
Abstrakt

Pojem a druhy veřejných zakázek

Téma diplomové práce je „Pojem a druhy veřejných zakázek“. Diplomová práce 

vychází ze současné právní úpravy práva veřejných zakázek (zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), která je velmi ovlivněna právní 

úpravou Evropské unie. 

Základním účelem práva veřejných zakázek je zajistit efektivní vynakládání 

veřejných prostředků. Základním cílem diplomové práce je provést zkoumání a 

zhodnocení některých základních institutů práva veřejných zakázek.

Diplomová práce je rozdělena do čtyřech kapitol:

První kapitolu je možné považovat za úvod. Kapitola je rozdělena do tří částí. První 

část obsahuje stručné vymezení práva veřejných zakázek. Právo veřejných zakázek se 

dělí do dvou hlavních oblastí (1. zadávání veřejných zakázek; 2. přezkum zadávacího 

procesu).  A konečně, tato část popisuje pozici práva veřejných zakázek v právním řádu 

České republiky. Část druhá se zabývá prameny právní úpravy této oblasti 

(vnitrostátními, mezinárodními, Evropské unie) a jejich vývojem na národní úrovni. Ve 

třetí části jsou vymezeny základní zásady práva veřejných zakázek: zásada 

transparentnosti, zásada rovného zacházení a zásada nediskriminace.

Druhá kapitola je rozdělena do dvou částí. Část první se zabývá vymezením pojmu 

veřejné zakázky a jeho základními prvky (smluvní základ, smluvní strany, předmět 

plnění, prvek úplatnosti). Druhá část obsahuje vymezení specifických veřejných 

zakázek, které mohou být zadány mimo režim zákona. Tyto specifické případy 

veřejných zakázek jsou známé jako výjimky z působnosti zákona.

Kapitola třetí se zabývá osobní působností zákona o veřejných zakázkách. Kapitola 

je rozdělena do čtyřech částí. V kapitole první je vymezena nejdůležitější skupina osob, 

které zákon označuje jako zadavatele veřejných zakázek. Zadavatelé veřejných zakázek 

jsou subjekty, které jsou povinny řídit se při zadávání veřejných zakázek úpravou 

obsaženou v zákoně 137/2006 Sb. V dalších částech kapitoly třetí jsou vymezeny 

subjekty dodavatele, subdodavatele a specifického centrálního zadavatele.

Kapitola čtvrtá se zabývá jednotlivými druhy veřejných zakázek. Zákon č. 137/2006 

rozděluje veřejné zakázky podle předmětu plnění na veřejné zakázky na dodávky, 

služby a stavební práce. Dále jsou veřejné zakázky rozděleny podle předpokládané 



hodnoty na veřejné zakázky nadlimitní, veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky 

malého rozsahu.

V současné době je připravována novela zákona o veřejných zakázkách. Cílem této 

novely je úspora 90 mld. korun ročně. Nejvýznamnější změna v této novele spočívá 

v podstatném snížení horního limitu u veřejných zakázek malého rozsahu.
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