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   Diplomantem v práci  zpracovávané  téma považuji  za  aktuální.  Problematika  veřejných 
zakázek je z hlediska právní úpravy, její interpretace a aplikace stále velmi frekventovaná. 
Pojetí  veřejných  zakázek  a  jejich  rozlišení  na  jednotlivé  druhy  podle  různých  kriterií 
představuje  jeden  ze  základních  institutů,  jehož  správné  pochopení  je  předpokladem  pro 
porozumění celé právní úpravě.

   Práce na tématu od diplomanta vyžadovala nejen hlubší znalost české platné právní úpravy 
(včetně  jejího  vývoje),  ale  také  znalost  relevantní  české  a  evropské  judikatury.  Současně 
předpokládala prostudování a zohlednění příslušných evropských směrnic. Jako metodu práce 
diplomant použil především analýzu jednotlivých ustanovení zákona o veřejných zakázkách 
s využitím  odborné  literatury  a  judikatury.  Takový  postup  lze  považovat  za  odpovídající 
povaze zkoumané problematiky.

   Lze konstatovat, že se diplomantovi podařilo splnit cíle, jak si je vymezil v úvodu práce (str. 
4). Postihl všechny základní problémy, které s tématem (názvem) práce souvisejí. Neomezil 
se  jen  na  výklad  platné  právní  úpravy,  v řadě  dílčích  otázek  provedl  její  hodnocení  a 
formuloval svoje stanoviska a návrhy.

   Při  zkoumání  jednotlivých  dílčích  otázek  a  problémů  diplomant  postupoval  relativně 
samostatně s využitím odborné literatury a judikatury. Práce jako celek má logickou stavbu. 
Jednotlivé  kapitoly  na  sebe  věcně  navazují  a  poskytují  ucelený  pohled  na  zkoumanou 
problematiku. Pozitivním rysem je snaha, většinou úspěšná, provést hodnocení (alespoň dílčí) 
a  zaujmout  vlastní  stanoviska.  U  nich  však  v některých  případech  postrádám  hlubší 
argumentaci.  Lze  mít  také  dílčí  výhrady  k četnosti  citací  z literatury  nebo  ze  zákona  o 
veřejných zakázkách. 

   Z věcného hlediska je téma zpracováno na velmi dobré úrovni.  V práci  se nevyskytují 
zásadnější obsahové nedostatky, i když některá tvrzení jsou diskutabilní nebo nejsou hlouběji 
argumentována. Celkově práce svědčí o hlubších znalostech diplomanta, o jeho schopnosti 
pracovat samostatně s textem zákona, využívat odbornou literaturu a judikaturu a formulovat 
v dílčích otázkách kritická stanoviska. Týká se to zejména těch částí,  v nichž se diplomant 
zabývá pojetím dotovaného zadavatele, postavením sdružení zadavatelů a úlohou centrálního 
zadavatele. 

   Jako konkrétní připomínky k věcným problémům považuji za nutné uvést následující:
- Autorovu úvahu o právu zadávání veřejných zakázek jako samostatném právním odvětví 

považuji nejen za diskusní, ale zároveň za argumentačně nepřesvědčivou a postrádající 
jednoznačnější kriterium pro členění práva na jednotlivá odvětví.

- Není  jasné  proč  k pojmovým znakům veřejné  zakázky diplomant  řadí  subjekty a  ne 
pouze  zadavatele.  Dodavatelé  jsou  obecným  subjektem  smluvního  vztahu,  který  na 
základě zadávacího řízení vznikne a zásadně se  soukromé (neveřejné) zakázky neliší. 
Mám za to, že k pojmovým znakům veřejné zakázky lze řadit pouze zadavatele, jímž 



nemůže být kdokoliv. Sám diplomant na str. 26 konstatuje, že zadavatel je „klíčovým 
prvkem pro posouzení, zda něco veřejnou zakázkou je či není“.

- Pokud  jde  o  odlišení  veřejné  zakázky  a  neveřejné  zakázky,  diplomant  na  str.  20 
s odkazem na J. Pavla uvádí 4 odlišnosti. Postrádám hodnocení tohoto názoru a zejména 
vlastní stanovisko diplomanta.

- K tvrzení, že dodavatelem nemusí být vždy podnikatel (str. 42), by bylo vhodné uvést 
příklad.

   Posuzovaná práce je napsána přehledně,  srozumitelně s využitím odpovídající  odborné 
terminologie.  Vyskytují  se  pouze  drobnější  nedostatky  (např.  spojení  „koupě  dodávek“, 
„extenzivně rozšířen“ aj.). Za přiměřené považuji vybavení práce poznámkovým aparátem 
(poznámky pod čarou). Totéž platí o rozsahu použité odborné literatury a judikatury. Práce 
je vyhovující také co do rozsahu a obsahuje stanovené formální náležitosti.

   Diplomovou práci,  která  je předmětem tohoto posudku, hodnotím jako plně po všech 
stránkách vyhovující požadavkům kladeným na tyto práce a způsobilou ústní obhajoby.
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