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Uzákonění trestní odpovědnosti právnických osob může mít dopad také na některé
činnosti územně samosprávných celků. V případě spáchání trestné činnosti místní
samosprávou to může mít zásadní negativní dopady na její další fungování. Nemusí jít
jen o ztrátu důvěry občanů, zaměstnanců, partnerů atp., ale také o peněžité tresty,
odstřihnutí od dotačních titulů či ztížená možnost získávání úvěrů.



Trestná činnost může být územní samosprávou páchána pouze v činnostech, které
nejsou výkonem veřejné moci a jsou činěny v rámci samostatné působnosti
samosprávy. Jde tak zejména o nakládání s majetkem samosprávy, zadávání veřejných
zakázek, řízení a kontrola vlastních obchodních společností.



Dosud není znám případ trestního stíhání nebo odsouzení ÚSC nebo jím zřízených
organizací nebo obchodních společností.



Adekvátním nástrojem, jak reagovat na stávající právní úpravu a rizika spojená s
možnou trestní odpovědností místní samosprávy nebo jí řízené organizace, je tzv.
criminal compliance program, dobře známý z korporátního sektoru. Při jeho správném
nastavení a implementaci se lze vyhnout případné trestní odpovědnosti tím, že bude v
rámci právnické osoby vytvořeno prostředí odmítající kriminální jednání a posilující
integritu ve výkonu činností organizace.



V rámci criminal compliance programu je žádoucí ošetřit především takové agendy,
ve kterých dochází k interakci veřejných a soukromých zájmů a které jsou vystaveny
většímu riziku manipulací, podvodů nebo korupčního jednání. Takovými typickými
agendami jsou veřejné výdaje (veřejné zakázky, poskytování dotací a darů, pořizování
kapitálových investic), nakládání s majetkem a správa vlastních organizací
(příspěvkových nebo obchodních společností), případně výkon vlastnických práv v
jiných obchodních společnostech.



Nastavení CCP pro místní samosprávy by mělo respektovat zásadu přiměřenosti a
program by měl minimálně zahrnovat problematiku transparentního rozhodovacího
procesu s jasnou auditní stopou, systémy prevence a řešení střetu zájmů, oznamování
nekalého jednání, školení a tréninku zaměstnanců.
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Seznam zkratek
ÚSC
CCP
TOPO
ZZVZ
OČTŘ

územní samosprávný celek
criminal compliance program
zákon č. 418/2000 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
orgány činné v trestním řízení
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Úvod
Předkládaný materiál si klade za cíl osvětlit některé aspekty spojené s možností orgánů
činných v trestním řízení postihovat za určitých okolností i územně samosprávné celky, které
se dopustí trestného činu. Zároveň navazuje na novelu zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob, která umožňuje všem právnickým osobám vyhnout se případné trestní
odpovědnosti za předpokladu, že splní „veškeré podmínky, které na ní lze spravedlivě
požadovat“.
Cílem je tedy nastínění činností, za které je možné postihnout právě územní samosprávné
celky, stejně jako opatření, která by měly samosprávy učinit k vyloučení trestní odpovědnosti.
Pro účely vstupní analýzy bylo kontaktováno oddělení justiční analýzy a statistiky
Ministerstva spravedlnosti ČR pro zjištění, zda již byl trestně stíhán či odsouzen některý
územně samosprávný celek, event. právnická osoba, ve které územně samosprávný vystupuje
v pozici zřizovatele či vlastní majetkový podíl. Vzhledem k tomu, že taková statistika není
evidována, oslovili jsme i ministerstvem vytipované soudy a státní zastupitelství. Z
obdržených odpovědí vyplývá, že k námi hledanému případu doposud nedošlo. Není tak
zatím možné vyvodit jakékoli závěry z případů z praxe.

Důležitost criminal compliance programů pro územní samosprávy
Jakékoli jednání, které poškodí dobré jméno obce, kraje či hlavního města Prahy (dále jen
„územní samosprávné celky“ či „ÚSC“) tím negativně ovlivňuje postavení ÚSC na trhu
jakožto objednatele, kdy ve veřejných soutěžích nemusí získat nejlepší poměr kvality a ceny
poptávaných plnění. Stejně tak se pro ÚSC zhorší situace i před jejich věřiteli, kdy finanční
instituce mohou ztratit důvěru ve správné fungování daného ÚSC a nabízet např. méně
výhodné úrokové sazby.
V případě spáchání trestné činnosti ze strany ÚSC může dojít i k ohrožení postavení ÚSC ve
vztahu k jeho zaměstnancům, kteří již nebudou chtít být spojováni se svým „korupčním
zaměstnavatelem“. Rovněž hrozí, že se ÚSC stane nezpůsobilým žadatelem o různé dotační
tituly.
Zejména však dojde k narušení vztahu důvěry k samotným občanům ÚSC. U ÚSC si lze vzít
analogický příklad z praxe právnických osob soukromého práva. Jejich často používané
vnitřní criminal compliance programy slouží především k zachování přízně a důvěry jak k
vlastníkům právnických osob, tak i přízně a důvěry jejich zákazníků.
Občané obce vystupují v obou zmíněných rolích – tedy jako „vlastníci“ ÚSC, když vůli
vlastníka k řízení ÚSC vyjadřují především ve volbách, a de facto svým hlasem vyjadřují vůli
k nakládání se svými „vklady“ – odvedenými daněmi. Z pozice „zákazníka“ vystupují občané
ve vztahu k ÚSC při přijímání služeb ÚSC – využíváním veřejného prostoru, infrastruktury,
kulturních akcí apod.
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Primárním zájmem každého voleného funkcionáře ÚSC, jakož i všech zaměstnanců ÚSC a
pracovníků organizací ÚSC musí být především budování důvěry v kompetenci ÚSC plnit
svou roli ve státě, budování důvěry v zastupitelskou demokracii. A to obzvláště v případě, kdy
ÚSC mají na značnou část svých činností faktický monopol.

