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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

Jméno rigorozanta: Mgr. et Mgr. Slavomír Hrinko 

Téma práce: Financování a kontrola veřejných zakázek 

Rozsah práce: 134 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: listopad 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Rigorozant si jako téma své rigorózní práce zvolil problematiku z oblasti rozpočtového práva, 
a to problematiku týkající se financování a kontroly veřejných zakázek. Téma diplomové práce 
je mezioborové, neboť oblast zadávání veřejných zakázek zasahuje do více právních oborů 
(zejména finančního, správního a obchodního práva). Jedná se o téma aktuální, a to zejména 
s ohledem na nedávné přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, a z hlediska praxe 
významné, protože prostřednictvím zadávání veřejných zakázek je vynakládán velký objem 
finančních prostředků z veřejných rozpočtů. S ohledem na uvedené může být rigorózní práce 
na téma „Financování a kontrola veřejných zakázek“ přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Rigorozantem zvolené téma je tématem, které není v oblasti finančního práva příliš časté. Více 
pozornosti je zadávání veřejných zakázek věnováno v oblasti správního a obchodního práva. 
Téma vyžaduje nejenom teoretické znalosti finančního práva, ale rovněž práva správního, 
občanského a obchodního. Vstupních údajů pro zpracování rigorózní práce mohl mít rigorozant 
dostatek, a to včetně relevantních právních předpisů, judikatury a internetových zdrojů. Téma 
vyžaduje zejména deduktivní a analytickou metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se rigorózní práce skládá z prohlášení, obsahu, klíčových slov v českém 
a anglickém jazyce, úvodu, pěti částí, závěru, seznamu použité literatury a jiných citovaných 
zdrojů, seznamu zkratek a abstraktu v českém a anglickém jazyce. 
 
Po úvodu, ve kterém rigorozant uvádí cíl rigorózní práce (prozkoumat, zhodnotit a navrhnout 
změny stávajících právních předpisů regulujících veřejné zakázky se zaměřením na účinné 
naplňování jejich hlavního účelu, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
vynaložených finančních prostředků), použité metody a literaturu, následují části věnované 
pramenům práva v oblasti veřejných zakázek a hospodaření s finančními prostředky určenými 
na veřejné zakázky. V další části se rigorozant zabývá zásadami zadávání veřejných zakázek. 
Předmětem čtvrté části rigorózní práce je aplikace obchodního zákoníku při zadávání veřejných 
zakázek. Poslední část rigorózní práce je věnovaná kontrole veřejných zakázek. Určité shrnutí 
nejpodstatnějších návrhů de lege ferenda je obsaženo v závěru rigorózní práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
K úvodu rigorózní práce bych chtěl poznamenat, že v něm chybí popis práce. Naopak za velmi 
zajímavý považuji text uvedený v poznámce pod čarou č. 9. Názor, že právo veřejných zakázek 
má nejblíže k finančnímu právu, není obvyklý, ovšem přiznám se, že se s ním dokážu ztotožnit. 
 
V první části rigorózní práce se rigorozant zabývá prameny práva veřejných zakázek. Nejde jen 
o popis právní úpravy, ale i o částečné nastínění problémů. Naopak mi chybí zmínění se 
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o právní úpravě rekodifikace soukromého práva, která sice v době odevzdání rigorózní práce 
nebyla ještě účinná, ale byla již platná. 
 
Ve druhé části se rigorozant věnuje hospodaření s finančními prostředky určenými na veřejné 
zakázky. Za velmi pozitivní považuji, že rigorozant uvádí své vlastní názory, hodnotí právní 
úpravu a navrhuje úpravy de lege ferenda. Některé návrhy považuji za velmi kontroverzní 
(např. na str. 29-30, kde rigorozant uvádí, aby se rozhodnutí o neproplacení části dotace řídilo 
správním řádem a bylo přezkoumatelné ve správním soudnictví nebo na str. 31, kde uvádí, aby 
byl v zákoně o veřejných zakázkách uveden explicitně účel právní úpravy), s některými úvahami 
rigorozanta se ztotožňuji (např. na str. 32-33 ohledně účelnosti). 
 
