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Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Téma problematiky zadávání in-house zakázek je aktuální, neboť se jedná o institut v našem 

právním řádu relativně nový. 

 

Náročnost tématu: 

 

Jedná se o středně náročné téma, které však vyžaduje dobrou znalost veřejného práva. 

Náročnost tématu také zvyšuje absence české judikatury. Na druhou stranu je nutno 

konstatovat, že zahraniční judikatura, ale i zahraniční odborná literatura zabývající se daným 

tématem je značně rozsáhlá.  

 

Koncepce zadávání in-house veřejných zakázek je problematická, neboť zdánlivě narušuje 

koncept zadávání veřejných zakázek. Vědeckými metodami, které se nabízejí při zpracování 

tématu, jsou analýza, komparace a nejnáročnější metodou při zpracování tohoto tématu je 

bezesporu syntéza. Diplomantka použila všechny potřebné metody a problému se věnovala 

v celé jeho šíři a hloubce.  

 

Hodnocení práce: 

 

Práce je velmi kvalitním zpracováním dané problematiky. Obohatilo by ji, kdyby obsahovala 

více vlastních úvah, názorů a osobních postřehů diplomantky a analýz konkrétních případů. 

Diplomantka citované zdroje většinou pouze přejímá a kriticky je nehodnotí. V práci nejsou 

faktické chyby. Práci je možno vytknout občasnou stylistickou neobratnost.  

 

Práce se vůbec nezabývá jedním důležitým aspektem in-house zadávání zakázek, kterým je 

možné posílení postavení dodavatele oproti jeho konkurentům a narušení hospodářské soutěže 

na relevantním trhu, a to zejména v případě, že odměna za poskytnuté plnění převyšuje cenu 

plnění, která je na trhu běžná. To vede k závěru, že pokud nebudou splněny podmínky pro 

zákonem aprobované poskytnutí veřejné podpory, může být in-house zadávání veřejné 

zakázky neslučitelné s vnitřním trhem a zadavatel a dodavatel mohou být povinni zdržet se 

poskytování nedovolené podpory, případně k jejímu navrácení. 

 

Práce se vyznačuje jasnou koncepcí a metodikou zpracování práce akademického charakteru a 

neodchylování se od svého tématu. Je vidět, že diplomantka přistoupila ke zpracování práce a 

aplikaci vědeckých metod pečlivě, s rozmyslem a jasným plánem, díky čemuž splnila cíl 

práce.  

 



Pokud jde o výběr a aplikaci vědeckých metod, diplomantka ovládá metodu analytickou, 

částečně komparatistickou s tím, že metodě syntetické mělo být věnováno více pozornosti. 

Práce má logickou stavbu, rozebírá relevantní témata související s tímto typem výjimek 

z nutnosti uzavírat smlouvy na základě veřejné zakázky a soustředí se na podstatné problémy 

spojení zadavatele a dodavatele. Práce vychází z dostatečného počtu pramenů, ke škodě je 

pouze malé využití pramenů zahraničních.  

 

Diplomantka prokázala přehled o českém veřejném právu. Grafická úprava práce je na dobré 

úrovni. Jazykové a stylistické zpracování práce je rovněž na dobré úrovni, práce je napsána 

srozumitelným jazykem.  

 

V rámci celkového hodnocení diplomové práce lze uvést, že se jedná o kompaktní, 

přehlednou, úplnou a logicky zpracovanou práci, která obsahuje vlastní odborné úvahy, byť je 

jich málo, a to s využitím dostatečného množství literatury a judikatury, byť zahraniční 

literatura je zastoupena skromně. Diplomantka dokumentovala svoji schopnost zpracovat 

práci akademickým způsobem, přičemž dochází i k vlastním odůvodněným závěrům, které 

jsou podloženy. Práce prokazuje orientaci diplomantky v oboru a schopnost dospět 

k samostatným řešením problémů, kterých se téma práce týká. Práce též obsahuje odůvodněná 

odborná stanoviska, které ale lze málokdy označit za vlastní.  

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

V jakých případech je při vertikální spolupráci vyloučeno poskytnutí veřejné podpory ve 

smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU? 

 

Doporučení práce k obhajobě: 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci stupněm výborně.  
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