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Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zneužívání 

pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
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I. 

 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „oznamovatel”) je nevládní 

nezisková organizace zabývající se dlouhodobě problematikou korupce. V rámci svých aktivit 

se oznamovatel dozvěděl o skutečnostech, které by mohly nasvědčovat tomu, že došlo ke 

spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 zákona 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Podezřelým ze spáchání trestného činu je náměstek ministra 

zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik MUDr. Michael Vít, 

Ph.D., a případně další osoby, které se spolu s ním podílely na níže popsaných skutcích.  

 

II. 

 

 

V rámci poptávkového řízení ve věci výběru dodavatele řešení strategického poradenství pro 

transformaci orgánů a zařízení ochrany a podpory veřejného zdraví v České republice oslovil 

dne 6. srpna 2007 MUDr. Vít jménem Ministerstva zdravotnictví České republiky tři subjekty 

s tím, aby tyto subjekty předložily cenové nabídky. Osloveni byli RNDr. Otakar Vychodil (se 

sídlem Luběnice 115, Těšetice, IČ: 12078956), Ing. Radek Lanč (se sídlem Vyžlovská 

2246/42, Praha 10, IČ: 66443989) a společnost TEM Invest s.r.o. (se sídlem Borošova 634, 

Praha 4, IČ: 25670131).  

 

Po posouzení nabídek, které předložily vyjmenované subjekty, rozhodl dne 20. srpna 2007 

MUDr. Vít o tom, že na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena, 

byl jako vítěz ve zmíněném poptávkovém řízení vybrán RNDr. Vychodil. Oznamovatel 

dodává, že nabídky oslovených subjektů jsou po formální stránce až pozoruhodně podobné. 

 

Jen pro upřesnění oznamovatel uvádí, že jak vyplývá z hodnoty vítězné nabídky RNDr. 

Vychodila (1 680 000,- Kč bez DPH), jednalo se v případě předmětného poptávkového řízení 

o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Ze znění 

ustanovení § 18 odst. 3 ZVZ lze dovodit, že veřejný zadavatel není povinen zadávat zakázky 

malého rozsahu podle ZVZ, avšak je na druhou stranu povinen dodržovat zásady uvedené 

v ustanovení § 6 ZVZ - zásadu transparentnosti, zásadu rovného zacházení a zákaz 

diskriminace. 

 

Důkazy:  

- kopie poptávky a nabídky RNDr. Vychodila 

- kopie poptávky a nabídky společnosti TEM Invest s.r.o. 

- kopie poptávky a nabídky Ing. Lanče 
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III. 

 

Z dokumentů, kterými oznamovatel disponuje, nicméně vyplývá, že průběh poptávkového 

řízení byl Ministerstvem zdravotnictví zaznamenán nestandardně, přičemž se oznamovatel 

domnívá, že poptávkové řízení neproběhlo způsobem výše popsaným.     

 

Mezi materiály, které má oznamovatel k dispozici, se nachází dokument, který zaznamenává 

průběh poptávkového řízení na straně Ministerstva zdravotnictví. Podle tohoto dokumentu 

mělo zmíněné poptávkové řízení č. j. MZDR 25955/2007. Dále dokument obsahuje čárový 

kód, pod kterým je uvedeno číslo MZDRX007MIAJ, což je označení v interní databázi 

Ministerstva zdravotnictví. 

V rozporu s předchozím odstavcem je ovšem skutečnost, že dle sběrného archu spisu, který 

odpovídá výše uvedenému číslu jednacímu, a který má oznamovatel rovněž k dispozici, se 

pod tímto číslem jednacím nachází dokument s názvem „Návrh na zvýšení třídy Hany Černé“.  

 

Za zarážející oznamovatel považuje také fakt, že rozhodnutí, které vydal dne 20. srpna 2007 

ve věci poptávkového řízení MUDr. Vít, neobsahuje standardní náležitosti (číslo jednací, číslo 

v interní databázi, atd.), kterými podobná rozhodnutí ústředních orgánů státní správy 

disponovat mají. Dle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí: „Doručené 

dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem, s výjimkou dokumentů obsahujících 

chybný formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní 

technice určeného původce, a dokumentů podléhajících zvláštní evidenci nebo 

nepodléhajících evidenci, které určený původce uvede ve svém spisovém řádu, se v den, kdy 

byly určenému původci doručeny nebo určeným původcem vytvořeny, opatří jednoznačným 

identifikátorem.“. Ve spojení s ustanovením § 64 odst. 2 téhož zákona, které stanoví, že 

jednoznačný identifikátor podle odstavce 1 je označení dokumentu zajišťující jeho 

nezaměnitelnost, je zřejmý nesoulad mezi podobou dotčených dokumentů a jejich označením, 

které nebylo provedeno v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Důkazy:  

- kopie rozhodnutí MUDr. Víta o vítězné nabídce 

- kopie dokumentu MZ zaznamenávajícího poptávkové řízení 

- kopie sběrného archu spisu 

 

 

IV. 

 

ZVZ stanoví v ustanovení § 18 odst. 3, že: „Zadavatel není povinen podle zákona zadávat 

veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v 

§ 6.“. Týž zákon zároveň v ustanovení § 6 uvádí: „Zadavatel je povinen při postupu podle 

tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace.“ 
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Na základě výše uvedeného se oznamovatel domnívá, že postup při zadání a vyhodnocení 

výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je v rozporu se zákonem, neboť byl 

zmanipulován s úmyslem opatřit jednomu z účastníků poptávkového řízení neoprávněný 

prospěch. 

 

            

V. 

 

Oznamovatel žádá, aby státní zastupitelství výše popsané skutečnosti prošetřilo a prověřilo, 

zda nedošlo ke spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 

158 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

 

 

VI. 

 

Oznamovatel žádá, aby byl v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů vyrozuměn o tom, jak bylo 

s tímto oznámením naloženo. 

 

V Praze dne 4. dubna 2011 
 

 

 

    

………………………………………….………………… 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. 

David Ondráčka 

ředitel 

 

 

 

 

 

 