Třetí část rigorózní práce pojednává o zásadách zadávání veřejných zakázek, resp. těch 
zásadách, které se vztahují k rozpočtovému hospodaření při zadávání veřejných zakázek. Za 
velmi dobré považuji rigorozantovo rozlišení zásad rovného zacházení a diskriminace s tím, že 
rigorozant uvádí i vlastní definice těchto zásad, které navrhuje převzít přímo do zákona 
o veřejných zakázkách. Rigorozant opět hojně uvádí konkrétní návrhy de lege ferenda. Zmínit 
lze například návrh na úpravu ustanovení § 62 zákona o veřejných zakázkách (str. 44), návrh na 
explicitní uvedení toho, aby i zvláštní komise pro posouzení kvalifikace činila úkony jménem 
zadavatele (str. 50), návrh týkající se zastupování zadavatele v zadávacím řízení na základě plné 
moci (str. 53), návrh na sloučení komisí podle zákona o veřejných zakázkách do jedné komise 
(str. 58) nebo návrh týkající se elektronických aukcí (str. 87-88). Obsáhle působí seznam celkem 
37 bodů, ve kterých rigorozant uvádí náležitosti dokumentace veřejné zakázky. Závěr 
rigorozanta je zařadit tyto náležitosti do zákona o veřejných zakázkách. Z mého pohledu je 
otázkou, zda by to nebylo příliš kasuistické. 
 
Čtvrtá část rigorózní práce pojednává o aplikaci obchodního zákoníku v konkrétních případech 
postupu podle zákona o veřejných zakázkách (náhrada škody způsobená zadavatelem, zakázky 
malého rozsahu jistota). Uvedená část je velmi zajímavá, ovšem s ohledem na nabytí účinnosti 
rekodifikace soukromého práva od 1. ledna 2014 neaktuální. 
 
V páté části rigorózní práce se rigorozant zaměřuje na kontrolu veřejných zakázek. Nejprve 
pojednává o kontrole zadávání veřejných zakázek s tím, že opět uvádí řadu vlastních návrhů na 
změnu zákona o veřejných zakázkách (např. návrh na vypuštění institutu námitek 
a alternativního postupu (str. 108), návrh týkající se neplatnosti úkonů (str. 112), návrh na 
změnu počítání lhůt (str. 114), návrh na snížení sankce (str. 116) a konečně návrhy na změnu 
hrazení nákladů (str. 117-118)). Část je doplněna pojednáním o kontrole hospodaření 
s prostředky na veřejné zakázky a veřejné kontrole. 
 
Celkově k rigorózní práci uvádím, že podle mého názoru plně naplňuje požadavky kladené na 
tento typ prací. Z textu rigorózní práce je patrné, že rigorozant má zkušenosti s daným 
tématem z praxe, což se kladně projevuje na textu rigorózní práce. Kladem je i práce 
s rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudní judikaturou. Rigorózní práci 
považuji za nadprůměrnou. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytknutého rigorozantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Rigorozant prozkoumal, 
zhodnotil a navrhl změny stávajících právních předpisů 
regulujících veřejné zakázky. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 

Je patrné, že rigorozant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 



Stránka 3 z 3 
 

„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

pravděpodobné, že rigorózní práce je původním tvůrčím 
dílem rigorozanta, což ostatně vyplývá z jeho prohlášení. 
Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
nebyl nalezen žádný podobný dokument. 

Logická stavba práce Rigorózní práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Rigorozant pracoval zejména s českou odbornou 
literaturou, příslušnými právními předpisy, 
internetovými zdroji a judikaturou. Zahraniční literatura 
používána nebyla, což však není práci na škodu. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za zcela 
dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce neobsahuje grafy a tabulky, což však není práci na 
škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je rigorózní práce na vynikající 
úrovni. Stylistická úroveň je odpovídající.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by rigorozant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jak se změní rigorozantovi závěry ohledně náhrady škody způsobené zadavatelem, 

zakázek malého rozsahu a jistoty (body 4.1. až 4.3.) za účinnosti rekodifikace 
soukromého práva? 

- Jaká je historie právní úpravy neplatnosti úkonů zadavatele a jak je to s neplatností 
úkonů zadavatele podle rekodifikace soukromého práva? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji rigorózní práci k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 18. prosince 2013 

 
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

oponent 
 


