hospodářství.
Objektem trestných činů podle § 128a až § 128c TrZ o pletichách při
veřejné soutěži a veřejné dražbě je zájem na dodržování řádného postupu
při veřejných soutěžích a veřejných dražbách (a to obecně, nikoli jen při
malé privatizaci). To má zajistit rovné postavení všech soutěžících a všech
účastníků dražby.

Po objektivní stránce lze rozlišit čtyři typy trestné činnosti:
a) pachatel zjedná některému soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost
nebo výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů
b) pachatel lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného,
aby se zdržel účasti (v soutěži, na podání návrhů při dražbě)
c) aktivní úplatkářství za účelem uvedeným pod písm. a) a b).
d) pasivní úplatkářství za týž účelem.
Pachatelem v případě podle § 128a bude pravidelně ten, kdo má určité
povinnosti při organizování a provádění veřejné soutěže nebo veřejné
dražby, ale není vyloučeno, aby to byl i někdo zvenčí, mimo organizátory.
Jinak v případech podle § 128a a 128c může být pachatelem kdokoli.
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Všechny shora uvedené trestné činy jsou úmyslné. Úmysl v § 128a
směřuje nad rámec objektivni stránky k tomu, aby pachatel způsobil jinému
škodu nebo opatřil sobě nebo jinému prospěch. K tomu ovšem nemusí dojít,
protože způsobení škody nebo získání prospěchu je znakem až
kvalifikované skutkové podstaty (§ 128a odst. 2 písm.b).
Jednočinný souběh trestného činu podle § 128a je možný se
zneužíváním pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zákona, ale je
vyloučen s příjímáním úplatku podle § 160 tr. zákona, vůči němuž jde o
trestný čin speciální. Vyloučen je rovněž jednočinný souběh trestných činů
podle § 128b písm.a) a § 128c písm.a) tr. zákona s trestným činem vydírání
podle § 235 tr. zákona, protože i zde jde o trestné činy speciální66.
Jak jsem již dříve shora uvedl, z laického pohledu jsou skutkové podstaty
trestných činů dle § 128a až § 128c tr. zákona ideální k potírání trestné
činnosti na úseku veřejných zakázek. Bohužel tomu tak v současné době
není. Je to způsobeno zejména změnou způsobu zadávání veřejných
zakázek, na které však zákonodárce nijak nereagoval změnou skutkových
podstat v trestním zákoně, podle kterých by měla být trestná činnost na
úseku veřejných zakázek postihována. Trestné činnosti na úseku veřejných
dražeb se to netýká, neboť základ pořádání veřejných dražeb zůstal stejný
a tato trestná činnost může být nadále postihována podle aktuálně platného
znění § 128a a § 128c tr. zákona.
Výbor pro lidská práva v minulosti navrhoval, aby v období přechodu
naší ekonomiky na tržní hospodářství, byla zvláštní ochrana poskytnuta
privatizaci a privatizovanému majetku. Výbor předložil vládě i některé
konkrétní skutkové podstaty trestných činů, vycházející z poznatků o
některých nekalých jevech, spojených s privatizací.
V té části, kde se navrhoval zvýšený postih za jednání, směřující proti
státnímu
66
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akceptovat, neboť šlo o rozpor s ústavní zásadou rovnosti ochrany
vlastnictví. V té části však, kde návrh vycházel z poznatků o narušování
rovnosti podmínek veřejné soutěže, kde je privatizace prováděna touto
formou, o narušování podmínek dražby, kdy v rámci malé privatizace
dochází k nátlaku na účastníky dražby, k vyhrožování nebo zastrašování,
popř. k nabídkám úplatků, byl návrh Výboru pro lidská práva akceptován.
Přitom však byly skutkové podstaty formulovány obecněji tak, aby
dopadaly na ovlivňování jakékoli veřejné soutěže a jakékoli veřejné dražby,
bez ohledu na to, zda jde o privatizovaný státní nebo jiný majetek. Trestní
sazby byly stanoveny s přihlédnutím k sazbám u trestných činů podvodu,
resp. úplatkářství, pokud jde o nabídku nebo přijetí majetkového prospěchu.
U pletich proti veřejné soutěži je zvýšená míra odpovědnosti stanovena pro
pracovníky státních orgánů, zejména privatizačních komisí a vyhlašovatelů
soutěží, ale i zakladatelů státních podniků apod., kde požadavek na
nestrannost při převodech majetku vystupuje zvláště do popředí.67
Ze znění důvodové zprávy je zřejmé, že tyto skutkové podstaty byly,
v době svého včlenění do trestního zákona určeny zejména k ochraně
státního majetku při privatizaci. Zadávání veřejných zakázek nebylo
v důvodové

zprávě

vůbec

zmíněno,

i

když

pokud

byla

zakázka

uskutečňována pomocí veřejné obchodní soutěže,68 mohla být trestná
činnost při jejím zadání kvalifikována podle § 128a či § 128b tr. zákona.
Usnesení Vlády ČR č. 458 ze dne 24. 6. 1992 k širšímu uplatnění
veřejného zadávání při obstarávání zakázek financovaných z veřejných
prostředků, které přijalo zásady pro širší uplatnění zadávání veřejných
zakázek formou soutěže, která se měla uskutečňovat zásadně jako
obchodní veřejná soutěž dle § 281 a násl. obchodního zákoníku bylo prvním
67

Důvodová zpráva k Vládnímu návrhu zákona č. 557/1991 Sb., kterým se mění a
doplňuje trestní
zákon.
68
Např. podle tzv. Zadávacího řádu staveb č. 73 179/1991.
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obecně závazným právním předpisem, který alespoň z části upravoval
zadávání veřejných zakázek formou veřejné soutěže. Tím došlo k rozšíření
používání obchodní veřejné soutěže k zadávání veřejných zakázek.
Přijetím zákona č. 199/1994 Sb. došlo ke komplexní úpravě zadávání
veřejných zakázek. Tento zákon nově upravil způsoby zadání veřejných
zakázek a vyloučil použití veřejné obchodní soutěže podle Obchodního
zákoníku. Obchodní veřejná soutěž podle z.č. 199/1994 Sb. byla pouze
jedním ze způsobů zadání veřejné zakázky. To způsobilo v praxi velké
problémy s kvalifikací trestné činnosti na úseku veřejných zakázek, neboť
do trestního zákona nebyly včleněny, případně upraveny skutkové podstaty,
podle kterých by bylo možné tuto trestnou činnost kvalifikovat.
Zákon 40/2004 Sb. a zákon č. 137/2006 Sb. již vůbec nezná zadání
veřejné zakázky obchodní veřejnou soutěží, takže kvalifikace trestné
činnosti na úseku veřejných zakázek podle skutkových podstat v § 128a a §
128b tr. zákona je zcela vyloučena. Z toho vychází i JUDr. František Púry v
učebnici Trestního práva hmotného, zvláštní část, kapitola IV., když
vyjmenovává předpisy, podle kterých lze vyhlásit veřejnou soutěž
způsobem, který předpokládá trestní zákon v § 128a a § 128b: Veřejnou
soutěž lze vyhlásit podle § 281 až 288 Obchodního zákoníku, nebo podle §
847 až § 849 Občanského zákoníku.69

69
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5. Metodika vyšetřování hospodářské kriminality

5.1. Pojem a obsah hospodářské kriminality
Hospodářskou

kriminalitou

rozumíme

zaviněné

(společensky

nebezpečné)70 jednání popsané ve zvláštní části trestního zákona,
poškozující nebo ohrožující hospodářský pořádek, systém ekonomických a
souvisejících právních vzathů, jejich fungování, práva a oprávněné zájmy
subjektů těchto vztahů71.
Hospodářská kriminalita je jev mnohotvárný a neustále se měnící, kdy
názornou ukázkou toho může být skutečnost, že změnou společenskoekonomických podmínek po roce 1989 se automaticky projevila i změnou co
do

obsahu,

tak

i

formy.

