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1. Formální úroveň práce

Diplomant dne 27.9.2011 předložil práci o rozsahu 61 stran textu. Po stránce systematiky a logického 
řazení textu nelze posuzované práci vytknout zásadní nedostatky.  Text je přehledný a čtivý, jazyk  
autora je výstižný, formulace jsou přesné. Diplomant se vyvaroval četnějšímu výskytu gramatických a 
pravopisných chyb. To svědčí o dostatečné pečlivosti, kterou diplomant své práci věnoval.

2. Obsahová úroveň práce

Diplomant si zvolil jako téma problematiku rozboru veřejných zakázek s tím, že zvláštní pozornost ve 
své práci věnoval především otázce vymezení  pojmu veřejné zakázky a členění veřejných zakázek 
podle jednotlivých druhů.  Lze konstatovat,  že  zvolené téma je pro zpracování  v rámci  diplomové 
práce tématem obtížným.  Důvodem je nejen stále se měnící  platná právní  úprava,  kdy bylo zcela  
nezbytné,  aby  diplomant  reflektoval  nejen  právní  úpravu  platnou,  ale  též  právní  úpravu  de  lege 
ferenda, ale také skutečnost, že k tomu, aby diplomant pojednal zvolené téma skutečně komplexně a 
uceleně,  bylo  nezbytné  nastudovat  značný  rozsah  odborné  literatury  a  podrobně  se  seznámit  též 
s judikaturou v oblasti veřejných zakázek, a to jak na národní, tak i evropské úrovni. Lze konstatovat,  
že  diplomant  se  se  zvolenou  problematikou  v práci  vypořádal  velmi  úspěšně,  když  předložil 
pojednání, které v plném rozsahu naplnilo cíle, jež si sám diplomant na straně 4 v úvodu diplomové 
práce vymezil.

Diplomová práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V prvé kapitole se diplomant pokusil shrnout 
především vymezení veřejné zakázky s tím, že zároveň připojil úvahy o pramenech práva veřejných 
zakázek, a to jak na národní, tak na evropské, resp. mezinárodní úrovni. Lze konstatovat, že diplomant 
shrnul všechny základní aspekty a definiční znaky veřejných zakázek. Na straně druhé však zároveň, a 
to  patrně  s přihlédnutím  k rozsahu  a  podrobnosti  zkoumané  problematiky  a  jí  reflektující  právní 
úpravy,  dospěl diplomant k závěru o možnosti hodnocení problematiky veřejných zakázek a právní 
úpravy jim odpovídající jako samostatného právního odvětví daného uceleným souborem právních 
norem,  jejichž  předmětem  jsou  veřejné  zakázky,  což  je  závěr  minimálně  polemický,  neboť 
v převažující většině odborné literatury je stále problematika veřejných zakázek hodnocena spíše jen 
jako  jeden  ze  specifických  případů  uzavírání  obchodních  smluv,  nikoliv  jako  samostatné  právní 
odvětví.

Ve  druhé  kapitole  se  diplomant  podrobněji  zabývá  výjimkami  z působnosti  zákona  o  veřejných 
zakázkách, tj. zejm. situacemi, kdy není třeba podle citovaného předpisu postupovat.

Ve třetí kapitole diplomant podrobněji rozebírá pojmy zadavatel veřejné zakázky a dodavatel, resp. 
Subdodavatel  veřejné zakázky s tím,  že velmi  pečlivě provádí  členění  zejm.  zadavatelů veřejných 
zakázek.  Na  straně  42  diplomant  dospívá  k závěru,  že  dodavatelem  veřejné  zakázky  kromě 
podnikatele  může  být  také  osoba,  která  není  podnikatelem,  aniž  by  však  toto  své  tvrzení  blíže 



komentoval. Domnívám se, že taková úvaha je, bez uvedení konkrétního příkladu, kdy taková situace 
může  nastat,  úvahou  velmi  problematickou  a  bylo  by  nanejvýš  vhodné,  aby  se  k tomuto  tvrzení 
diplomant znovu vrátil u ústní obhajoby.

Konečně ve čtvrté kapitole člení diplomant veřejné zakázky, a to jak podle předmětu plnění, tak také  
na  zakázky  podle  výše  předpokládané  hodnoty.  Předložené  členění  lze  považovat  za  podrobné, 
dostatečné a komplexní,  bylo by vhodné, aby se diplomant ještě k této otázce vrátil, a to zejména 
z hlediska možného postupu zadavatele  při  zadání  veřejných zakázek členěných podle výše jejich  
předpokládané hodnoty, jakož i k samotnému pojmu předpokládaná hodnota veřejné zakázky, u ústní 
obhajoby.

3. Práce s     prameny  

Rozsah použité literatury hodnotím jako přiměřený. Proti odkazovému materiálu, citacím a proti práci 
s prameny nemám zásadních připomínek. Kladně hodnotím i využívání judikatury v textu práce, byť 
se lze domnívat, že diplomant mohl do svých úvah zahrnout ještě řadu dalších judikátů a rozhodnutí,  
která mohla být v textu reflektována.

4. Závěrečné hodnocení

Předloženou diplomovou práci hodnotím jak po stránce rozsahové, tak zejména i po stránce obsahové 
jako  práci  vyhovující  všem  podmínkám  kladeným  na  závěrečné  diplomové  práce  studentů 
magisterského studia a doporučuji ji k ústní obhajobě. 

V rámci ústní obhajoby by se diplomant měl znovu podrobněji vyjádřit k aktuálnímu vývoji právní 
úpravy v oblasti  veřejných zakázek,  a to zejména s přihlédnutím k posledním novelizacím a jejich 
dopadům na diplomantem rozebírané téma,  tj.  zejména na problematiku dělení  veřejných zakázek 
z hlediska jejich předpokládané hodnoty.

V Praze dne 5.12.2011

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