Analýza současného stavu
Právní východiska
Od 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim (dále jen „TOPO“). Podle § 6 odst. 1 TOPO není možné trestně postihnout
ÚSC při „výkonu veřejné moci“.
Dle Ústavního soudu se veřejnou mocí rozumí taková moc, která autoritativně rozhoduje o
právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož
právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s
tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu.1 Pojem výkon
veřejné moci tedy nelze jednoznačně ohraničit, a bude tak na soudní praxi a její judikatuře,
aby dovodila, za které činnosti může, či nemůže být ÚSC trestně odpovědný.
Dále pak ÚSC jedná buď v přenesené působnosti, tj. je nepřímým vykonavatelem státní
správy,2 anebo jedná v působnosti samostatné. Z hlediska trestní odpovědnosti právnických
osob tak nebude ÚSC trestně odpovědný za výkon přenesené působnosti, neboť v této oblasti
nejedná jako samostatný subjekt práva, ale jako její vykonavatel za stát, který svou působnost
na ÚSC přenáší. Vzhledem k ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) je stát zcela vyloučen z trestní
odpovědnosti právnických osob, ergo za přenesenou působnost vykonávanou ÚSC nelze
vyvodit trestní odpovědnost.
Dalším okruhem činností, které budou vyloučeny z trestní odpovědnosti, jsou ty pravomoci
ÚSC, které spadají do samostatné působnosti, ale zároveň jsou výkonem veřejné moci. Zde si
lze představit např. vydávání obecně závazných vyhlášek (stanovujících místní poplatky)
nebo územní plánování. Pro výkon zmíněných činností tedy rovněž nebude možné ÚSC
trestně postihnout.
Zbývá nám tedy ta jednání ÚSC v samostatné působnosti, která zároveň nebudou výkonem
veřejné moci. Mezi činnosti ÚSC v samostatné působnosti, které nespadají pod výkon veřejné
moci, půjde zejména o nakládání s majetkem ÚSC. Tedy o nákup a prodej movitého a
nemovitého majetku, výdaje peněžních prostředků ÚSC na veřejné zakázky, zadávání
veřejných zakázek, dotace (a to jejich vydávání i administrace obdržených), dary nebo
kapitálové investice. Dále půjde o vlastnickou politiku, řízení a kontrolu podřízených
příspěvkových organizací (školy, jídelny, muzea apod.), obchodních společností, ve kterých
1

Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. Zn. II. ÚS 75/1993
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.
str. 307–8.
2
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má ÚSC majetkovou účast, nebo např. výkon práv ve svazcích obcí. Půjde určitě i o uzavírání
smluv mezi ÚSC a developery, u kterých je třeba pohlídat, do jaké míry může ÚSC vyjít
developerovi „vstříc“.
Lze však nalézt i několik činností, které stojí na hraně výše zmíněné množiny a výkonu
veřejné moci. Tak např. otázka povinnosti nastavení vnitřního kontrolního systému,3 za který
je zodpovědný u obcí starosta, nebo zavedení pouze formálního interního auditu u obcí s více
jak 15.000 obyvateli.4 U těchto činností je nutné zdůraznit, že k vyvození trestní odpovědnosti
ÚSC dojde jen tehdy, pokud porušení zákonem stanovené povinnosti (vytvoření vnitřního
kontrolního systému, provedení interního auditu) bude prokazatelně v příčinné souvislosti s
existencí škodlivého následku, který bude relevantní z hlediska trestního práva. Je tedy
možné, aby dlouhodobě nefunkční kontrolní systém či špatný vnitřní audit vedly k trestní
odpovědnosti ÚSC?
My se kloníme k názoru, že ano, neboť stricto sensu u nastavení vnitřního kontrolního
systému nejde o výkon veřejné moci, ale o povinnost v samostatné působnosti, která však
může ovlivnit činnosti jak v samostatné, tak přenesené působnosti. Tím pádem bude z našeho
pohledu trestně relevantní vznik škody ÚSC jak v samostatné tak přenesené působnosti,
pokud se stal v důsledku nefunkčního kontrolního systému.

Diagram vymezení činností samospráv, které nejsou “výkonem veřejné moci”

Přičitatelnost ÚSC
Koncepce trestní odpovědnosti je založena na principu přičitatelnosti jednání za právnickou
osobu, v našem případě za ÚSC. Koncepce má dvě podmínky, které musí být splněny
kumulativně, tj. musí být splněny vždy. První podmínkou přičitatelnosti je skutečnost, že
3
4

Srov. § 25 a násl. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Srov. § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
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jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu muselo být učiněno v zájmu ÚSC anebo
v rámci jeho činnosti.
Druhou podmínkou je pak požadavek, aby trestný čin, vyjma těch uvedených v § 7, byl
spáchán jednáním následujících orgánů.