Následky

hospodářské

kriminality

mají

neoddiskutovatelný vliv na oslabení důvěry společnosti ve schopnost
fungování tržního hospodářství a následně i politického systému, se kterým
je svázán.
Hospodářská kriminalita se v současnosti stala fenoménem, jehož síla
narůstá a který není radno podceňovat. Mezi základní příčiny hospodářské
kriminality lze tak zejména zahrnout, vliv společenského prostředí, vliv
70

v této souvislosti je potřebné připomenout, že schválená rekodifikace trestního práva
hmotného, tedy nový
trestní zákoník ( v současné době platný nikli však účinný až od 1.1.2010) již nepočítá
se dvojím pojetím
trestného činu(formálním a materiálním) a trestný čin vymezuje pouze ve formálním
pojetí. V důsledku to
znamená, že trestní zákoník již nebude pracovat s pojmem společenské nebezpečnosti
činu pro společnost
a souvisejícími ustanoveními
71
ChMELÍK, J., HÁJEK, P., NEČAS, S.:Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Čeněk,
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právního rámce a vliv morálky a hodnot společnosti. Jedná se o široce
pojímanou oblast trestné činnosti, související s mnohotvárnými útoky na
hospodářství
poškozujících

a

finance

nebo

v souvislosti

ohrožujících

s různými

formami

hospodářskou

podnikání

soustavu,

systém

ekonomických vztahů, práva nebo oprávněné zájmy hospodářských
subjektů či státu72.
Hospodářská

kriminality

je

svým

druhem

nenásilná

kriminalita

s obrovským s dopadem na ekonomickou a sociální stabilitu státu. Jedná se
o projevy zahrnující jak občansko právní tak i ekonomicko a trestně právní
problémy, které vyžadují odbornost jak u pracovníků příslušných orgánů
státní správy tak i na druhé straně orgánů činných v trestním řízení.
Hospodářskou kriminalitou rozumíme zaviněné jednání popsané ve zvláštní
části trestního zákona, poškozující nebo ohrožující hospodářský pořádek,
systém ekonomických a souvisejících právních vztahů, jejich fungování,
práva a oprávněné zájmy subjektů těchto vztahů73. Patří sem trestné činy
uvedené v druhé hlavě zvláštní části Trestního zákona, dále trestné činy
spojené se specifickými formami podnikání nebo specifickými činnostmi
vyplývající

z postavení

v zaměstnání

a

naplňující

znaky

některých

skutkových podstat uvedených v hlavě deváté zvláštní části Trestního
zákona a také v dalších hlavách zvláštní části Trestního zákona.
Metodika vyšetřování hospodářské kriminality se liší od metodiky
obecné kriminality, a to právě pro svou specifičnost jako např. liší se od
způsobu páchání, liší se charakterem stop a další o kterých se zmíním níže
ve své práci. Z kriminalistického hlediska

chápeme hospodářskou

kriminalitu jako pojem vyššího stupně obecnosti zahrnující podmnožiny
skupin různě označovaných trestných činů. Jedná se o podskupiny

72
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označované jako trestné činy bílých límečku, trestné činy daňové, trestné
činy proti fungování bankovního systému atd. Vzhledem ke skutečnosti, že
hospodářská kriminalita je značně nehomogenní není možné a ani v silách
nikoho vytvořit pouze jednu metodiku vyšetřování hospodářské kriminality
ale je nutné vytvořit pro každou skupinu v této hospodářské kriminalitě
samostatné metodiky právě s ohledem na způsob spáchání, charakteru
stop, použití prostředků k odhalení, zajištění a i další vyhodnocení.

5.2 Metodika vyšetřování hospodářské kriminality

5.2.1. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů
Z velké variability trestné činnosti a z velké variability stop bylo nutno
vytvořit zvláštní část kriminalistiky, kterou též nazýváme jako metodiku
vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů74. Přizpůsobení konkrétním
okolnostem případu vyžaduje vysoký stupeň tvořivosti a je časově náročné
a kde časový faktor je při vyšetřování trestných činů mimořádně důležitý.
Snahou je poskytnout praxi rychle aplikovatelné metody a poznatky, „šité
na míru“ potřebám vyšetřování té které homogenní skupiny trestných činů.
Tyto metody jsou obsahově bohatší a mohou být snáze a rychleji
použity.

Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů zkoumá

zákonitosti vzniku stop určitého druhu trestných činů a na jejich základě
modifikuje obecné kriminalistické metody tak, aby vyhovovaly podmínkám
odhalování, vyšetřování a prevence jednotlivých druhů trestných činů.
Jednotlivé metodiky, z nichž každá je určena konkrétnímu druhu trestných

74

MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J.:Kriminalistika. Praha: C.H.Beck, 2001, str.
369
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činů. Metodika se vztahuje ke třem druhům činností policejních orgánů,
z nichž každý se vyznačuje jistými specifiky obsahu i právní formy:
1) k odhalování trestných činů: tj. k aktivnímu vyhledávání signálů, z nichž
vyplývá podezření, že byl spáchán trestný čin.
2) k vyšetřování trestných činů: tj. k procesní formě přípravného řízení
upravené trestním řádem a nakonec
3) ke kriminalistické prevenci trestných činů: ta je realizována především
mimoprávními prostředky.
Metodika vyšetřování jako část kriminalistické nauky má dvě funkce, a
to jak funkci poznávací, která spočívá v tom, že studuje jednotlivé
homogenní skupiny trestných činů a pro tyto skupiny podává výstižný popis
jejich kriminalistických charakteristik, typických stop vznikajících při jejich
páchání a typických vyšetřovacích situací utvářejících se při jejich
vyšetřování tak i funkci formativní, která tkví v tom, že vytváří celistvé
komplexy kriminalistických metod, vhodných pro vyšetřování jednotlivých
druhů trestných činů, jde o typové modely.
Následně po tomto stručném rozboru metodiky můžeme podat tuto
definici:
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů je systémem tvrzení
o kriminalistických charakteristikách jednotlivých druhů trestných činů, o
jejich stopách a o vyšetřovacích situacích vytvářejících se při jejich
vyšetřování

a

systémem

metod,

doporučovaných

pro

odhalování,

vyšetřování a kriminalistickou prevenci trestných činů určitého druhu75.

