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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma DP je na jedné straně velmi specifické a dílčí, ovšem na straně druhé – zejména po seznámení se 
s obsahem práce – je nutné souhlasit s tvrzením autorky (s. 3), že jde o materii, která je „teoreticky komplexní 
a odborně a prakticky poutavá“. Pro zadavatele veřejných zakázek, případně i pro odmítnuté uchazeče-
stěžovatele, a nakonec i pro občanskou společnost usilující o otevřenost a férovost veřejného zadávání, je 
zkoumaná otázka neobyčejně zajímavá a aktuální. Z pohledu zaměření práce i hloubky analýzy, kterou autorka 
provedla, je možné DP navíc označit za velmi originální.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Téma DP je velmi dobře zvoleno z hlediska jeho jasného a relativně úzce zacíleného zaměření. V tomto 
postupovala autorka velmi soustředěně, se znalostí věci a nenechala se „rozptýlit“ do šíře příliš obecným 
vymezením záběru práce. I přes toto velmi vhodné zúžení však nejde o téma jednoduché, dopředu jasné, na 
kterém by nebylo možné provést skutečný výzkum a nabídnout vlastní závěry jako originální, nové poznání. 
V tomto ohledu jde tedy o téma velmi vhodné pro DP i pro práce vyšších stupňů. Pro jeho zpracování je nutný 
velmi dobrý přehled v právní úpravě (unijní i vnitrostátní) veřejného zadávání, v jeho vývoji a také v širších 
souvislostech (vazba na fungování vnitřního trhu, na hospodářskou soutěž, vztah unijní a vnitrostátní úrovně 
atd.). Co do vstupních údajů je zřejmé, že autorka musela čerpat jak z psaného patného práva, tak i ze soft law, 
z judikatury, z vědecké a komentářové literatury, tedy předvést schopnost zpracovat a vytěžit zdroje různého 
druhu a původu.  

3. Formální a systematické členění práce 

Práce má čtyři hlavní obsahové kapitoly, vedle nich Úvod a Závěr. Obsahové kapitoly kombinují jednak 
výkladovou linku „od obecného ke konkrétnímu“ a současně (od kapitoly 2) „od staršího k novějšímu“. Autorka 
tak vykládá nejprve „teorii“, tj. prameny, pojmy, východiska a zásady veřejného zadávání v právu EU (a 
částečně ČR) a následně podává přehled vývoje právní úpravy. Samostatně se věnuje judikatuře SDEU 
k předchozí směrnici z roku 2004, a to jednak proto, že její závěry jsou stále použitelné a také proto, že 
k aktuálně platné směrnici z roku 2014 dosud judikatura SDEU chybí. V rozsáhlé 4. kapitole, která je 
nepochybným vyvrcholením práce, podává autorka detailní pohled na všechna pravidla, která jsou z aktuálně 
platné směrnice 2014/24 relevantní pro téma DP. Každá z těchto kapitol je zakončena vlastním Shrnutím, což 
velmi usnadňuje orientaci čtenáře v toku analýzy a výkladu.  

Z čište formálního hlediska má práce všechny požadované součásti (obsah, seznam zkratek, použité literatury, 
abstrakt atd.) a je napsána jasným a přesným jazykem, který není zatížen rušivým množstvím tiskových či 
pravopisných chyb.  



4. Vyjádření k práci 

Práci hodnotím jak velmi zdařilou a přínosnou z následujících důvodů:  

Analýza i výklad autorky jsou pečlivé a vyzrálé. Na zpracování je vidět, že se autorka se tématu věnovala 
dlouhodobě, protože se v něm pohybuje s potřebnou orientací a jistotou, díky čemuž velmi dobře propojuje 
výklad v jednotlivých kapitolách s hlavním tématem, resp. s výzkumnými otázkami své DP. Současně je patrné, 
že věnovala své DP dostatek času a její části a někdy zřejmě i jednotlivé odstavce a jejich formulace dostatečně 
promýšlela a hledala jejich co nejlepší vyznění. Lze to usoudit i z toho že si ve svém rozboru vývoje právní 
úpravy a judikatury opakovaně všímá změn ve spojkách, v přívlastcích, v akcentech… V tomto je práce vysoce 
nadprůměrná a dosahuje úrovně běžné u vyšších stupňů kvalifikačních prací, než je DP.  

Za pochvalu stojí i to, že zpracování tématu je zcela samostatné, autorka nepodléhá názorům té či oné autority 
oboru. Jasně si vytýčila výzkumné otázky a systematicky na ně hledá vlastní odpovědi, za nimiž v dílčích 
shrnutích a poté v Závěru stojí nepochybná vlastní analýza a argumentace.  