TOPO

Zákon o obcích

a) statutární orgán nebo člen statutárního
orgánu
anebo jiná osoba ve vedoucím postavení
v rámci právnické osoby, která je
oprávněna jménem nebo za
právnickou osobu jednat,

Zejména půjde o starosty, primátory a
hejtmany, kteří jednají za ÚSC navenek.
Lze si však představit i pověřeného radního
apod.

b) osoba ve vedoucím postavení v rámci
právnické osoby, která u této právnické
osoby vykonává řídící nebo kontrolní
činnost, i když není osobou uvedenou v
písmenu a),

Zde půjde o radu a zastupitelstvo.

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na
řízení této právnické osoby, jestliže jeho
jednání bylo alespoň jednou z podmínek
vzniku následku zakládajícího trestní
odpovědnost právnické osoby, nebo

Zde půjde především o řízení a kontrolu
obchodních společností nebo příspěvkových
organizací ÚSC.

d) zaměstnanec nebo osoba v
obdobném postavení (dále jen
„zaměstnanec“) při plnění pracovních
úkolů, i když není osobou uvedenou v
písmenech a) až c).

Půjde zejména o úředníky podle zákona
312/2002 Sb., o úřednících uzemních
samosprávných celků, ale např. i o
„dohodáře“ nebo advokáta na základě
mandátní smlouvy.

Posuzujeme-li právní stav od účinnosti zákona do 30. 11. 2016, bylo jednání starosty,
primátora, hejtmana, rady a zastupitelstva přičítáno ÚSC automaticky, bez zřejmé možnosti
vyvinění.5
Jednání zaměstnanců ÚSC bylo již od účinnosti TOPO možné přičítat ÚSC tehdy, pokud
zaměstnanec jednal na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu výše zmíněných
orgánů nebo osob, anebo proto, že výše zmíněné orgány nebo osoby neprovedly taková

5

Možnost vyvinění nevycházela přímo z TOPO, ale z obecných principů trestního práva, tzn. zejména
subsidiarity trestní represe.
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opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze
spravedlivě požadovat.
To, co je možné po ÚSC spravedlivě požadovat, je zejména provádění povinné nebo
potřebné kontroly nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny,
anebo činit nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného
trestného činu.
Jinými slovy, aby ÚSC nebyl odpovědný za jakýkoli trestný čin svého úředníka či
zaměstnance, musí mít nastaveny takové mechanismy, kterými bude schopen prokázat, že
byla prováděna pravidelná a adekvátní kontrola, že byla vyhodnocována rizika a že byla
přijímána adekvátní opatření k předcházení trestné činnosti.
Z analýzy Nejvyššího státního zastupitelství ČR je zřejmé, že právě prokázání subjektivní
stránky trestného činu bývá alespoň u volených představitelů ÚSC nejčastějším důvodem pro
zproštění obžaloby.6 Proto je velmi pravděpodobné, že státní zastupitelství bude logicky
využívat spíše cesty, jak dovést obžalobu k odsuzujícímu rozsudku, avšak bez nutnosti
dokazování zavinění fyzické osoby ve formě požadované příslušnou skutkovou podstatou.
Od 1. 12. 2016 nabyla účinnosti novela TOPO,7 která mimo jiné přidala do § 8 TOPO i nový,
takřka univerzální exkulpační důvod, který se už nevztahuje jen na zaměstnance, ale na
všechny orgány či osoby, jejichž jednání lze ÚSC přičítat.
Ustanovení § 8 odst. 5 TOPO zní:
Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud
vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání
protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.
Právní teorie i názor Nejvyššího státního zastupitelství8 se shodují v tom, že ono „veškeré
úsilí, které lze spravedlivě požadovat“ se týká nastavení fungujících vnitřních procesů dané
právnické osoby s cílem zajištění kvalitního řízení právnické osoby – tzv. corporate
governance. Vnitřní procesy zaměřené na prevenci trestné či neetické činnosti jsou
označovány jako criminal compliance programy (dále jen „CCP“).9
CCP se v soukromé sféře vždy upravují podle konkrétních požadavků a situace konkrétní
právnické osoby. Stejně tak tomu musí být i u ÚSC. Neboť stejně jako právnické osoby
6

Srov. Aktualizaci analýzy trestní odpovědnosti osob činných ve volených orgánech územních samosprávných
celků, 4 NZN 603/2016, str. 25, dostupná zde: http://nsz.cz/index.php/cs/soubory-ke-staeni
7
Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, dostupný zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=55906
8
Nejvyšší státní zastupitelství připravilo pro svá podřízená státní zastupitelství Průvodce novou právní úpravou §
8 odst. 5 TOPO, dostupné zde: http://nsz.cz/images/stories/Tiskovy/NovelaTOPO.pdf
9
Koukal, P.: Korporátní pravidla Compliance a nový trestní zákoník. In: Právní rádce.
Praha: Economia, č. 2, 2010, str. 29.
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soukromého práva jsou i ÚSC značně odlišné od sebe navzájem. Pro účinné vyvinění ÚSC je
tedy potřeba, aby byla přijatá opatření minimálně v době spáchání trestného činu platná a
efektivní. Jinými slovy, bude na ÚSC, aby prokázalo orgánům činným v trestním řízení
(OČTŘ), že jejich vnitřní předpisy proti podvodům reálně existovaly, ve vztahu k předcházení
trestného činu byly vhodné a v praxi byly efektivně naplňovány. Pouze v takovém případě
přejde trestní odpovědnost z právnické osoby na jednotlivé osoby fyzické, které trestný čin
spáchaly.
Na rozdíl od obchodních společností lišících se od sebe v bezpočtu faktorů lze najít u ÚSC
průsečíky, pro které je možné navrhovat obdobná opatření v rámci CCP. ÚSC se budou v
zásadě lišit převážně velikostí úředního aparátu, množstvím zbytného majetku a veřejnými
službami, které zajišťují.

