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Téma práce 

 

Diplomantka předložila k posouzení diplomovou práci na téma: Hodnocení veřejných zakázek dle 

ekonomické výhodnosti. Toto téma považuji za středně obtížné. Důvodem je především skutečnost, že 

dosud absentuje ucelená odborná literatura, která by se právě hodnocením nabídek při veřejných 

zakázkách, resp. vymezením použitelnosti a vhodnosti jednotlivých kritérií zabývala. Autorka tak 

mohla čerpat především ze zkušeností praxe a ze závěrů z judikatury, která ovšem ani v tomto případě 

není příliš rozsáhlá. 

 

Mohu konstatovat, že přes uvedená úskalí diplomantka předložila velmi zdařilé a ucelené pojednání 

zvolené problematiky, které zpracovala na vysoké úrovni při reflexi dostupných odborných pramenů i 

judikatury na národní i evropské úrovni.  

 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce diplomantka vymezuje v úvodu práce, v němž konstatuje, že cílem jejího odborného 

zkoumání je poukázat na možnosti zadavatelů nastavit hodnotící kritéria tak, aby se jim podařilo získat 

skutečně plnění, které bude dle jejich představ nejlepší, a to současně v souladu se zásadami 

vynakládání veřejných prostředků. Tedy aby zadavatelé získali plnění, které bude představovat 

nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. 

 

Lze uvést, že diplomantka tento cíl beze zbytku naplnila. Kladem práce je především komplexnost, 

s níž autorka podává výklad všech relevantních aspektů zkoumané problematiky. 

 

 

Systematika a struktura práce 

 

Diplomantka rozčlenila práci do šesti kapitol. V prvé kapitole obecně pojednává o smyslu a účelu 

právní regulace veřejného zadávání. Druhá kapitola, také ještě obecného charakteru, se zabývá 

průběhem zadávacího řízení a zařazení fáze hodnocení nabídek. Třetí kapitola je zaměřena na 

problematiku zákonné úpravy hodnocení dle ekonomické výhodnosti. Na tuto kapitolu pak navazují 

další dvě kapitoly, v nichž se již autorka zabývá hodnocením nabídek a nastavením jednotlivých 

hodnotících kritérií. Závěrečná šestá kapitola je věnována zkušenostem z tuzemské i zahraniční praxe 

zadávání veřejných zakázek.  



 

 
 

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 autorka uplatnila, zcela odpovídající a dostatečně strukturovaná.  

 

Obsahová úroveň práce 

 

Po obsahové stránce nelze práci vytknout zásadnější pochybení či nedostatky. Velmi kladně hodnotím 

zejména snahu autorky podat ucelené a komplexní pojednání o zvolené problematice. Je přitom třeba 

mít na zřeteli, že zvolené téma je z hlediska veřejného zadávání jednou ze stěžejních praktických 

otázek. Správné nastavení hodnotících kritérií, jejich přiměřenost a současně i důslednost, je jedním 

z nezbytných předpokladů pro to, aby zadavatelé skutečně získali plnění, o které usilují a které naplní 

jejich představy a potřeby. 

 

Nelze přitom nevidět, že s hodnocením nabídek je v praxi spojena řada otázek a problémů. Tlak 

zákonodárce (imanentně obsažený v platné právní úpravě) na zadavatele, aby hodnotící kritéria 

reflektovala v rámci ekonomické výhodnosti nabídky vždy všechny zájmy a potřeby zadavatele, tedy 

zejména, aby zadávání nebylo orientováno jen na nejnižší nabídkovou cenu, je důsledkem značné 

kreativity zadavatelů při specifikování dalších hodnotících kritérií. Ta jsou však hojně nastavována 

způsobem, který se následně ukáže jako neefektivní či kontraproduktivní, neboť představuje citelnou 

komplikaci při následném hodnocení nabídek. 

 

Velmi kladně oceňuji, že všechny tyto aspekty autorka ve své práci reflektovala. Text je velmi 

výstižný a vhodně prolíná jak teoretické úvahy, tak i zkušenosti z praxe představované zejména závěry 

z rozhodovací praxe soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jako stěžejní části práce 

vnímám kapitolu čtvrtou a pátou, které považuji za velmi přínosné. 

 

 

Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň)  

 

K formální úrovni práce nemám zásadnějších připomínek. Text je přehledný a čtivý, autorka se 

vyvarovala rozsáhlejšího výskytu gramatických a pravopisných chyb. Také proti citačnímu aparátu 

nemám zásadnějších výtek, je v práci proveden plně v souladu s příslušnými normami.  

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby by se diplomantka měla zaměřit na úvahu o vhodnosti dílčích hodnotících kritérií a 

specifikovat, která hodnotící kritéria by pro zadavatele mohla být přínosná a efektivní. Krátkou úvahu 

by diplomantka měla připojit i k případným doporučením de lege ferenda.  

 

 

Shrnutí a hodnocení 

 

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

všechny náležitosti závěrečných prací studentů magisterského studia. Proto ji hodnotím stupněm 

výborně. Práci plně doporučuji k ústní obhajobě. 

 

 

V Praze dne 26. 12. 2019 

 

 

 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 