5.2.2. Rysy hospodářské kriminality

75
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Příznačným rysem hospodářské kriminality je její

latence, což

znamená, že se jedná o kriminalitu skrytou, která se musí vyhledávat76 a jen
z části je oznamována kontrolními orgány nebo i občany. Hospodářské
trestné činy jsou páchány utajovaně a zůstávají dlouhou dobu neodhaleny,
a proto je třeba využívat mimo jiné i veškerých podnětů státních orgánů,
zejména

kontrolní

povahy

(např.

bankovního

dohledu,

Finančně

analytického útvaru Ministerstva financí, Komise pro cenné papíry apod.) i
občanů k odhalení této často mimořádně závažné trestné činnosti77.
Následně z toho plyne, že často jde o trvající nebo pokračující delikty.
Vysoká latence hospodářské kriminality je umožněna skutečností, že na
rozdíl od obecné kriminality se často neprojevují bezprostředně zjevnými
následky. Důvody proč je nelze odhalit a proto je v prvotní fázi nevidíme je
nepořádek a nedostatky v evidencích a v účetnictví a pro nefunkčnost
kontrolních orgánů. Můžeme říci, že u deliktů

majetkového charakteru

převažuje trestní oznámení, kdežto však u ostatních je nutno použít
operativně pátrací prostředky.
Subjekty hospodářské kriminality, které jsou prověřovány nebo
vyšetřovány jsou firmy, především obchodní společnosti, a to v buď v pozici
pachatele nebo poškozeného. Podle českého práva však pachatelem
trestného činu nemůže být právnická osoba – firma, ale může jím být pouze
fyzická osoba, která musí splňovat i další požadované znaky možné
k trestnímu stíhání. Nejkomplikovanější je

však určení odpovědnosti

konkrétní fyzické osoby a to vzhledem ke skutečnosti, že u obchodních
společností se jedná o rozhodnutí kolektivního orgánu například valné
hromady či dozorčí rada u obchodních společností a v obcích je to

76
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zastupitelstvo

nebo

rada78.

Kolektivní

rozhodnutí

ještě

neznamená

beztrestnost jeho členů. V případě, že rozhodnutím takového orgánu došlo
k porušení trestně právních předpisů, je nutno zjišťovat konkrétní trestně
právní odpovědnost každé konkrétní fyzické osoby, která se na takovémto
rozhodnutí podílela. V takovém případě je nutno okamžitě zajistit veškeré
dostupné důkazné materiály kdy jde zejména o zápisy z jednání orgánů
společně s notářskými zápisy, prezenčních listin apod. V současné doby již
většina všech jednání těchto orgánů

ve větší míře je již nahrávána na

technický prostředek, který je možno také zajistit případě i nosiče k tomuto
prostředku.
Pachatelé hospodářské trestné činnosti se velmi často vyznačují svou
bezúhonnosti,

které

nemají

zkušenosti

z jednání

s orgány

činnými

v trestním řízení avšak mají velice dobré až nadprůměrné znalosti
z dotčeného oboru a navíc veškerou svou činnost konzultují s právníky
nebo odborníky z oboru a v některých případech mají i značný politickoekonomický vliv na určitém teritoriu. Podle vztahu k hospodářským
subjektům můžeme pachatele hospodářské kriminality rozdělit následujícím
způsobem:
a) podnikatele – kteří se dopuštějí trestné činnosti většinou za účelem
zvyšování zisků a dosahování nejrůznějších zvýhodnění na ekonomických
trzích; do této kategorie zařazujeme i podnikatele, kteří tzv. tunelují
společnost, na které mají vlastní majetkovou účast, nejčastěji akciovou
společnost či společnost s ručeným omezením, popř.

pachatele deliktů

souvisejících s privatizací majetku státu apod.
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b) zaměstnance – kteří páchájí trestnou činnost zpravidla na úkor majetku
nebo hospodářských zájmů právnické osoby nebo podnikatele – fyzické
osby, u níž jsou zaměstnáni,,
c)osoby stojící vně hospodářského subjektu -

proti jehož majetku či

hospodářským zájmům je páchána trestná činnost (např. smluvní partneři,
dále soutěžitelé na trhu zejména u trestných činů nekalé soutěže,
porušování pravidel hospodářského styku, veřejní funkcionáří u trestného
činu zneužívání informací v obchodním styku apod.)79.
Škody

způsobené

hospodářskou

kriminalitou

s porovnáním

s kriminalitou obecnou bývají velice vysoké. K vyčíslení škody je nezbytné
přibrat znalce ke znaleckému zkoumání popřípadě vypracovat odborné
vyjádření. Problémem však i v současné době zůstává oceňování různých
finanční derivátů, kdy neexistuje jednotný zákonem předepsaný postup pro
oceňování těchto instrumentů a tak se můžeme setkat z různými přístupy a
metodami oceňování, které ale všechny mají své racionální zdůvodnění.
Velmi závažným jevem existence různych druhů zákonem stanovené
nebo uznávané mlčenlivosti. Nejčastěji se sní setkáváme v daňovém řízení
nebo v podobě bankovního tajemství, či zákonné mlčenlivosti notářů a
daňových poradců. S touto skutečností je zapotřebí vždy počítat a při
rozpracování případů se na ni připravit80.

5.2.3. Některé typické způsoby páchání hospodářské kriminality
Tak jak se mění ekonomická situace ve společnosti, tak se mění a vyvíjí
v závislosti na tom i vzhledem ke skutečnosti, že hospodářská kriminalita je
79
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jev mnohotvárný, který se neustále mění a vyvíjí v závislosti na
ekonomických podmínkách společnosti není v mých silách vyjmenovat a
popsat popřípadě i zdůvodnit všechny způsoby páchání hospodářské
kriminality a proto vyjmenuji alespoň některé z nich.

Finanční kriminalita – jako jedna ze základních forem hospodářské
kriminality zhrnuje delikty směřující proti fungování bankovního systému,
kapitálového trhu a finančních institucí (bank, burz, investičních společností
a investičních fondů apod.) tj. delikty majetkového charakteru spáchané
především v souvislosti s příjmy státu, s činností bankovních a jiných
finančních institucí a s kapitálovým trhem. Typické způsoby páchání
finanční kriminality může být zejména toto jednání : zpronevěry svěřeného
majetku (defraudace), podvody různého druhu a charakteru, zneužívání
důvěrných informací k vlastnímu obohacení, machinace při veřejných
soutěžích a dražbách, nedodržení předpisů o vedení účetnictví, příjímání
vkladů podnikatelskými subjekty bez bankovní licence, bankovní podvody,
podvody při zprostředkování úvěrů a další.

Trestná činnost proti měně – tato trestná činnost představuje vysoce
společensky nebezpečné jednání narušující stabilitu trhu, hospodářské
vztahy a důvěryhodnost měny. Formami může být např. výroba a držení
padělatelského náčiní, padělání peněz, pozměňování nominální hodnoty
peněz apod.

Počítačová kriminalita. Počítačovou kriminalitou rozumíme trestné činy
páchané za pomoci výpočetní techniky v podmínkách komunikačních sítí,
systémů, programového vybavení a databází výpočetní techniky. Jedná se
o velice specifickou a velmi sofistikovanou formu kriminality, která nemá
vždy jen ekonomický rozměr.Hovoříme o ní v souvislosti s využitím počítače
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k páchání trestné činnosti. Typickými způsoby tohoto jednání mohou být :
pachatel, většinou zaměstnanec, si vytváří programy, jejichž pomocí vyvádí
peníze z finančního ústavu či firmy na své účty zřízené u jiné banky,
pronikání do počítačových systémů (hacking) a krádeže osobních údajů či
jiných dat, neoprávněné zásahy do vstupních dat, neoprávněné pokyny
k počítačovým operacím, napadení cizího počítače, jeho programového
vybavení a souborů dat a databází.

Kriminalita v oblasti duševního vlastnictví - u duševního vlastnictví
se jedná o souhrn vlastnických práv k

hospodářským využitelným

nehmotným statkům, jakož i k dílům autorským, k výkonů umělců,
zvukovým nahrávkám, televizním či rozhlasovým pořadům a databázím.
Kriminalitou jsou pak delikty porušující vlastnická práva k výsledkům
intelektuální činnosti lidí, jejichž znaky jsou uvedeny v trestním zákoně81.
Typické způsoby páchání je porušování tzv. průmyslových práv (výroba
plagiátů, označení výrobku známkou jež patří právo jinému, výroba zboží
chráněného patentem nebo průmyslovým vzorem a jeho uvedení na trh)
nebo porušování autorských práv, a to např. nelegální zásah do autorského
díla, nelegální výrobě rozmnoženin autorských děl, především kopírování
CD,DVD, nebo softwarových produktů a další.