Obecně tedy stále platí, že jakékoli rozhodování v orgánech obce (zastupitelstvo, rada, komise
rady apod.) může být předmětem trestního stíhání jak fyzických osob v těchto orgánech
hlasujících, tak i celého ÚSC jako právnické osoby. Z tohoto důvodu musí být primárním
zájmem představitelů ÚSC pomocí kvalitního řízení a nastavení vnitřních procesů ochránit
ÚSC před hrozbou trestního stíhání.

Cíle criminal compliance programu/protikorupčního úsilí
Cílem je vytvoření prostředí odmítajícího kriminální jednání a prosazujícího čestné
jednání směřující k ochraně dobrého jména ÚSC a ochraně majetku ÚSC. Prostředím je
myšlen ÚSC v užším smyslu (obecní/krajský úřad, zastupitelské orgány apod.) i v širším
smyslu (příspěvkové organizace, obchodní společnosti s podílem ÚSC).
Zároveň je třeba vytvořit prostředí, které bude umožňovat případnou detekci nežádoucího
jednání. Cílem je tedy vytvořit i možnosti co nejširšího oznámení nekalých jednání a systém
jejich následného prošetření.

Náležitosti Criminal compliance programu pro ÚSC
Přiměřenost
Princip přiměřenosti by se měl vztahovat ke všem prvkům CCP. Logicky největší diskrece
pak musí být brána v úvahu u možností ÚSC v nastavení rozhodovacího procesu, kontrolních
mechanismů, pravidelného vzdělávání a tréninku, a to vzhledem k personálním možnostem,
možným rizikům a objemům spravovaných prostředků.
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Inspirativním příkladem aplikace přiměřenosti může být spolková země Bavorsko, která ve
své Směrnici proti korupci z roku 201410 má podrobně popsaný postup k identifikaci
rizikových či korupčně exponovaných postů a platí pro veškeré státní úředníky, jakož i na
bavorské soudy.
Podle zmíněné směrnice jsou automaticky nejrizikovějšími posty s největším důrazem na
protikorupční opatření ty pozice, jež mají značný vliv na potenciální zlepšení či zhoršení
postavení třetích osob a zároveň:






jsou zodpovědné za přípravu nebo rozhodování o významných veřejných zakázkách,
veřejných podporách či dotacích;
jsou zodpovědné za vydávání (nejen) správních rozhodnutí (zejména povolení,
souhlasů apod.);
stanovují či vybírají poplatky, odvody nebo pokuty ve významném rozsahu pro třetí
osoby;
jsou v rámci úřadu zodpovědné za zpracování informací, které nejsou určeny pro třetí
strany, ale mají pro ně potenciálně zvláštní význam;
mají časté kontakty se skupinami osob mimo úřad, jež mohou od rozhodnutí
zaměstnance očekávat určité výhody, nebo nevýhody

Propagace
Základním předpokladem pro fungující CCP je aktivní podpora a ztotožnění představitelů
obce a vedoucích úředníků, jakož i představitelů organizací ÚSC s principy good governance.
Měli by propagovat jednání odmítající korupci, zdůrazňovat význam ochrany majetku obce a
minimalizovat škody, které jsou způsobeny protiprávním jednáním druhých. Měli by jít
příkladem a být vzorem správného chování. Měli by se vyvarovat se situací, které by vrhly
pochybnost o správnosti či zákonnosti jejich jednání. V případě, že dojde k pochybnostem,
měli by proaktivně vhodným způsobem vysvětlit a odůvodnit své jednání.
Výše zmíněné požadavky jdou často nad rámec zákona nebo např. slibu zastupitele ÚSC.
Jsme tedy toho názoru, že ÚSC by měly přijímat i etické kodexy, kde by bylo blíže popsáno,
jak se mají zastupitelé či radní chovat v případě, že jim hrozí střet zájmů, u větších ÚSC pak
zvážit rozšíření povinností podávat oznámení dle zákona o střetu zájmů i na neuvolněné
zastupitele,11 pravidla pro přijímání darů, závazek k předcházení efektu tzv. otáčivých dveří
(revolving doors) apod.
Etický kodex by měli podepisovat i úředníci ÚSC. Ti mají sice v § 16 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících samosprávných celků, sepsány „základní povinnosti“, jejichž okruh je mnohem
10

Celým názvem: Směrnice o předcházení a potírání korupce ve veřejné správě (Směrnice proti korupci)
Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung
(Korruptionsbekämpfungsrichtlinie) z 13. dubna 2014 dostupná zde: http://gesetzebayern.de/Content/Document/BayVwV97287?AspxAutoDetectCookieSupport=1
11
U neuvolněných zveřejňovat alespoň oznámení o činnostech a příjmech, pro inspiraci může sloužit vzorový
etický kodex vypracovaný Oživením, o. s.: http://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2011/12/vzor_ek_oziveni.pdf
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širší než u zastupitelů, však ani tyto povinnosti nejsou dostatečně konkrétní pro potřeby
kvalitního CCP.
Velmi pak doporučujeme, aby se k etickému kodexu přidala minimálně i vedení
příspěvkových organizací a obchodních společností s účastí ÚSC. Na tyto osoby totiž
dopadají téměř výhradně jen soukromoprávní předpisy.

