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Téma práce 

 

Diplomant předložil k posouzení diplomovou práci na téma: Postavení sektorového zadavatele veřejné 

zakázky. Jde o téma, které je velmi specifické, neboť je zaměřeno pouze na specifika zohledňující 

zvláštní postavení sektorových zadavatelů ve veřejných zakázkách. Mohu konstatovat, že obdobné 

téma je voleno v rámci závěrečných prací studentů orientovaných na problematiku veřejných zakázek 

jen velmi výjimečně. Důvodem je jednak skutečnost, že správné uchopení tohoto tématu vyžaduje 

určité praktické zkušenosti nabyté právě při řešení problémů zadávání sektorových zakázek, ale také 

to, že odborná literatura a také judikatura se sektorovým zadáváním věnuje v zásadě pouze okrajově. 

Autor tak měl jen velmi omezené zdroje, ze kterých mohl čerpat. I z tohoto důvodu hodnotím zvolené 

téma jako obtížné. Mohu však konstatovat, že odborných pramenů bylo využito v dostatečném 

rozsahu.  

 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce diplomant nepřímo vymezuje v úvodní kapitole, když uvádí, že se předkládaná diplomová 

práce pokouší o komplexní uchopení oblasti sektorových veřejných zakázek ve světle relativně stále 

nové právní úpravy. Současně autor doplňuje, že centrem jeho zkoumání bude vytyčení konkrétních 

specifik zadávání sektorových veřejných zakázek oproti obecné právní úpravě.  

 

Mohu konstatovat, že takto vymezený cíl práce autor beze zbytku naplnil a předložil přehledné a 

ucelené pojednání zvolené problematiky. 

 

 

Systematika a struktura práce 

 

Diplomant rozčlenil práci do devíti kapitol. V nich postupně rozebírá všechny aspekty zadávacího 

řízení, když v jednotlivých kapitolách upozorňuje na odchylky, které sektorové zadávání vykazuje. 

Úvodní dvě kapitoly jsou věnovány spíše obecnějším výkladům, definicím základních pojmů a 

vysvětlení základních specifik postavení sektorového zadavatele.  

Třetí kapitola je věnována výkladu jednotlivých odvětví sektorového zadávání, a to se zřetelem 

k pojetí veřejného zájmu v sektorových veřejných zakázkách. Kapitola čtvrtá až devátá je pak 

zaměřena na problematiku zadávacího řízení a jeho náležitostí z hlediska sektorového zadávání.  



Proti systematickému uspořádání práce nemám zásadních připomínek. Text je velmi přehledný, 

jednotlivé kapitoly a subkapitoly na sebe logicky navazují. Z hlediska zvoleného tématu je 

systematika, kterou autor uplatnil, zcela odpovídající a dostatečně strukturovaná.  

 

Obsahová úroveň práce 

 

Po obsahové stránce nelze práci vytknout zásadnější pochybení či nedostatky. Jak již bylo výše 

uvedeno, práce se zabývá velmi specifickým tématem, které je pouze výjimečně reflektováno 

v odborné literatuře a také v judikatuře na národní i evropské úrovni. Proto měl diplomant jen velmi 

omezené zdroje, z nichž mohl čerpat poznatky a úvahy pro výklad. I přes tato omezení se autor 

zvoleným tématem zabýval do potřebné hloubky a s maximální mírou odpovědnosti.  

 

Velmi kladně hodnotím zejména kapitolu třetí, v níž autor pojednává o relevantních činnostech, tedy o 

sektorovém vymezení jednotlivých odvětví, která vykazují natolik specifické rysy, že je zákon 

vyčleňuje do zvláštních pravidel pro sektorové zadávání. Za velmi důležitá pojednání pak považuji i 

výklady obsažené v kapitole sedmé a osmé, které shrnují odlišnosti sektorového zadávání vážící se 

jednak k prokazování kvalifikace, jednak k vymezení zadávacích podmínek. 

 

Mohu konstatovat, že autor se vyhnul zásadním nedostatkům. Oceňuji, že i přes omezené zdroje autor 

přináší vlastní stanoviska a názory, které je schopen si vždy dostatečně argumentačně obhájit.  

 

 

Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň)  

 

K formální úrovni práce nemám zásadnějších připomínek. Text je přehledný a čtivý, formulace jsou 

přesné, autor se vyvaroval rozsáhlejšího výskytu gramatických a pravopisných chyb. Také proti 

citačnímu aparátu nemám zásadnějších výtek.  

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby by diplomant měl obecněji zhodnotit platnou právní úpravu sektorového zadávání 

v České republice, a to z hlediska míry a účelnosti specifik, která tato úprava (oproti obecné úpravě 

zadávání veřejných zakázek) vykazuje. Zvláštní pozornost by pak měl věnovat i smlouvě na veřejnou 

zakázku při sektorovém zadávání a přípustnosti jejích změn.  

 

 

Shrnutí a hodnocení 

 

Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou práci jako kvalitní a naplňující všechny 

náležitosti závěrečných prací studentů magisterského studia. Proto ji hodnotím stupněm velmi dobře. 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě. 
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