5.3.
Dokazování u hospodářských trestních činů a
problémy dokazování

5.3.1. Přijetí oznámení a další podněty

81

KONRÁD, Z.: Kriminalistické problémy vyšetřování trestných činů proti duševnímu
vlastnictví. Praha: PA ČR , 2004, str. 10-11
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Jak již bylo shora uvedeno, u hospodářské kriminality se jedná z větší
částí o latentní kriminalitu, kdy její odhalení je velice problematické a
skutečnosti, které se na této latenci podílejí je mnoho. Velmi důležitým se
na podkladě dosud získaných zkušeností při odhalování a dokazování
tohoto druhu kriminality ukazuje, aby se touto trestnou činností zabývaly
policisté specialisté. Pro odhalování a dokazování zvlášť závažné
hospodářské trestné činnosti, zejména finanční, ale i např. daňové
kriminality je potřebné vytvářet specilizované vyšetřovací týmy složené
nejen ze specialistů policistů-odborníků na hospodářské trestní právo, ale i
z odborníků na příslušný druh této trestné činnosti, jako např. celní, daňové,
bankovní apod. majících potřebné právní znalosti z obchodního práva,
finančního práva, daňového práva, práva cenných papírů apod.82

Skutečnosti, které se podílejí na vysoké latenci hospodářské kriminality
je mnoho. Tyto skutečnosti však ovlivňují samotný charakter jednotlivých
podnětů k vyšetřování, které můžeme rozdělit do několika skupin.

a) výsledky operativně pátrací činnosti. Tato operativně pátrací činnost
je nejdůležitější ve fázi před zahájením trestního stíhání, tedy v přípravné
fázi vyšetřování. Pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování na
základě různých poznatků, signálů a příznaků, ale i informací, které získali
vlastní činností zjišťují a následně vyhodnocují podezřelé a pochybné
hospodářské a finanční transakce, popř. i jiné zjištěné skutečnosti. Při
prověřování těchto aktivit zajišťují potřebné dokumentační materiály, sledují
součinnost a organizační provázanost pravděpodobných pachatelů a
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ŠÁMAL, P., PÚRY, F., SOTOLÁŘ, A., ŠTENGLOVÁ, I.: Podnikání a ekonomická
kriminalita v České republice, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2002

- 82 -

dalších osob účastnících se podezřelých transakcí.

Přitom využívají

operativní techniku a prostředky v souladu s příslušnými právními předpisy.
b) oznámení poškozených subjektů. Zpravidla půjde o kontrolní a revizní
zprávy a podání, kde tyto často obsahují řadu důležitých informací, ale
v počáteční fázi vyšetřování je nutno všechny informace prověřit, doplnit a
upřesnit tak, aby bylo možno rozhodnout o dalším postupu orgánu činného
v trestním řízení tj. zda jednáním došlo k naplnění všech zákonem
stanovených znaků skutkové podstaty konkrétního trestného činu a pokud
ano v tom případě orgán činný v trestním řízení má uloženo podle trestního
řádu neprodleně sepsat záznam o zahájení úkonů trestního řízení
k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin.Pokud z oznámení či jiného podání nevyplývá přímo
důvodné podezření ze spáchání trestného činu, je nutno vyzvat subjekt,
který podání učinil o doplnění.

c) oznámení kontrolních orgánů. Jedná se o podněty specializovaných
orgánů, které vykonávají kontrolu jak na úseku veřejné správy, tak i v oblasti
hospodaření soukromých subjektů. Zvláštní postavení má Nejvyšší kontrolní
úřad, protože kontrola jím zajišťována vychází z ústavního základu. Dalším
druhem kontroly je státní kontrola, která se zaměřuje na hospodaření
s finančními a hmotnými prostředky státu. Systém státní kontroly je zahrnut
v zákoně o státní kontrola č.552/1991Sb., tato státní kontrola je zaměřena
zejména na finanční toky mezi orgány veřejné správy, orgány veřejné
správy a příjemci podpor a vztahy uvnitř orgánů veřejné správy.
d) oznámení občanů. Toto oznámení od občanů se vyskytuje velmi
sporadicky a v mnoha případech je velice nekonkrétní a také ve většině
případu se jedná o oznámení skutečnosti z doslechu a navíc jsou často
anonymní. Nejčastěji se jedná o zaslání novinového článku kde se uvádí
sdělovacími prostředky, že došlo ke spáchání trestného činu. Je nezbytné
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taková oznámení nejprve důkladně a diskrétně prověřit, zajistit příslušnou
dokumentaci, odhalit prameny důkazů a na tomto základě rozhodnout o
dalším postupu. Když však orgány činné v trestním řízení dospějí k jinému
názoru jsou tyto orgány osočovány z neochoty věc vyšetřit, z podplácení,
z nekompetentnosti a dalších negativních věcí. Dokonce jsou navrhovány
personální změny.
e) jiné druhy podnětů. Jedná se o různé anonymy, informace uveřejněné
ve sdělovacích prostředcích, popřípadě i poznatky získané při vyšetřování
jiné trestné činnosti. I když jde o podněty málo konkrétní popř. se jedná
pouze o jednu informaci, zjištěnou skutečnost, je nutné věnovat pozornost i
těmto podnětům. Nejvhodnější je postoupit takové podněty orgánům
kriminální policie k prověření a případnému operativnímu rozpracování.83

5.3.2.
Typické stopy hospodářské kriminality a znalecké
dokazování
Vzhledem ke skutečnosti, že u hospodářské kriminality se jedná o
variabilitu forem trestných činů uvedu v této práci pouze demonstrativní
výčet typických stop a jiných důkazů. Jednotlivé typické stopy bychom mohli
rozdělit na dvě základní skupiny stop a to :
1) Materiální stopy- listinné důkazy, nosiče informací a jiné věcné
důkazy a
2) Stopy ve vědomí lidí.

1a) Listinné důkazy: s listinnými důkazy se setkáváme v převážné míře.
Především se setkáváme z různými účetními doklady, výrobní dokumentaci,
výpisy z různých evidencí, zápisy z jednání, celními doklady, výsledky
83
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auditů, organizačními řády, plnými mocemi, fakturami, daňovými doklady a
jiným.
1b) Nosiče informací. Při vyšetřování ekonomické kriminality pracujeme
především také se záznamy různých ekonomických a řídících informací,
které mohou mít různou podobu a mohou se vyskytovat na velmi různých
nosičích. Jedná se

zejména o CD ROM, hard disk, zip jednotka,

elektronické diáře, mobilní telefony atd., jejichž zajištění a následné použití
pro účely trestního řízení vyžaduje často speciální znalosti i speciální
techniku. V největší míře při těchto nosičích se nám jedná o změny
informací na těchto nosičích vzniklé v souvislosti s trestnou činností (např.
pozměnění, poškození či zničení, neoprávněná manipulace s počítačovým
programem, databází apod.).
1c) Jiné věcné důkazy. Tyto jiné věcné důkazy bychom také mohli
zahrnout pod důkazy typické pro obecnou trestnou činnost, kdy se zejména
jedná o zboží různého druhu, padělatelské náčiní, výrobní prostředky,
finanční hotovost, vzorky materiálů apod.