Široké vymezení cílových skupin a rotace pozic
Pod CCP nastavený ÚSC by měl spadat co nejširší okruh osob, za jejichž jednání může být
ÚSC trestně odpovědný. Pod CCP by tak měli spadat nejen zaměstnanci obce, ale i
zastupitelé, členové poradních orgánů (např. hodnotících komisí u zadávání veřejných
zakázek), osob v obdobném postavení jako zaměstnanci („dohodáři“) a dalších osob – např.
lidé zahrnutí v příspěvkových organizacích, či městských společnostech.
Jedním z nejúčinnějších, avšak v praxi náročnějším opatřením je časově omezené funkční
období významných postů v rámci ÚSC. Pro inspiraci může opět sloužit bavorská
protikorupční směrnice12, která předpokládá rotaci korupčně exponovaných pozic po sedmi
letech v jedné funkci. Tím lze zajistit případné přetržení zavedených korupčních či
preferenčních vazeb. Rizikem samozřejmě je i ztráta kontinuity a kvalifikace konkrétní osoby.

Přehledná organizační a kompetenční struktura
Z našeho pohledu nejdůležitějším prvkem CCP pro ÚSC je nastavení přehledné a
srozumitelné organizační struktury ÚSC. Kriminální či nehospodárná jednání se snadněji kryjí
v prostředí s nejasnou odpovědností a rozhodovacím procesem.
Stává se, že ÚSC přijímají nové a nové vnitřní předpisy s každou přicházející politickou
garniturou. Vnitřní předpisy pak nejsou navzájem koherentní a představitelé obcí se dostávají
do situací, kdy každý jejich následující krok bude v rozporu s některým z vnitřních předpisů.
Tato situace může paradoxně vést k opačnému extrému, než je korupční rozhodování, a to
odmítání činit jakákoli rozhodnutí ze strachu před trestním postihem.
Pro správné fungování veřejných služeb, jakož i pro odpovědné a transparentní nakládání s
veřejnými prostředky je stěžejní, aby úřad ÚSC fungoval podle přehledných procesů s jasně
nastavenými odpovědnostními vztahy.
Struktura obecního úřadu by měla odpovídat dlouhodobým potřebám obce. Neměla by být
měněna na základě nepromyšlené politické poptávky.
Pravidelné procesy by měly mít jasně daný procesní postup s identifikovanými
odpovědnostmi jednotlivých aktérů. Ideálním stavem je srozumitelný a zveřejněný procesní
diagram (event. odpovědnostní matice) s vyznačením míst, která projednávaný materiál
předkládají, připomínkují, berou na vědomí či schvalují.
12

Bod 2.5 bavorské Směrnice proti korupci z roku 2014 (viz výše).
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Zde jsou dle našeho názoru a kazuistiky Nejvyššího státního zastupitelství nejdůležitější
procesy ÚSC, na jejichž procesní transparentnost by měl být kladen zásadní důraz:

I.

Výdaje ÚSC

Zejména u „výdajových“ procesů (tj. hlavně zadávání veřejných zakázek, poskytování dotací
a darů, event. u kapitálových investic) je třeba dbát na to, aby bylo u každého výdaje zřejmé,
kdo byl v rámci úřadu zodpovědný za vyhodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
budoucího výdaje (tzv. principy 3E), které mají ÚSC povinnost vyhodnocovat při naplňování
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen „zákon o finanční kontrole“).
Ostatně podle zákona o finanční kontrole je starosta, primátor či hejtman odpovědný za
nastavení vnitřního kontrolního systému,13 pro který je povinen vydat i vnitřní předpis. V
něm stanoví rozsah a rozdělení pravomocí mezi vedoucími a ostatními zaměstnanci ÚSC,
zajistí oddělení pravomocí a odpovědností v jednotlivých fázích plánování veřejného výdaje
(příprava/schvalování/provádění a kontrola dané operace) a zajistí, aby všechny operace a
kontroly po sobě zanechaly přezkoumatelnou auditní stopu. Tento vnitřní kontrolní systém
pak pravidelně sleduje a vyhodnocuje jeho efektivitu.
II.

Veřejné zakázky

Nároky na vnitřní nastavení procesů při přípravě, v průběhu a po zadání veřejné zakázky musí
odpovídat velikosti úřadu ÚSC a hlavně statistickému vyhodnocení druhů a objemů vlastních
veřejných zakázek. Nelze tedy doporučit konkrétní univerzální vnitřní předpis pro zadávání
veřejných zakázek na ÚSC.
TOPO prozatím14 vylučuje postihovat právnické osoby za trestný čin podle § 248 odst. 2
alinea druhá trestního zákoníku:
„kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným
způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu
jiným soutěžitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo
jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.”
Vzhledem k tomu je možné doposud ve vztahu k CCP uvažovat pouze trestné činy sjednání
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě [§ 256 tr. zák.] a
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži [§ 257 odst. 1 písm. b) a c) tr. zák.].
Tomu by měly odpovídat i ono „veškeré úsilí“, které je možno na ÚSC spravedlivě
požadovat. Skutkové podstaty, které přichází ve vztahu k ÚSC u zmíněných trestných činů
v úvahu,15 předpokládají protiprávní dohodu mezi zadavatelem (ÚSC) a alespoň jedním
13

