
  
 

 
„Způsob kontroly průběhu losování prostřednictvím elektronických losovacích zařízení u 

projektů v OPŽP“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koncepce Kontrolního listu k prověření transparentnosti 
elektronického losování 

1. Dne 15. 2. 2012 vydal Krajský soud v Brně rozsudek č. 62 Af 47/2010-53 (tzv. 
Karlovarská losovačka), ve kterém je uvedeno, že za netransparentní je považováno 
losování i v případě, že vznikne odůvodněná pochybnost o transparentnosti, aniž by 
byla úmyslná manipulace s losováním prokázána. 

2. Dne 6. 6. 2013 vydal Krajský soud v Brně rozsudek č. 62 Af 61/2012-108 
(k elektronickým losovačkám), ve kterém poukázal na konkrétní aspekty v průběhu 
losování, které zakládají pochybnost o transparentnosti průběhu losování. S odkazem 
na rozsudek ve věci tzv. Karlovarské losovačky dále uvedl, že pochybnost 
o transparentnosti průběhu losování je postačující k nezbytnosti považovat průběh 
losování za netransparentní, a tedy v rozporu s §6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění (ZVZ).  

3. Na konci roku 2013 vytvořilo MŽP „Kontrolní list k prověření transparentnosti 
elektronického losování (Operační program Životní prostředí)“ (dále jen KL), který 
reflektuje závěry rozsudků uvedených výše a zaměřuje se především na tyto 
konkrétní aspekty zakládající podezření na netransparentnost: 

1) Zda byl losování přítomen notář v souladu s § 66 odst. 4 ZVZ (otázka č. 5 tuto 
skutečnost prověřuje prostřednictvím skutečnosti, že je prověření prováděno 
na základě notářského zápisu z losování). 

2) Zda zadavatel pozval uchazeče k účasti na losování v souladu s § 66 odst. 
4 ZVZ (otázka č. 6). 

3) Zda někdo z přítomných účastníků požádal o možnost vlastnoručního 
prověření zařízení, případně jak byl požadavek zadavatelem vypořádán 
(otázka č. 17, vychází z výše zmíněného rozsudku). 

4) Zda někdo z účastníků požádal o výměnu čísel přidělených pro losování 
jednotlivým nabídkám, případně jak zadavatel tento požadavek vypořádal 
(otázka č. 18, vychází z výše zmíněného rozsudku). 

5) Zda vyslovil některý z účastníků losování pochybnosti o jeho průběhu 
a případně jak je zadavatel vypořádal (otázka č. 19, vychází z výše zmíněného 
rozsudku). 

6) Další otázky směřovaly na obecnou kontrolu průběhu losování tak, aby bylo 
možné identifikovat případné další rizikové skutečnosti. 
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Vyhodnocení závěrů z KL 
4. Vyhodnocení KL vycházelo z hodnocení výše uvedených rizikových otázek, kdy tyto 

odpovědi na ně zakládaly podezření na netransparentnost: 

 Otázka č. 5 – Ne (Nepochybil žádný projekt.) 

 Otázka č. 6 – Jiný zápis než notářský (Nepochybil žádný projekt.) 

 Otázka č. 17 – Ano, ale zadavatel požadavku nevyhověl (identifikováno 
u 1 projektu). 

 Otázka č 18 – Ano, ale zadavatel požadavku nevyhověl (identifikováno 
u 8 projektů). 

 Otázka č. 19 – Ano (identifikováno u 3 projektů).  

Na základě této odpovědi došlo ke konkrétnímu prověření podaných námitek 
uchazečů a způsobu jejich vypořádání, přičemž ve všech třech případech 
zakládal obsah námitek podezření na netransparentnost. Detail je doplněn do 
otázky č. 22 v KL jednotlivých projektů. 

 V rámci ostatních otázek v KL byla identifikována podezření 
na netransparentnost u dvou otázek: 

 Otázka č. 20 „Shodovala se čísla z testovacího losování s vylosovanými 
čísly? (Pokud ano, kolik?)“ – Kdy byl identifikován projekt, kde bylo ve 
zkušebním losování a „ostrém“ losování vylosováno 10 stejných čísel 
z 20 ve stejném pořadí (identifikováno u 1 projektu, označen 
oranžovou barvou). 

Vzhledem k nepravděpodobnosti dvou naprosto stejných losování 
u tohoto projektu bude MŽP o tomto nálezu informovat Policii ČR 
s podnětem k prošetření, zda v rámci zadávacího řízení tohoto 
projektu nebyl spáchán trestný čin. V případě, že bude prokázán 
trestný čin, bude projektu udělena korekce ve výši 100% částky 
dotace. 

 Otázka č. 22 „Další skutečnosti, které mohly být zásadní pro zjištění 
transparentnosti losování“: – kde bylo u jednoho z projektů uvedeno: 
„Policie ČR v rámci prověřování zadávacího řízení u předmětného 
projektu konstatovala, že při omezení počtu uchazečů v užším řízení 
bylo použito nepřípustně upravené elektronické losovací zařízení, jehož 
software (losovací program) umožňoval předem stanovit, kteří zájemci 
budou vylosováni.“ (identifikováno u 1 projektu). 
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Závěr 
V rámci přiloženého přehledu projektů, u kterých bylo na základě KL identifikováno 
podezření na netransparentnost, bude postupováno následovně: 

1. Žlutě podbarvené projekty (13): 

 Pokud projektu nebylo doposud vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(RoPD), bude vydáno na sníženou částku dotace se započtením uvedené 
korekce. 

 Pokud projektu bylo vydáno RoPD, bude zahájeno šetření nesrovnalosti na 
základě výstupů z KL. 

2. Oranžově podbarvený projekt (1): 

 Projektu bylo vydáno RoPD, bude zahájeno šetření nesrovnalosti a zároveň 
bude podán podnět k prošetření orgány činnými v trestním řízení. 

Zároveň u všech výše uvedených projektů bude podán podnět k prošetření na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. 
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