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1. Aktuálnost tématu:

Tématem předložené rigorózní práce je „Přeshraniční zadávání veřejných zakázek“ 

s podtitulem, který je ekvivalentem českého názvu práce v anglickém jazyce. V úvodu 

předložené rigorózní práce se kandidát zaměřil na vymezení pojmu veřejná zakázka. 

Rigorózní práce je dále zaměřena na právní úpravu zadávání veřejných zakázek na 

vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. 

V oboru práva mezinárodního obchodu se jedná aktuální téma. Aktuálnost této 

problematiky lze demonstrovat na současném vývoji v této oblasti na širší mezinárodní úrovni 

(Zadávací pravidla Světové banky ve znění z ledna 2011) i na úrovni EU (např. směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2009/81/ES). 

2. Náročnost tématu:

Téma rigorózní práce „Přeshraniční zadávání veřejných zakázek“ představuje 

náročné téma zaměřené především do oblasti veřejného práva. Základem práce je rozbor 

mezinárodních aspektů právní úpravy a zásad při zadávání veřejných zakázek.

Kandidát použil v rigorózní práci především popisný, právně-komparativní a právně-

analytický přístup. 

Vstupní údaje, které měl kandidát k dispozici, zpracoval uspokojivým způsobem. 

Kandidát vycházel jak z domácí, tak zahraniční odborné literatury a v rigorózní práci 

odkazuje na řadu judikátů Soudního dvora EU.  

3. Hodnocení práce:

Posuzovaná rigorózní práce je logicky strukturována. Pomineme-li úvodní vymezení 

pojmu veřejná zakázka, tvoří práci tři rozsáhlé kapitoly a to: Právní úprava zadávání 
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veřejných zakázek, Základní zásady zadávání veřejných zakázek a Vybrané otázky související 

s účastí zahraničního dodavatele v tuzemském zadávacím řízení.

Ve vztahu k práci kandidáta s odbornou literaturou, nemám zásadních připomínek. Pro 

pořádek uvádím, že publikace Z. Kučery, M. Pauknerové, K. Růžičky a kol. má zatím první 

vydání z roku 2008 (na s. 17 v pozn. č. 35 je uvedeno druhé vydání). Kandidát, jak bylo 

uvedeno výše, vycházel z aktuální tuzemské i zahraniční literatury a vyjadřuje v předložené 

rigorózní práci vlastní názory na platnou právní úpravu. Pozitivně hodnotím rozsáhlý 

poznámkový aparát. 

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce je logicky uspořádána. K práci s použitou literaturou včetně odkazů v poznámkách pod 

čarou nemám připomínek. Jazyková a stylistická úprava přeložené rigorózní práce působí 

uspokojivým dojmem. Považuji pouze za nevhodné používání anglické zkratky „ECR“ pro 

Sbírku rozhodnutí Soudního dvora EU (SbSD).

Kandidát prokázal ve své práci dostatečné teoretické znalosti získané studiem 

tuzemské i zahraniční odborné literatury a judikatury, jakož i schopnost analýzy a použití 

získaných informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Na s. 29 v odst. 3 je použita zkratka „GTO“, kterou však kandidát v práci nezavedl. Na 

téže straně chybí vymezení charakteru případné smluvní odpovědnosti příjemce vůči Světové 

bance.

Ve vztahu ke s. 30, pozn. č. 74 by se měl kandidát vyjádřit k otázce, zda považuje 

s ohledem na délku řízení za efektivní způsob řešení sporů prostřednictvím Orgánu pro řešení 

sporů Světové obchodní organizace v souladu s ust. čl. XXII Dohody o veřejných zakázkách.

Na s. 33 chybí uvedení toho, proč Švýcarsko odmítlo v referendu ratifikovat Dohodu o 

Evropském hospodářském prostoru a kdy se tak stalo.

Jestliže kandidát na s. 41 pojednává obecně o přímém účinku směrnic, bylo by 

vhodné, aby při obhajobě uvedl, zda byl Soudním dvorem EU v minulosti přiznán přímý 

účinek některému ustanovení směrnic, jejichž přehled je obsažen v pozn. č. 98.  

Na s. 59 v odst. 3 nejsou uvedeny následky pro zadavatele, pokud by se postaral o 

uveřejnění vyhlášení pouze v Úředním věstníku EU a opomněl zajistit uveřejnění na národní 
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úrovni. V takovém případě by se jednalo o správní delikt podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“).

Na s. 60 v odst. 2 může formulace věty druhé v rozporu s ust. § 147 odst. 7 Zákona 

budit dojem, že jiný způsob uveřejnění informací o veřejné zakázce může nahrazovat 

zákonem předvídaný způsob. Bylo by proto vhodnější v souladu s dikcí Zákona uvést, že 

„zadavatel může po uveřejnění v informačním systému uveřejnit vyhlášení i jiným 

způsobem“.

Na s. 67 chybí odkaz na konkrétní ustanovení zadávací směrnice.

Kandidát na s. 88 pojednává o možnosti zahraničního dodavatele doložit určité 

skutečnosti čestným prohlášením. Jaké možnosti má zadavatel k verifikaci takového čestného 

prohlášení, pokud se nejedná o zahraničního dodavatele z členského státu EU nebo stát 

zapojený do systému eCertis?

Při obhajobě rigorózní práce by se měl kandidát vyjádřit k výhradám uvedeným 

výše. Dále by se měl provést stručný rozbor sankčních mechanismů v ustanovení bodů 1.14 a 

16 Zadávacích pravidel Světové banky ve znění z ledna 2011 a měl by se pokusit o vlastní 

definici zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek v návaznosti na s. 52-54 

rigorózní práce.

6. Rigorózní práci i přes shora uvedené výhrady považuji za vyhovující a doporučuji ji 

k obhajobě.

V Praze dne 17. května 2011                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent rigorózní práce