Srov. § 25 odst. 1 zákona o finanční kontrole.
Domníváme se, že vyloučení skutkové podstaty trestného činu § 248 odst. 2 alinea druhá trestního zákoníku
podle § 7 TOPO je lapsem zákonodárce, který snad bude v budoucnu napraven.
15
Skutkové podstaty podle § 257 odst. 1 písm. c) a d) trestního zákoníku míří pouze na potenciální dodavatele
veřejných zakázek, tudíž se jich ÚSC nemůže jako pachatel vůbec dopustit.
14
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potenciálním dodavatelem veřejné zakázky. Z tohoto důvodu by tedy k vyloučení možnosti
spáchání zmíněných trestných činů měly ÚSC přijmout především pravidla vztahující se k
dokumentaci komunikace mezi zadavatelem a všemi potenciálními dodavateli. Zadávací
dokumentace by měla být vždy dostupná neomezenému okruhu dodavatelů, a to bez omezení
jejího přístupu. Zadavatel by měl zavést pravidla k předcházení oslovování stejného okruhu
dodavatelů.
Dle našeho se zmíněné trestné činy vztahují i na veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu §
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Proto by se
případný vnitřní předpis rozhodně neměl omezovat pouze na zadávání veřejných zakázek
„podle ZZVZ“.
V případě, že je zadavatelem poptán externí administrátor veřejné zakázky, rozhodně by ve
smlouvě s administrátorem měla být přesně upravena jeho odpovědnost za jím předložené
dokumenty, případně doporučení či rady.
Avšak vzhledem k tomu, že dle judikatury Nejvyššího soudu ČR16 nelze přenést odpovědnost
za rozhodnutí členů hodnotící komise na administrátora veřejné zakázky, je třeba co nejlépe
proškolit členy hodnotících komisí o principech zadávacího řízení.
III.

Nakládání s majetkem ÚSC

U nakládání s nemovitým majetkem je ÚSC omezen již zákony o ÚSC, které je limitují
především ve dvou směrech. ÚSC jsou povinny dopředu zveřejňovat záměry k nakládání s
nemovitým majetkem, aby se s plánovanou dispozicí mohl seznámit co nejširší okruh
zájemců. Zároveň jsou ÚSC nuceny při úplatném převodu majetku sjednat cenu zpravidla v
místě a čase obvyklou, nebo nižší cenu řádně zdůvodnit. Nesplnění obou podmínek stíhají
zákony o ÚSC sankcí neplatnosti.
Žádný zákon však nepožaduje, aby si ÚSC pro nakládání s majetkem schválil vnitřní předpis.
Přitom právě nakládání s majetkem je jednou z velmi častých příčin trestních stíhání
představitelů ÚSC. CCP by tedy rozhodně měl myslet i na problematiku nakládání s
majetkem zejména popisem procesu, který předchází příslušnému rozhodnutí o majetku.
Na tomto místě je možné hledat inspiraci např. ve slovenské legislativní úpravě zákona o
majetku obcí.17 Ta kupř. omezuje obce v použitelnosti forem zcizování majetku. Jednak zcela
zapovídá možnost obce svůj majetek darovat, navíc však omezuje i možnost přímého prodeje
obecního majetku. (V ČR bychom ekvivalent mohli nalézt v tzv. adresných záměrech).
Obecní majetek s hodnotou 40,000,- € a vyšší nemohou slovenské obce prodat přímo, ale
pouze v dražbě nebo veřejné obchodní soutěži.
16

Usnesením ze dne 28. 6. 2017 č. j. 25 Cdo 731/2017 Nejvyšší soud potvrdil, že nelze přenést odpovědnost za
zákonné rozhodnutí hodnotící komise ze zadavatele na administrátora veřejné zakázky. Následné krácení dotace
pak jdou výhradně na vrub zadavatele, byť administrátor ze své pozice a znalosti věci mohl zadavatele upozornit
na evidentně protizákonné rozhodnutí hodnotící komise.
17
Srov. zejména § 9a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb., o majetku obcí.
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Z našeho pohledu by vnitřní předpis k nakládání s majetkem měl zavést standardizované
odůvodnění plánované majetkové operace (kontrolní seznam otázek), díky kterému by mělo
být zřejmé, že byly zodpovězeny alespoň následující otázky:








Lze pro předmětný majetek najít uplatnění v rámci struktury ÚSC vzhledem k aktuální
strategii rozvoje ÚSC (nebo obdobnému dokumentu)?
o Pokud ano, proč není výhodnější zachovat majetek k využití ÚSC?
Proč je navrhovaný typ majetkové operace pro ÚSC nejvýhodnější?
o Jde-li o převod majetku z vlastnictví ÚSC na třetí subjekt, zvažovala se i
varianta dočasného přenechání věci k užití třetímu subjektu?
o S jakým výsledkem?
Na základě jakých údajů byla zjišťována obvyklá cena navrhované majetkové
operace?
o Jaká je výše ceny obvyklé navrhované majetkové operace?
o Odpovídá navrhovaná majetková operace ceně obvyklé?
o Pokud ne, jaké okolnosti tento postup odůvodňují?
Jaká hrozí rizika z navrhované majetkové operace pro jiný majetek ÚSC?

Obdobný kontrolní seznam otázek by měl mít příslušný orgán schvalující navrhovanou
majetkovou operaci k dispozici před svým rozhodnutím. Z odpovědí by mělo být zřejmé, že





ÚSC preferoval zachování majetku pro vlastní užití,
vybral nejvýhodnější typ majetkové operace,
má reálnou a podloženou představu o ceně obvyklé,
event. je s to objektivně odůvodnit majetkovou operaci za cenu nižší, než je cena
obvyklá a
 danou majetkovou operací neznehodnotí jiný majetek ve svém vlastnictví.
Při řádném zdůvodnění všech zmíněných otázek by pak nemělo být možné ÚSC trestně
postihnout.
IV.