2) Stopy ve vědomí lidí. Kriminalisticky a právně relevantní jsou informace
uložené ve vědomí osob, které zejména
a) naplánovaly, organizovaly, provedly nelegální obchodní či finanční
transakce nebo jiná společensky nebezpečná jednání, nebo se na nich
podílely,
b) podílely se na likvidaci důkazů nebo na utajení informací o podezřelých
finančních, obchodních a jiných aktivitách
c) vyzradili důvěrné informace zneužité jinou osobou k páchání trestné
činnosti
d) poskytovaly konzultace k odborným problémům, které byly využity při
páchání trestné činnosti,
e) zprostředkovaly nelegální obchodní či finanční transakce
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f) byly přítomni různým poradám a obchodním jednáním, které přímo či
nepřímo souvisely s vyšetřovanou události
g) zjistili podezřelé nebo nelegální obchodní, finanční či jiné aktivity
h) byly poškozeny trestným činem.84

Znalecké dokazování
- má v hospodářské kriminalitě velký význam, a to z důvodu, že patří mezi
nejdůležitější důkazní prostředky. Především se v hospodářské kriminalitě
zkoumají:
- pravost a původnost různých listin a dokumentů,
- obsah různých elektronických medií,
- správnost a úplnost vedení účetnictví a
- průběh a návaznost různých bankovních a finančních operací.

Je vhodné před zadáním znaleckého posudku konzultovat otázky se
znalcem popřípadě se znaleckým ústavem, který bude znalecký posudek
zpracovávat. Důležité je respektovat zásadu, že znalec nesmí vyjadřovat
k právním otázkám a nesmí je hodnotit. Pokud by šlo o auditorskou zprávu,
ta má charakter odborného vyjádření. Zjišťování a prokazování výše škody
činí v oblasti objasňování a vyšetřování hospodářské trestné činnosti často
problémy. V některých případech je přímo speciálním právním předpisem
stanoven způsob ocenění věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb
pro účely stanovené zvláštními předpisy85. Potom i v trestním řízení se
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použije postup stanovený tímto speciálním zákonem. Pokud takový zákonný
předpis neexistuje, bude zpravidla nutné přibrat soudního znalce86.

5.3.3. Výslechy obviněných a svědků
Pro hospodářskou kriminalitu je charakteristické, že obvinění jsou
v převážné většině tzv. slušní lidé, obvykle s vyšším vzděláním s řídicími a
rozhodovacími pravomocemi. Proto se také někdy hovoří i o kriminalitě
„bílých límečku“(white-collar crime). Jen ve velmi málo případech se
setkáme s obviněným , který má již kriminální minulost. Motivem pachatelů
hospodářské kriminality (podnikatelů, manažerů, zaměstnanců, společníků,
klientů) zůstává osobní obohacení nebo získání jiného prospěchu (služby,
výsady, příslibu, získání postavení, apod.). Jak již bylo shora uvedeno jedná
se o osoby se vzděláním a zkušenostmi ve svým oboru a kromě toho i
dostatek finančních prostředků, kdy tyto finanční prostředky vynakládají na
své právní zastoupení, konzultace s experty a další „obhajovací činnost“
včetně ovlivňování svědků.

Typické při výpovědi obviněného je zapírání, bagatelizováni trestné
činnosti a předstírání různých falešných skutečností. Nejčastější obhajobou
obviněného je tvrzení, že se jedná o běžnou obchodní operací, případně
popírání úmyslu získání jiných výhod. Vzhledem k těmto skutečnostem je
velice důležité se na výslech obviněného popřípadě podezřelého velice
důkladně připravit. Proto vedení výslechu klade značné nároky na znalosti a
schopnosti policejního orgánu, který výslech povede. Nejdůležitější je
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zpracovat plán výslechu, ve kterém jsou zahrnuty jak otázky na které
potřebujeme znát odpověď, tak i další skutečnosti. Například stanovit si
pořadí předkládání konkrétních důkazních prostředků, zejména účetních
dokladů a dalších. S tímto také úzce souvisí i stanovení pořadí
vyslýchaných osob. U složitějších případů vyžadujících odborné znalosti je
vhodné k výslechu přizvat soudního znalce, kriminalistického experta nebo
konzultanta.
Výslech svědků je také poměrně náročný, a to z několika důležitých
skutečností, které je dobře znát již před samotným výslechem svědka. Co
se týče svědků jedná se ve většině případů o zaměstnance podniků,
spolupracovníky, příbuzné nebo známé obviněného. Jejich výpovědi jsou
nepravdivé, neúplné, setkáváme se s nechutí vypovídat, nezájem o
objasnění věci. U těchto lidí přetrvává představa, že jich se tato trestná
činnost přímo netýká. A v neposlední řadě se jedná o neochotu k výpovědi
také z důvodu obavy z možné msty ze strany obviněného nebo jeho
společníků. Získané informace od svědků je nutné důkladně prověřovat již
z důvodu, že v mnoha případech se může jednat o dojmy a úvahy, případně
informace z doslechu, kdy takové informace často vedou k zajištění dosud
nepředpokládaných důkazů.

5.3.4.
Vybrané problémy dokazování hospodářské trestné
činnosti se zaměřením na veřejné zakázky
Dokazování trestné činnosti na úseku veřejných zakázek trpí obecně
stejnými problémy, jako vyšetřování dalších druhů hospodářské trestné
činnosti a to nejen v České republice. Jedná se o latentní trestnou činnost,
která je většinou zjišťována s několikaletým zpožděním, kde již často není
možné zajistit relevantní důkazy.
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Jakákoliv hospodářská trestná činnost je zaměřena na maximalizaci
zisku při minimalizaci nákladů a minimální možnosti postihu. Zadání veřejné
zakázky je činnost, která probíhá v delším časovém období a je velmi často
zjištěna s velkým časovým odstupem.
V mezidobí dochází k zakrývání původu peněz, získaných „nad rámec
veřejné zakázky“. Jedná se o neoprávněný zisk zpracovatele veřejné
zakázky, kterého by v případě korektního zadání nedosáhl. Tento zisk je
účetně naprosto legální a je následně reinvestován a rozmělněn, takže jej
již není možné identifikovat a je ztíženo jeho zajištění. Úplatky či
„pozornosti“ pro osoby jednající za zadavatele, případně pro osoby jednající
za konkurenční zpracovatele většinou neprocházení účetnictvím a jsou
použity adresáty jako každý jiný úplatek.
Z principu zadávání veřejných zakázek vyplývá několik základních
způsobů, jak je neoprávněný zisk zpravidla generován:

1. Neodůvodněně vysoká cena za zpracování veřejné zakázky v nabídce,
kdy vítězství v soutěži je zajištěno:
a) vyloučením ostatních soutěžitelů kooperujícím zadavatelem
b) dohodou s ostatními soutěžiteli
2. Neodůvodněné navýšení ceny (případně snížením rozsahu prací, nižší
kvalitou apod.) v průběhu zpracování veřejné zakázky:
a) dohodou se zadavatelem
b) dohodou s technickým dozorem, osobou kontrolující kvalitu apod.
3. Zadání veřejné zakázky jedinému zpracovateli při vyloučení jakékoli
formy veřejné soutěže
a) podřazením zadávané zakázky pod zakázky, které mohou být ze
zákona

zadány

jedinému

zadavateli

(např.

některé

zakázky), ač nesplňuje požadavky pro toto zařazení
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vojenské

b) rozhodnutím zadavatele zadat zakázku mimo řízení podle zákona o
zadávání veřejných zakázek (v současné době nelze, podle z.č.
199/1994 Sb. měla tuto možnost Vláda ČR)
c) neodůvodněným rozdělením zakázky na jednotlivé části tak, aby
zadání jednotlivých částí nepodléhalo zákonu o zadávání veřejných
zakázek

