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Téma práce
Diplomantka předložila k posouzení diplomovou práci na téma: Veřejné zakázky malého rozsahu. Jde
o téma, které považuji za velmi zajímavé, neboť se zabývá jednou ze specifických oblastí zadávání
veřejných zakázek. Oblastí, která přesto, že je nejvyužívanější výjimkou z povinnosti postupovat
podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je současně nejméně právně regulovanou, což přináší
řadu otázek a praktických problémů.
Zvolené téma hodnotím jako středně obtížné. Důvodem je skutečnost, že zakázkám malého rozsahu se
hojně věnuje odborná literatura. Autorka mohla také čerpat z četné rozhodovací praxe jak Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, tak i soudů.
Mohu konstatovat, že diplomantka uvedených možností využila a předložila zajímavé a ucelené
pojednání zvolené problematiky.
Cíl práce
Cíl práce diplomantka vymezuje v úvodu práce, když konstatuje, že cílem jejího zkoumání je ověřit,
premisu, že zakázky malého rozsahu nepodléhají prakticky žádné právní regulaci, a dále najít případně
odpověď na otázku, jaká pravidla se uplatňují při zadávání zakázek malého rozsahu a jak probíhá
kontrola a přezkum tohoto procesu.
Mohu konstatovat, že tento cíl autorka v práci beze zbytku naplnila, když podala odpovědi na otázky,
které si v úvodu práce definovala.
Systematika a struktura práce
Diplomantka zvolila jednoduchou a přehlednou strukturu práce, když text rozčlenila do čtyř kapitol.
V první kapitole autorka věnuje pozornost pojmu, účelu a vývoji právní úpravy zadávání veřejných
zakázek v České republice. Zvláštní pozornost v subkapitole 1.2 přitom věnuje otázce vývoje institutu
zakázek malého rozsahu, a to zejména z hlediska nastavení finančních limitů pro identifikaci tohoto
druhu veřejných zakázek.
Druhá kapitola je věnována základním zásadám zadávání veřejných zakázek, které se plně uplatňují i u
zakázek malého rozsahu. Následující třetí kapitola podává zevrubný výklad postupu zadavatele při
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zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. Konečně poslední čtvrtá kapitola se orientuje na otázky
spojené s kontrolou a dohledem na postupu zadavatele u zakázek malého rozsahu.
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. Kladem práce je
především komplexnost podaného výkladu. Autorka se na problematiku zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu snažila podívat nejen z historického pohledu, ale také ze systematického a
významového hlediska. Současně bylo nezbytné, aby řadu otázek diplomantka zodpověděla s využitím
vlastní úvahy, neboť regulace veřejných zakázek malého rozsahu velmi často zcela absentuje.
Velmi kladně hodnotím již výše zmíněnou kapitolu 1.2, která pojednává o vývoji institutu veřejných
zakázek malého rozsahu a věnuje pozornost i nastavení finančních limitů těchto zakázek v čase. Toto
pojednání je zcela nezbytné pro správné a komplexní pochopení tohoto institutu. Za přínosnou
hodnotím též kapitolu druhou, která pečlivě a do nezbytné míry podrobnosti vykládá jednotlivé
základní zásady zadávání veřejných zakázek a meze jejich uplatnění i u zakázek malého rozsahu.
Autorka se v práci nedopouští závažných pochybení. Argumentace diplomantky jsou přesné a
srozumitelné.
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.
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 podrobněji zaměřit na otázku vlivu právní úpravy veřejných
zakázek v právu EU na národní regulaci tohoto druhu veřejných zakázek. Dále by se autorka měla
vyjádřit i k otázce, jak ovlivňuje nastavení limitů veřejných zakázek malého rozsahu
makroekonomické ukazatele, tedy zejména, zda změna těchto limitů má vliv na vývoj ekonomiky a
rozvoj hospodářství, případně v jakém směru.
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 28. 4. 2020
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
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