DP je dále cenná tím, že se snaží podat celkový kontext jak vývoje, tak cílů a principů právní úpravy, aby bylo 
zřejmé, z čeho vycházet při diskusi o přípustném a nepřípustném dělení veřejných zakázek. Autorka přitom 
správně poukazuje na shody a vazby, ale i na rozdíly mezi přístupy na úrovni unijní a úrovni členských států 
(konkrétně ČR) a také na rozdíly mezi názory autorit právní vědy v dané oblasti.  

Za velmi šťastné a přínosné považují např. zařazení do v teoretické první kapitoly sub-kapitoly 1.3.4., která 
ukazuje výkladovou „zrádnost“ pojmu dělení veřejné zakázky – které může být jak žádoucí, tak i zakázané a 
zadavatel se musí podrobně seznámit s přístupem práva EU a důkladně promyslet jak tomu, co žádá a tomu 
co zakazuje, byť pro to používá stejný výchozí termín, vyhovět. Jak autorka správně vysvětluje, je to otázka 
stanovení vnitřní a vnějších hranic zakázky ve vztahu k její celkové hodnotě.  

Sympatická je snaha autorky dobrat se poznání, které by jednak umožnilo posoudit, zda je stávající právní 
úprava otázky dělení veřejné zakázky pro zadavatele dostatečně jasná a návodná a současně snaha ukázat, 
v čem by bylo možné ji de lege ferenda zlepšit. A to přesto, že autorka na konci přiznává, že variabilita a šíře 
zadání veřejných zakázek zřejmě nikdy neumožní vypracování jednoduchých a univerzálních pravidel, i tak je 
třeba právní úpravu vylepšovat, aby se takovým pravidlům alespoň přibližovala. To lze považovat za vyvážený 
a vyzrálý závěr práce.  

Chvályhodná je práce autorky s prameny, o čemž svědčí jak rozsáhlý seznam na konci DP, tak 188 odkazů pod 
čarou.  

DP je prostá zásadních nedostatků, chybných hodnocení nebo závěrů. Nedokonalosti jsou pouze dílčí, ať již jde 
o drobné překlepy, nebo o ne zcela jednotné uvádění rozsudků SDEU v textu (někdy jen číslem, jindy i 
označením stran), případně chyby jakou je volná záměna pojmů vnitřní politika a politika vnitřního trhu (např. 
hned v pozn. 6 na str. 2). V kontextu celé vydařené práce však jde skutečně o drobnosti.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ANO 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce z 
hlediska plagiátorství 

Samostatná práce bez problému s plagiátorstvím.  



Logická stavba práce ANO 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI  
Jazyková a stylistická úroveň NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k 
obhajobě 

ANO 

Navržený klasifikační stupeň VÝBORNĚ 
 

Dvě otázky vycházející z návrhu autorky na str. 65, aby zadavatel posuzoval nejen vnitřní souvislost 
poptávaných plnění, ale i relevantní trh, na kterém je poptává a nedopustil se zúžení hospodářské soutěže.  

1) Co by mělo být v takovém případě pravidlem –  snažit se o to, aby o zakázku mohly potenciálně usilovat 
zájemci z co největšího výrobkového a geografického trhu / největšího počtu těchto trhů? To znamená 
zadávat velmi nespecificky, aby plnění mohlo přijít v různých alternativách a odkudkoliv, aby se vždy našlo 
co nejvíce zájemců o to ho poskytnout? Neplní toto lépe pravidlo – nedělit zakázku, ale rozdělit její zadání, 
aby mohly nabídky podat i menší a střední podniky a soutěžit tak s velkými nadnárodně působícími 
konglomeráty?  

2) Je toto reálný požadavek na zadavatele? Zatímco posoudit vnitřní souvislost poptávaných plnění by měl 
být každý zadavatel schopen lépe než kdokoli jiný, v případě vymezení dotčených relevantních trhů by 
mohl být byl postaven před otázku nejvyšší náročnosti a spornosti, zejména u smíšených zakázek nebo 
prostě takových zakázek, kde by připustil plnění konsorcii. Nebo máte návod, jak tento požadavek splnit a 
zadavatele nezatížit předchozím zadáním komplexní ekonometrické studie k vymezení dotčených 
relevantních trhů?  

 

V Praze, dne 1. 6. 2022                                           Václav Šmejkal  

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.     
    vedoucí diplomové práce 
       