Vzhledem k zakrývání původu peněz je efektivní zasáhnout ještě v době,
kdy nedošlo k dokončení prací a převodu peněz, nebo těsně poté. Tato
trestná činnost má však značně latentní charakter. V současné době jsou
vyšetřovány jednotlivé případy s několikaletým zpožděním. Typicky začíná
policie vyšetřovat po 2-3 letech od zpracování veřejné zakázky na základě
zprávy NKÚ, případně kontrolního útvaru ministerstva apod. Po tak dlouhé
době je ve většině případů již nemožné jak dohledat kolik peněz bylo
vydáno nad rámec zpracované zakázky, tak nějaké tyto peníze zajistit.
Stěžejním problémem je tedy zkrácení doby od přípravy, případně
spáchání trestného činu do jeho zjištění. V ideálním případě by byla
případná trestná činnost zjištěna již v době, kdy ji pachatelé plánují,
případně začínají připravovat, což by si však vyžádalo legislativní a
systematické změny nejen u orgánů činných v trestním řízení, ale i u
orgánů, které se zabývají kontrolou nakládání s veřejnými prostředky. Tyto
problémy není možno v krátkém čase výrazněji ovlivnit.

Kromě těchto obecných problémů však existují i dva specifické
problémy, které se týkají specielně trestné činnosti na úseku veřejných
zakázek v České republice v současné době. Jedná se o:
1) Neexistenci metodiky vyšetřování trestné činnosti na úseku veřejných
zakázek. To vede k tomu, že často jsou přehlíženy kriminalisticky významné
signály, které by mohly vést k včasnému odhalení této trestné činnosti.
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Orgány činné v trestním řízení nemají s touto trestnou činností velké
zkušenosti a proto je častým jevem, že policisté provádějící např. domovní
prohlídku, případně analýzu počítačových dat nevědí, na co přesně se mají
zaměřit aby získali důkazy prokazující tuto trestnou činnost. Tento problém
je možné řešit také v poměrně krátké době, vypracováním vhodné metodiky
vyšetřování trestné činnosti tak, aby orgány činné v trestním řízení měly,
zejména v počátku prověřování jasno, jaké důkazy mají zajistit a kde je mají
hledat.
2) Neexistenci specielních ustanovení trestního zákona, podle kterých by
bylo možné tuto trestnou činnost postihovat. Postihování této trestné
činnosti podle skutkových podstat primárně určených k ochraně jiných
zájmů vede často k nutnosti dokazovat další skutečnosti, které se zadáním
veřejné zakázky přímo nesouvisí. To vede k velmi nízké efektivitě. Tento
problém je pouze legislativní a je možné ho ve velmi krátké době odstranit
novelizací trestního zákona – viz. výše.

Bohužel, podle mých informací se rychlé řešení těchto problémů
v současné době nechystá. Změna skutkových podstat trestných činů
Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě proběhla v souvislosti
s rekodifikací trestního zákona. Metodice vyšetřování trestné činnosti na
úseku veřejných zakázek je přikládána malá váha. Trestná činnost na úseku
zadávání veřejných zakázek je často vnímána pouze jako jedna z typů
hospodářské trestné činnosti a tudíž pro její vyšetřování postačí obecná
metodika vyšetřování hospodářské trestné činnosti, jak již bylo shora
popsáno.
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6. Srovnání se slovenskou právní úpravou
zaměřenou na veřejné zakázky
Co se týče Slovenské republiky, tak ta na svém území, jako člen
Evropské unie se také potýká s hospodářskou kriminalitou v rozsahu a
způsobu, jak i na území české republiky, samozřejmě s patřičnými
specifickými rozdíly. Na Slovensku je zřízen přímo Úřad

k dohledu nad

zadáváním veřejných zakázek87. Zadávání veřejných zakázek se provádí na
základě zákona č. 25/2002 Z.z. o verejnom obstarávání v znení neskorších
predpisov. Tento zákon je na úrovni zákona České republiky o veřejných
zakázkách88. Také obsahuje základní pojmy k zadávání veřejných zakázek,
stanovuje jednotlivé limity a také definuje jednotlivé účastniky veřejné
zakázky89. V současné době vláda na Slovensku mimo jiné púrojednáva
také návrh nového zákona ve věci Špecializovaného trestného súdu, který
se má zřídit jako samostatný soud se specializovanou agendou v oblasti
trestního práva. Jeho působnost je zaměřena na ochraně před korupci,

87

Úrad pôsobí na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Čl. III zákona č. 263/1999 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
88

Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
např. §1 tento zákon upravuje a) verejné obstarávanie zakáziek na dodanie tovaru,
zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, b) koncesie na
stavebné práce, c) súťaž
návrhov a d) správu ve verejnom obstarávaní., §4 finančné limity-zakázka je nadlimitná,
podlimitná,
podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zakázky
89
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organizovaným zločinem a důsledky trestných činů vyšší společenské
nebezpečnosti. Mimo jiné v zákoně má být pod § 14 - také postihován
trestný čin machinácií při verejnom obstarávání a verejnej dražbe podle §
266 odst. 3 zákona č. 300/2005 Z.z.(SR)
V současné době na území Slovenska platí trestný zákon č. 300/2005
Z.z., z 20.5. 2005, účinný od 1.1. 2006. Skutkové podstaty trestných činů
páchaných na úseku veřejných zakázek je logicky zařazena do hlavy páté –
Hospodářské trestné činy, oddíl druhý – Trestné činy proti hospodářské
disciplíně.
Co se týče rozboru skutkových podsatat jednotlivých trestných činů
týkající se pletich ve veřejné soutěži a dražbě, tak uvádím nepřetlumočené
znění těchto rozborů, a to ve slovenském jazyce tak, jak jsou prezentovány
v trestním právu hmotném na Slovensku. Činím tak i z důvodu autentičnosti
a přesnosti, aby nedocházelo k nejasnostem ve výkladu některých slov
popř. definicí.

Machinácie pri verejnom obstarávaním a verejnej
dražbe (§ 266 až 268 TZ)
Trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní obsahuje tri samostatné
skutkové podstaty podľa § 266, 267 a 268 Trestného zákona.
Základná skutková podstata podľa § 266 TZ
„(1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou
v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému
prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom
o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému
súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie
podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
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Páchateľom trestného činu môže byť ktokoľvek - môže ním byť
osoba, ktorá si plní určité povinnosti v súvislosti s verejným obstarávaním
alebo verejnou dražbou (špeciálny subjekt), ale môže byť ním byť aj
hociktorá iná osoba (všeobecný subjekt).
Objektívna stránka spočíva v tom, že páchateľ naruší rovnosť
podmienok verejného obstarávania alebo verejnej dražby a naruší rovnosť
uchádzačov, resp. ich účastníkov, a to spôsobmi uvedenými v ustanovení
§ 266 TZ.
Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie.
Verejnou dražbou sa rozumie verejné konanie, ktorého účelom je
prechod

vlastníckeho

alebo

iného

práva

k

predmetu

dražby,

a

tozjednodušene povedané príklepom licitátora. Dražba (resp. aukcia)
môže prebiehať v rámci exekúcie (pozri zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov) alebo mimo exekúcie (pozri napr. zákon č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách).
Základná skutková podstata podľa § 267 a 268 TZ
„Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním tým,
že
a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na
verejnom obstarávaní,
b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech
za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní, alebo
c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží
účasti na verejnom obstarávaní,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“
„Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci tým, že
a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na
podávaní návrhov pri dražbe,
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b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech
za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“
Páchateľom trestných činov podľa § 266 až 268 TZ môže byť
ktokoľvek - všeobecný subjekt, ale môže ním byť aj špeciálny subjekt
(napr. licitátor, účastník dražby).
Objektívna stránka týchto trestných činov všeobecne spočíva v tom,
že páchateľ naruší rovnosť podmienok verejného obstarávania alebo
verejnej dražby a naruší rovnosť uchádzačov, resp. ich účastníkov, a to
spôsobmi uvedenými v jednotlivých ustanoveniach § 267 a 268 TZ.
V § 267 písm. b) TZ a § 268 písm. b) TZ ide o aktívnu formu
úplatkárstva. V § 267 písm. c) TZ a § 268 písm. c) TZ ide o pasívnuformu
úplatkárstva.
Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie.