Vlastnická politika

Ve vztahu k vlastním organizacím (příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem
ÚSC) je třeba, aby ÚSC plnil svou roli řádného hospodáře. Zastupitelé by měli dbát na
vysoký standard transparentnosti a odpovědnosti vlastních organizací ve vztahu k veřejnosti i
zastupitelstvu jako celku a vyžadovat ho
Tyto organizace by tak alespoň měly:
 mít jasně nastaveny dlouhodobé a měřitelné cíle;
 mít transparentní způsob obsazování orgánů organizace a jejich odměňování;
13

 pravidelně informovat o své činnosti zastupitele obce na veřejných zasedáních
zastupitelstva (týká se hlavně obchodních společností18);
 v zakládacích dokumentech obchodním společnostem přiznat přímo statut povinného
subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Bez jasně definované středně- a dlouhodobé vlastnické politiky není možné kvalifikovaně
posoudit, zda daná organizace plní zadání a očekávání zřizovatele (vlastníka) – ÚSC. Není
možné ani hodnotit úspěšnost vedení vlastních organizací, natož je výkonnostně odměňovat.
Ze zkušeností Oživení je zřejmé, že právě organizace spadající pod ÚSC jsou nejčastěji
předmětem sporů o způsobu a možnostech výkonu interní i externí veřejné kontroly. Dochází
velmi často k značné informační asymetrii mezi vedením organizace a samotnými ÚSC, které
zde musí vykonávat řídící a kontrolní roli.
Dodejme, že i ve zprávách Bezpečnostní informační služby ČR jsou právě vlastní organizace
ÚSC označovány za oblasti regionální správy, kde dochází ke značným dysfunkcím,
ovlivňováním veřejných zakázek a vyvádění veřejných prostředků.19

Pravidla pro řešení střetu zájmů
Definice: jde o střet osobního zájmu se zájmem ÚSC, který je povinna daná osoba prosazovat
či hájit z titulu své funkce či pozice.
Přítomnost střetu zájmů při výkonu veřejné funkce je zcela přirozený stav, jelikož veřejný
funkcionář nežije v izolovaném světě a do jeho výkonu funkce se může promítat řada jeho
osobních vztahů a zájmů. Při střetu osobního zájmu se zájmem ÚSC je však třeba vždy hájit a
upřednostňovat zájem ÚSC a zároveň je nutné střet zájmů jasně a veřejně deklarovat.
Současně musí být z dané situace zjevné, že třetí strana nezískala v důsledku vztahu s
pracovníky ÚSC jakoukoli výhodu.
Proto je žádoucí se v situaci, kdy hrozí střet zájmů, řídit zpravidla (tento postup nemůže
dopadat na všechny myslitelné situace) následujícím postupem:


Dotčení pracovníci jsou povinni v maximální možné míře povolené zákonem hlásit
svým nadřízeným situace vedoucí ke vzniku skutečného či domnělého střetu zájmů
(nadřízeným se pro účely řešení střetu zájmů myslí i osoba či orgán, který dotyčného
jmenoval či nad ním vykonává dozor, např. rada u ředitele příspěvkové organizace,
event. u ředitele obecní obchodní společnosti apod.).



Nadřízení dotčených pracovníků pak odpovídají za vyřešení skutečného či domnělého
střetu zájmů.
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Další doporučení týkající se městských obchodních společností jsme shrnuli v „Manuálu pro zvýšení
transparentnosti municipálních obchodních společností“ dostupném zde: https://www.oziveni.cz/wpcontent/uploads/2015/01/Manual_MOS_update.pdf.
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Viz https://www.bis.cz/vyrocni-zprava16e1.html?ArticleID=1136
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Osoba, která je ve střetu zájmů, se nesmí účastnit rozhodování, kterého se střet zájmů
týká, nebo do něj být jiným způsobem zapojena. se nesmí účastnit rozhodování,
kterého se střet zájmů týká, nebo do něj být jiným způsobem zapojena. (osoba, o které
se jedná, by v zásadě neměla být ani přítomna takovému rozhodování, pokud si to
daný orgán sám nevyžádá).



Řešení střetu zájmů musí být řádně zdokumentováno.

Vzdělávání
Vedoucí pracovníci by měli prohlubovat své znalosti forem korupce, podvodů a jiného
kriminálního jednání, možností detekce a nastavení preventivních mechanismů, jakož i
prohlubovat schopnosti včas detekovat znaky rizikového jednání a přijímat ve vlastní
působnosti adekvátní opatření k minimalizaci pravděpodobnosti jejich výskytu. Takto
vzdělávat by se měli i volení představitelé ÚSC uvolnění k výkonu své funkce.
Vzdělávání by se nemělo vyhýbat ani řadovým zastupitelům. Pro dobré fungování
zastupitelského sboru je žádoucí, aby si zastupitelé osvojili znalosti o fungování ÚSC
(pravomoci jeho orgánů, způsob jednání a rozhodování orgánů atp.).20 Z analýzy Nejvyššího
státního zastupitelství vyplývá, že právě neznalost rozdělení kompetencí především mezi
starostou a zastupitelstvem je hlavní příčinou většiny trestných činů spáchanými volenými
představiteli obcí21.
ÚSC by proto měl v rámci svého CCP usilovat o kontinuální vzdělávání a trénink svých
úředníků v oblastech rozpoznání a řešení situací rizikových pro výskyt kriminálního jednání.
Obsah vzdělávání a jeho intenzita by měly být uzpůsobeny potřebám jednotlivých skupin
pracovníků (např. vedoucí a podřízení zaměstnanci, úředníci a servisní zaměstnanci) tak, aby
byly primárně vzdělávány ty skupiny úředníků, kteří se ve výkonu své činnosti
nejpravděpodobněji mohou setkat s kriminálním jednáním (např. úředníci odpovědní za
akvizice, poskytování povolení a licencí, rozdělování dotací atp.). Důraz by měl být kladen na
pojmenování rizikových situací, schopnosti je rozeznat a nácvik situací, jak se v kritických
chvílích správně zachovat, včetně uvádění praktických příkladů z prostředí českých ÚSC.

