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P o s u d e k 
  

na rigorózní práci Mgr. Hany  M a l á č o v é   
 

„Možnosti obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele ve  
veřejných zakázkách - komparace české a německé  právní úpravy“ 

 
 
 

I. 
 
Posuzovaná práce se zabývá, jak vyplývá z výše uvedeného názvu, pouhou, avšak 
nikoliv zanedbatelnou výsečí týkající se procesu zadávání veřejných zakázek. Právní 
úprava tohoto fenoménu u nás prošla, a to už od r. 1920, značným, a to dosti 
složitým a leckdy i problematickým vývojem než se tzv. ustálila na současné podobě. 
Avšak i k té lze mít řadu připomínek. 
Výběr tématu považuji za vhodný pro zpracování rigorózní práce, neboť v řadě 
případů se budou i nadále vyskytovat problémy dodavatelů vůči zadavatelům, které 
se musí řešit. Jinými slovy řečeno, jaké tedy mají dodavatelé možnosti obrany proti  
nesprávnému postupu zadavatelů. 
 
Hlavním cílem, který si autorka vytkla byla snaha o přiblížení naší právní úpravy  
k německé právní úpravě týkající se náhrady škody a popsat oběma právním 
úpravám známé opravné prostředky (str. 7) 

 
 II. 
   
Rigorózantka práci zpracovala do pěti kapitol, přičemž první a pátá jsou úvodem a 
závěrem. Tři stěžejní kapitoly obsahují jak českou, tak i německou právní úpravu a 
současně pak i jejich srovnání. První se zabývá historickým vývojem právní úpravy 
veřejných zakázek, další kapitola pak opravnými prostředky před uzavřením smlouvy 
na veřejnou zakázku. Třetí kapitola pak zákonitě pojednává o opravných prostředcích 
po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a náhradu škody. Uvedené tři kapitoly 
autorka vnitřně člení, takže postihují vše podstatné vztahující se k danému názvu 
kapitoly. 
 
 

III. 
 

 
O b s a h o v ý m  rozvržením práce do uvedeného členění pokryla autorka zvolené 
téma téměř v plném rozsahu. Je třeba ocenit značný přehled o právní úpravě 
zpracovávané problematiky, zejména pak k částem, které se týkají německé úpravy. 
K obsahovému zpracování nemám téměř žádné připomínky (snad až na jednu 
v úvodu práce), neboť autorka se ve své práci až příliš opírá o příslušné právní 
předpisy, někdy i o komentáře k nim. Mám za to, že např. v rigorózní práci uvádět 
náležitosti návrhu (str. 35), je zcela nadbytečné. Kromě deskriptivní  metody použila 
autorka i metodu komparativní, což vyplývá ze samotného názvu práce. Pokud se 
vracím k poznámce k úvodu práce, pak autorka měla zřejmě na mysli návrh de lege 
ferenda pokud jde o náhradu škody.  
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Přínosem posuzované práce je fakt, že problematika tohoto zaměření nebyla na naší 
katedře doposud předložena. Zvlášť je třeba ocenit práci s poznámkovým aparátem 
a zpracování německé právní úpravy. 
 
 
 

V. 
 
  
F o r m á l n í  stránka práce má velmi dobrou úroveň, je napsána jasně a 
srozumitelně, autorka ví, o čem píše. 
 

V. 
 
 

Tato rigorózní práce splňuje požadavky na ně kladené a proto doporučuji 
její ústní obhajobu. 

 
 

VI. 
Otázky k obhajobě 
 
1)  Do kterého právního odvětví, podle rigorózantky, spadá zákon o zadávání 
veřejných zakázek a proč? 
 
2)  Jak vyplynulo z předložené práce, jsou obě právní úpravy dosti podobné. Která 
z nich je přece jen lepší? 
  
 
 
 
 
 
Praha, září 2020 
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