
Posudek vedoucího  rigorózní práce – Přeshraniční zadávání veřejných zakázek   

 

Téma předložené rigorózní práce je Přeshraniční zadávání veřejných zakázek. 

Kolega Mgr. Michal Petřík se ve své rigorózní práci zabývá na první pohled poměrně širokým 

tématem, které představuje otázka přeshraničního zadávání veřejných zakázek. Avšak ukázal, 

že i o tomto širokém tématu lze napsat kvalitní rigorózní práci.  

Otázka zadávání veřejných zakázek v mezinárodním obchodním styku a její právní regulace 

je v současné době hodně aktuální, především s ohledem vstup České republiky do EU. 

Neboť jsou to především právě normy evropského práva, které se na oblast přeshraničního 

zadávání veřejných zakázek aplikují a které mají vliv i na vnitrostátní právní úpravu v této 

oblasti. Praktické otázky problematiky přeshraničního zadávání veřejných zakázek se objevují 

v souvislosti s volným pohybem služeb a kapitálu a souvisí i s otázkami objevujícími se 

v rámci práva na ochranu hospodářské soutěže. 

Proto lze konstatovat, že si autor vybral téma aktuální a přínosné, které nebylo v české 

literatuře dostatečně zpracováno.  

Autor svoji rigorózní práci rozdělil do třech logických celků.  

V první části  - kapitola 1, 2 - se zabývá obecně pojmem veřejné zakázky a jejím  

legislativním zakotvením. Zabývá se právní úpravou v oblasti mezinárodního práva veřejného 

(WTO – str. 15, Světová banka – str. 22), v oblasti komunitárního práva (str. 34 a násl.-

primární právo, sekundární právo, judikatura SD EU) a dále pak i v oblasti vnitrostátního 

práva (str. 34 a násl.). 

Ve druhé části své rigorózní práce – kapitola 3 – se autor zabývá  základními zásadami, které 

se uplatňují v oblasti zadávání veřejných zakázek. Autor jednak tyto zásady popisuje a 

analyzuje a dále se pak zabývá projevem těchto zásad v zákoně o zadávání veřejných zakázek 

(např. str. 56), v judikatuře (ESD, SD EU – např. str. 62) či v zadávací směrnici pro veřejné 

zadavatele (str. 70).  

 Ve třetí části své rigorózní práce, kterou lze označit za klíčovou, se autor zabývá teoretickými 

i praktickými otázkami souvisejícími s účastí zahraničního dodavatele v zadávacím řízení, 

které probíhá na území České republiky. Autor se zde věnuje zajímavým otázkám, jako je 

splnění kvalifikačních kritérií zahraničním dodavatelem (str. 86 a násl.) nebo ochrana 

zahraničního dodavatele v českém prostředí proti tuzemskému zadavateli (str. 99 a násl.).   

Autor v této části také velmi správně analyzuje (a podrobuje kritice str. 107-108) úpravu 

veřejných zakázek mimo režim zákona o veřejných zakázkách.  



Při zpracování své rigorózní práce prokázal autor znalost nejen z oboru vnitrostátní právní 

úpravy veřejných zakázek, ale i z oboru komunitárního práva a mezinárodního práva 

veřejného, které se danými otázkami zabývá. Zejména pak lze velmi ocenit citaci rozhodnutí 

SD EU, která souvisí s jednotlivými autorem rozebíranými otázkami.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad. Taktéž rozsah 

rigorózní práce – 110 stran považuji za vyhovující. 

Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný – a to jak literatury domácí, tak i literatury 

zahraniční.  

Jediné, co by snad šlo práci vytknout, je to, že se autor hlouběji nevěnoval konkrétním 

případům, kdy byly z pohledu evropské legislativy posuzovány případy mající původ 

v českém prostředí.  

 

V rámci obhajoby své rigorózní práce by se měl autor vypořádat s otázkou, zda je podle jeho 

názoru porušením předpisů pro zadávání veřejných zakázek, pokud bude s vybraným 

uchazečem uzavřena smlouva podle jiného než českého právního řádu, aniž by to však bylo 

předem uvedeno v zadávací dokumentaci.  

Dále by se měl autor vypořádat s otázkou, zda může porušení práva zahraničního uchazeče ve 

vnitrostátním zadávacím řízení teoreticky vést ke sporu z mezinárodní ochrany investic.   

 

Závěr: 

 

V předložené rigorózní práci se dle mého názoru autorovi podařilo velice dobře analyzovat 

základní otázky přeshraničního zadávání veřejných zakázek a poukázat na základní teoretické 

i praktické problémy.  

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je 

způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického 

titulu JUDr.  

V Praze dne 10.5.2011 
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