Ochrana oznamovatelů
Vzhledem ke komplexnosti řízení ÚSC je žádoucí pro detekci kriminálního, nekalého nebo
neetického jednání aplikovat v rámci CCP více nástrojů a nespoléhat se primárně pouze na
některé, např. řídící interní kontrolu nebo činnost kontrolního výboru zastupitelstva.

20

Srov. především rozsudek Nejvyššího soudu:11 Tdo 454/2011-32.
Srov. Aktualizaci analýzy trestní odpovědnosti osob činných ve volených orgánech územních samosprávných
celků, 4 NZN 603/2016, str. 25, dostupná zde: http://nsz.cz/index.php/cs/soubory-ke-staeni.
21
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Za tímto účelem je vhodné zřídit oznamovací kanál pro podávání stížností, návrhů či podnětů
jak pro interní pracovníky daného ÚSC, tak externí oznamovatele. Zvláštní péče by měla být
věnována oznamovatelům z řad interních pracovníků, jelikož jsou v pozici, kdy mohou
oznámit riziko případného porušování zákonných či interních předpisů nebo spáchání
trestného činu dříve, než k němu dojde, a předejít tak negativním následkům a vzniku škod.
Stejně tak mohou se znalostí vnitřních problémů navrhnout nejlepší řešení pro předcházení
obdobných jednání v budoucnu.
Jinými slovy, criminal compliance program nelze považovat za úplný, pokud nezajišťuje
snadné oznamování podnětů na případné korupční, nehospodárné či neetické jednání ÚSC.
Možnost oznámení by měla být umožněna co nejvíce formami (telefonní linka, fyzická
schránka, elektronické podání – např. systémem GlobaLeaks apod.). Bez ohledu na technické
zajištění způsobu oznámení je za účelem získání důvěry oznamovatele v systém oznámení
klíčové umožnit:



anonymní způsob oznámení, zvláště klást důraz na anonymitu v kyberprostoru (např.
nemožnost identifikovat IP adresu oznamovatele);
aby oznámení prošetřila důvěryhodná autorita (profesionalita, integrita, objektivita),
která zároveň poskytne oznamovateli zpětnou vazbu o výsledku šetření.

Je třeba mít na paměti, že pracovníci nemusí mít veškeré dostupné informace, které jejich
podezření potvrzují, či vyvracejí. Za tento nedostatek informací je však není možné negativně
hodnotit. Není povinností žádného pracovníka ÚSC být zároveň zdatným detektivem. Z
tohoto úhlu pohledu je třeba považovat i oznámení cílící tzv. „mimo“ za skutečnost, jež
ukazuje na stav, který zbytečně vyvolává podezření a nedůvěru, což samo o sobě žádoucí stav
není.
Vedení ÚSC musí deklarovat odhodlání přijímat adekvátní opatření v případě zjištění
pochybení, ať už úpravou vnitřních předpisů, přijetím disciplinárních opatření, nebo řešením
vzniklých škod (včetně vyvození odpovědnosti za škodu).

Závěr
Vstupní analýza ukazuje, že existuje reálná hrozba trestního stíhání územních samosprávných
celků. Jsou to právě činnosti jako zadávání veřejných zakázek nebo řízení a kontrola vlastních
obchodních společností, za které je od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob možné územní samosprávy trestně stíhat. V praxi jde o činnosti, ve kterých dochází
nejčastěji k pochybnostem veřejnosti o hospodárném a účelném nakládání s veřejnými
prostředky, stejně jako k trestnímu stíhání volených představitelů samospráv.
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Tím, že zákonodárce novelizoval zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, a přidal tak
samosprávám i relativně snadnou možnost, jak se trestní odpovědnosti vyhnout pomocí
zavedení prvků good governance, mohla by tato novela mít nepřímo i velmi pozitivní vliv na
fungování samospráv v ČR.
Analýza se soustřeďuje na nejvýznamnější prvky odpovědného řízení samospráv. Zahrnutí
preventivních a detekčních prvků, jakož i nastavení systému odpovídající reakce na signály o
nehospodárném, či dokonce kriminálním jednání v rámci samosprávy by se mělo stát
standardem fungování územních samosprávných celků v ČR. Aby se samosprávy zcela
vyhnuly trestní odpovědnosti, požaduje zákon, aby vyvinuly „veškeré úsilí, které na nich lze
požadovat“. Je otázka, jak se k výkladu tohoto ustanovení postaví orgány činné v trestním
řízení, jelikož doposud není možné najít dostatek podkladů z praxe. Ono veškeré vynaložené
úsilí se bude logicky lišit především ve vztahu k velikosti zkoumané samosprávy. Požadavky
orgánů činných v trestním řízení na prvky criminal compliance tak budou muset být adekvátní
možnostem dané samosprávy.
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