Pod pojmom machinácie sa rozumejú všetky spôsoby uvedené
v § 267 alebo 268 TZ. Ide o taxatívny výpočet konaní.
K pojmu verejné obstarávanie pozri zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejná súťaž je jedným z osobitných spôsobov uzavretia zmluvy,
ktorú upravuje Obchodný zákonník v § 281.
Majetkovým prospechom sa rozumie prospech majetkovej povahy,
v podobe vecného alebo peňažného plnenia, resp. majetkových práv,
pričom výška majetkového prospechu nie je rozhodujúca.
Iným prospechom sa rozumie nemajetkový prospech, určitá
nemajetková výhoda (napr. protislužba)90.

90

http://www.tur.vlada.gov.sk/data/filles/4559.pdf
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Jednotlivé skutkové podstaty jsou obdobné jako v české úpravě, což je
způsobeno historickým sepětím právních systémů v České republice a na
Slovensku. § 266 je obdobou § 128a, § 267 je obdobou § 128b a § 268 je
obdobou § 128c. Vzhledem k tomu, že ve své diplomové práci se zabývám
pouze zadáváním veřejných zakázek, nebudu se dále zabývat § 268, který
souvisí pouze s dražbou.

Rozdíly mezi českou a slovenskou úpravou nejsou na první pohled nijak
velké. Slovenská úprava více akcentuje motiv spáchání tohoto trestného
činu a umožňuje o něco vyšší tresty.
Nejzásadnějším rozdílem je však vlastní vyjádření objektu trestného
činu. V české právní úpravě je objektem “zájem na dodržování řádného
postupu při veřejných soutěžích”.91 Ve slovenské úpravě je objektem “zájem
na dodržování řádného postupu při zadávání veřejných zakázek”.92
Podle slovenské právní úpravy je objektivní stránkou těchto trestných
činů nejen vyjmenovaná činnost (např. dojedná některému soutěžiteli
přednost), ale každá činnost, kterou provádí v “rozpore so všeobecne
záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní”93. Tímto všeobecně
závazným právním předpisem je Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2005
Sb. Tato formulace dovoluje kvalifikovat protiprávní činnost při zadávání
veřejných zakázek na Slovensku podle shora uvedených skutkových
podstat trestných činů a nenutí orgány činné v trestním řízení k obtížnému
prokazování trestných činů, jejichž skutkové podstaty byly původně určeny k
ochraně jiných zájmů společnosti.
91

NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R. a kol.: Trestní právo hmotné, zvláštní část. Praha: ASPI,
2007, str. 184
92
Slovenský pojem „verejné obstarávanie“ volně překládám jako „zadávání veřejných
zakázek“, neboť podle mého názoru tento překlad plně odpovídá. Ostatně i slovenský
zákon č. 25/2006 Z.z. týkající se zadávání veřejných zakázek je nazván „Zákon o
verejnom obstarávaní ...“.
93
§ 266 odst. 1 zákona č. 300/2005 Z.z.
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7. Srovnání s úpravou nového trestního zákona po
rekodifikaci
V současné době je již platný nový zákon ze dne 8. ledna 2009 Trestní
zákoník, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 40/2009 a bude účinný od
1.1.2010. Tento nový trestní zákoník již problémy s nemožností kvalifikace
trestné činnosti při veřejných zakázkách reflektuje a jednotlivé skutkové
podstaty tretných činů příslušným způsobem upravuje.

HLAVA VI
TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
Díl 1
Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
Díl 2
Trestné činy daňové, poplatkové a devizové
Díl 3
Trestné činy proti závazným pravidlům tržní
ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou
Díl 4
Trestné činy proti průmyslovým právům
a proti autorskému právu

Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné
dražbě § 256
(1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou
dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch
sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo
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výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo
pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen
organizované skupiny,
b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v
odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.
Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži § 257
(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou
soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel
účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se
zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v
zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k
zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
nebo
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b) jako úřední osoba.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

Pletichy při veřejné dražbě §258
(1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel
účasti na podávání návrhů při dražbě,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se
zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání
návrhů při dražbě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
nebo
b) jako úřední osoba.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

Nejzásadnější rozdíl oproti v současnosti platné úpravě je, stejně jako ve
slovenské úpravě v objektu trestného činu. Ke dvěma objektům, které jsou
shodné s dosavadní úpravou – zájem na dodržování řádného postupu při

- 99 -

veřejných soutěžích a veřejných dražbách,94 přistupuje objekt další, a to
zájem na dodržování řádného postupu při zadávání veřejných zakázek. To
by umožnilo vyhnout se kvalifikačním obtížím, jak jsem již uvedl výše.
Na rozdíl od slovenské platné úpravy nevyžadují tyto skutkové podstaty
jednání v rozporu s všeobecně závazným předpisem o zadávání veřejných
zakázek. Lze však oprávněně předpokládat, že prospěch či výhodnější
podmínky budou zjednány některému ze soutěžitelů právě nedodržením
zákonného postupu při zadávání veřejných zakázek.
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NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R. a kol.: Trestní právo hmotné, zvláštní část. Praha: ASPI ,
2007, str. 184
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Resumé
V této práci jsem se zabýval problematikou hospodářské trestné činnosti
se zaměřením na veřejné zakázky. V práci je podrobně rozebrána historie
veřejných zakázek a jeho vlivu na řádné a hospodárne využití veřejných
finančích prostředků. Je zhodnocena stávající, ale i předešlá právní úprava
v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dále jsou zde rozebrány základní
terminologické pojmy jako : zadavatel, uchazeč, zájemce, dodavatel, dále
pak zakázky podle předmětu, podle výše předpokládané hodnoty apod., a
také postup zadavatele i uchazeče, společně s činnosti v souvislosti se
zadáváním veřejné zakázky. V souvislosti s hospodářskou trestnou činnosti
jsou v práci vyjmenované a rozebráne některé skutkové podstaty trestných
činů včetně jejich charakteristik. Hospodářska kriminalita je tady rozebrána
a popsána,

jak ve vztahu k trestně právnímu postihu, tak i ve vztahu

dopadů na ekonomickou situaci pro stát. Práce se věnuje problematice
odhalování a dokazování této hospodářské trestné činnosti, která má své
specifika od ostatné trestné činnosti a vyžaduje vysokou úroveň znalosti
problematiky jak policejních orgánů, tak všech podílejících se odborníků
z jednotlivých oblastí práva, zahrnující hospodářskou trestnou činnost.
Nechybí ani zpracování stručného srovnání s právní úrovni na Slovensku k
hospodářským testným činům, konkrétně k pletichám ve veřejné soutěži.
Snahou bylo poukázat na provázanost

ekonomické situace s právním

prostředím a zárukami postihu jednání subjektů v rozporu s nastolenými
pravidly hospodářského chování a styku.

