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PoSUDEK oPoNENTA D|PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuál nost (novost) tématu

Název práce vymezuje okruh otázek, kteými se má práce zabývat a jiŽ tento název
ukazuje, Že jde o téma velmi aktuá|ní - v tomto směru jde vo|bu tématu, kterou je třeba
ocenit.

Náročnost tématu na teoretické znalostl, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody

Prob|ematika rozpočtového práva, přesněji určité části rozpočtové prob|ematiky, patří
mezi má|o teoreticky prozkoumané ob|asti finančního práva. Zároveň jde o aktuá|ní
otázky, často diskutované ve veřejnosti. V odborné |iteratuře - a to jak naší tak
zahraniění - je to téma spíše na okraji zájmu a proto by|o i obtíŽnější pro dip|omanta
soustředit potřebné údaje pro rozbor zvo|ené právní prob|ematiky. PouŽité metody jsou
odpovídající.

Formální a systematické č|enění práce

Práce je č|eněna formá|ně, kromě úvodu a závěru, do pěti oddí|ů, které se věnují
vymezeníjak místa rozpoětového práva v soustavě finančního práva, tak nás|edně je
v práci pokus o Vymezení místa práva veřejných zakázek v systému českého práva
jako ce|ku a v rozpočtovém právu speciá|ně' V závěru práce je shrnuje poznatků
obsaŽených v jedno|ivých úsecích práce.

Vyjádření k práci

Dip|omant vychází z Vymezení tématu práce a snaŽí se právo veřejných zakázek
vysvětlit a vymezit vůči právu rozpočtovému' Specifikuje např. pojem rozpočtově
hospodařícího veřejného zadavatele, ap|ikuje rozpočtové zásady na ob|ast veřejných
zakázek. Na někteých místech se však dostává k formu|acím, které nejsou zce|a
přesné nebo jednoznačné. Např. tvzení na str.41, Že ''stát se sk|ádá z organizačních
s|oŽek státu..''' |ze přijmout jen s ve|mi obtíŽně. Přínosem pro práci by býva|o moh|o být
zařazeni něktených judikátů nebo srovnání naší právní Úpravy s obdobnou úpravou
zahraniční, coŽ v práci chybí. Při ústní obhajobě by se dip|omant např. k otázce
přístupu našich soudů ke zkoumané prob|ematice mohlvyjádřit podrobněji.

Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce Rozborem otázek zaměřených na vzJtah právní
úpravy veřejných zakázek k rozpočtovému právu a
jejich specifikací na veřejného zadavatele, doš|o ke
splnění zák|adního cíle práce, kteý si dip|omant

4.

5.

Jméno dip|omanta: Robin B|áha
Téma práce: Rozpočtové hospodaření veřejných zadavate|ů v souvis|osti se

zadáváním veřej ných zakázek
Rozsah práce: str.103
Datum předání práce
oponentovi:

21.12.2011



Logická stavba práce Práce vychází z vymezení zák|adních otázek tématu
a dip|omant postupuje od obecného vymezení ke
zv|áštnímu, zejména V části práce věnované
otázkám problematice veřeiného zadavate|e.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Práce se převáŽně opírá o poznatky obsaŽené v
pracích českých autorŮ, které jsou v práci řádně
citovány. Dále se diplomant orientova| na internetové
zdroje, které také řadně cituje. Cizojazyčnou
Iiteraturu newuŽívá.

Hloubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

Některé části práce moh|y být rozpracovány do větší
h|oubky. Uvodní části práce např. naznačují větší
moŽnosti neŽ je nás|edně realizováno v závěreěných
částech práce. Samotný závěr práce je dosti stručný,
zejména chybí názor diplomanta na moŽnosti
dalšího vývoje právní úpravy. Dá|e v práci moh|o být
zařazeno alespoň stručné srovnání právního řešení
rozebírané prob|ematikv v některém z da|ších států.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Po formá|ní stránce je práce zpracována ce|kem
dobře, neobsahuje však Žádné tabu|ky ěi grafy.

Jazyková a stylistická úroveň Na někteých místech nejasné formu|ace, jinak bez
výhrad.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Práce je zaměřena na prob|ematiku, jejíŽ teoretické pochopeníje významné nejen pro
rozvoj oboru finančního práva, a|e moh|o by se stát zák|adem pro rozvoj nového oboru'
o kterém se hovoří - práva veřejných zakázek' Téma práce, které si dip|omant vybra|,
si Žáda|o zna|ost nejen právní problematiky, ale také ekonomických otázek, které k
tématu patří. V někteých směrech bylo moŽné jít do větší h|oubky rozboru, k
zamyš|ení se nad možnostmi, které jsou např. právně řešeny v jiném státě od|išně a
které by mohly přinést něco pozitivního i do naší právní úpravy. MůŽe to být směr,
kteým by se moh| dip|omant vydat v případných da|ších pracech na toto téma'

Při ústní obhajobě by se mě| dip|omant dá|e zaměřit na nás|edující otázky:

1. Jaký je vzájemný v4ah zákonů, které se v práci rozebír$í ( tj. zákona č' 13712006
Sb., o veřejných zakázkách. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 21812000
Sb.,o rozpočtových pravid|ech, Ve znění pozdějších předpisů a zákona č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)?

2' Jaké sankce - vůči veřejnému zadavate|i - je moŽné pouŽít, poruší-|i pravidla při
zadáv ání ve řej ných zakázek?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Práci doporučuji k obhajobě
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