Je nezbytné vytvořit vhodné

ekonomické prostředí s pevně danými zárukami a pravidly svobodného a
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volného trhu výrobku, služeb a podnikání, ale také vytvořit nezbytný právní
rámec, včetně potřebného trestně právního postihu hospodářské trestné
činnosti.

Summary
This work dealt with the problem of economic crime, with a focus on
public procurement. The work is detailed history of public procurement and
its impact on the proper and economical use of public funds. It assessed the
current and previous legislation on public procurement. There are also
addressed basic terminological concepts such as authority, the candidate,
candidate, contractor, then the contract according to the subject, according
to the default values, etc., and the procedure the contracting authority and
tenderers, along with activities related to the award of public contracts. In
the context of economic crime are listed in the work and dismantling some
of the facts of crimes, including their characteristics. Economic crime is a
reader here and described how, in relation to criminal legal penalties, as
well as in relation to the impact of the economic situation for the State. The
work deals with the problem of detection and evidence of this crime, which
has its specificities from other criminal activity and requires a high level of
knowledge of the issues as police authorities and all involved experts from
different areas of the law, including economic crime. There are also short
compared with the processing of the legal level in Slovakia, the economic
testným offenses, namely pletichám the contest. The aim was to highlight
the coherence of the economic situation with the legal environment and
guarantees penalty hearing actors in conflict with nastolenými rules of
economic behavior and traffic. It is necessary to create appropriate
economic environment with fixed guarantees and the rules of free and free-
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market product, service and business, but also create the necessary legal
framework, including the necessary criminal legal penalties of crime.

Příloha
Základní pojmy z veřejných zakázek
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – § 2
a) veřejný zadavatel – § 2 odst. 2
•
•
•
•

stát (tedy i organizační složky státu – např. ministerstva)
státní příspěvková organizace
územní samosprávný celek (obce, městské části a obvody, kraje) a příspěvkové
organizace, kde funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek
veřejnoprávní subjekt
o i. právnická osoba
o ii. založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného
zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu
o iii. veřejný zadavatel takovouto osobu převážně financuje, ovládá nebo
jmenuje či volí více než polovinu v jejím statutárním, správním,
dozorčím či kontrolním orgánu

b) dotovaný zadavatel – § 2 odst. 3
•

osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních
prostředků veřejného zadavatele, a to na veřejné zakázky na
i. nadlimitní stavební práce:
1. dle přílohy č. 3 k ZVZ nebo
2. stavební práce týkající se zdravotnických,
sportovních, rekreačních, školních a administrativních
zařízení
ii. nadlimitní služby související s takovými stavebními pracemi

•

dotovaný zadavatel postupuje vždy podle pravidel platných pro veřejného
zadavatele

c) sektorový zadavatel – § 2 odst. 6 + § 4
•
•
•

osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4 a
relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva nebo
veřejný zadavatel může na ní uplatňovat přímo či nepřímo dominantní vliv:
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i. veřejný zadavatel disponuje většinou hlasovacích práv sám nebo
na základě dohody s jinou osobou nebo
ii. jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním,
dozorčím či kontrolním orgánu
•

sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních
veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti –
§ 19 odst. 1

d) centrální zadavatel – § 3
•
•

pro jiné zadavatele pořizuje dodávky a služby, které následně prodává jiným
zadavatelům za cenu bez navýšení nebo
provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo
stavební práce na účet jiných zadavatelů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – § 7
•
•

zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více
dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo
úplatné provedení stavebních prací
musí být realizována na základě písemné smlouvy (s výjimkou zakázek malého
rozsahu)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE PŘEDMĚTU (druhy veřejných zakázek)
na dodávky – § 8
•
•

předmětem veřejné zakázky je pořízení věci (dále jen „zboží“), a to zejména
formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem
následné koupě (leasing)
součástí může být montáž nebo uvedení do provozu, pokud tyto služby jsou pouze
vedlejší činností

na služby – § 10
•
•
•

veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou
na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce (negativní vymezení)
veřejnou zakázkou na služby může být i zakázka, jejímž předmětem je kromě
poskytnutí služby rovněž poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota
poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota dodávky
veřejnou zakázkou na služby může být i zakázka, jejímž předmětem je kromě
poskytnutí služby rovněž provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce
nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné
ke splnění veřejné zakázky na služby

na stavební práce – § 9
veřejnou zakázkou na stavení práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je:
a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze
č. 3 zákona
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b) provedení stavebních prací podle bodu a) a s nimi související projektová nebo
inženýrská činnost
c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně
související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit
samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci
d) stavební práce dle a) – c) včetně poskytnutí dodávek nebo služeb nezbytných
k provedení předmětu veřejné zakázky
e) stavební práce pořízené přes 3. osobu (zprostředkovatele).
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE VÝŠE JEJICH PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY – § 12
nadlimitní veřejné zakázky
předpokládaná hodnota veřejné zakázky odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému
zákonem
•

dodávky a služby:
a) Kč 3.782.000,– ČR, státní příspěvkové organizace, Ministerstvo
obrany (dle vyhlášky)
b) Kč 5.857.000,– územní samosprávné celky, jejich příspěvkové
organizace, veřejnoprávní subjekty, Ministerstvo obrany (dle vyhlášky)
c) Kč 11.715.000,– sektorový zadavatel

•

stavební práce:
a) Kč 146.447.000,– pro všechny typy zadavatelů

podlimitní veřejné zakázky
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo služby činí nejméně
2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně
6 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky
veřejné zakázky malého rozsahu
předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby
2 000 000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč
bez DPH
zadavatel není povinen tyto zakázky zadavatel dle zákona, ale musí dodržovat zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
DRUHY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – § 21
1.
2.
3.
4.

Otevřené řízení – § 27
Užší řízení – § 28
Jednací řízení s uveřejněním – § 29
Jednací řízení bez uveřejnění – § 34
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5.
6.

Soutěžní dialog – § 35
Zjednodušené podlimitní řízení – § 38

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
•
•
•
•

plně elektronický systém pro pořizování běžných veřejných zakázek, který je časově omezený
a otevřený po celou dobu trvání všem dodavatelům, kteří splní vstupní podmínky pro zařazení
je určen pro pořízení běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací
časově omezený (zpravidla max. 4 roky)
nelze použít pro účely uzavření rámcové smlouvy

ELEKTRONICKÁ AUKCE
•
•
•
•

elektronický systém hodnocení nabídek, který umožňuje předkládání nových hodnot nabídek
a sestavování aktuálních pořadí nabídek na základě automatických metod hodnocení
lze použít v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízením s uveřejněním a zjednodušeném
podlimitním řízení
nelze použít při veřejných zakázkách na stavební práce nebo služby, které se dotýkají práv
duševního vlastnictví
předpokladem použití elektronické aukce je oznámení jejího použití v oznámení o zahájení
zadávacího řízení

RÁMCOVÁ SMLOUVA
•

•

písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli (min. 3) na dobu určitou
upravující podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti této smlouvy
a na jejím základě (zejména množství a cenu), jejichž předmětem je poskytnutí dodávek, služeb
nebo provedení prací
uzavírá se maximálně na 4 roky

KVALIFIKACE
•

způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky
a)
b)
c)
d)

Základní kvalifikační předpoklady – § 53
Profesní kvalifikační předpoklady – § 54
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady – § 55
Technické kvalifikační předpoklady – § 56
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