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POSUDEK VEDOUCÍHO RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 

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 

 

Autor si pro účely rigorózní práce zvolil téma z oblasti veřejných zakázek. Nepochybně se jedná 
o oblast, která vykazuje určité soukromoprávní (především obchodní právo) i veřejnoprávní 
(především správní právo, finanční právo) aspekty. Autor se pokusil práce chopit 
z finančněprávní perspektivy, což není příliš obvyklé, avšak rovněž to není ke škodě věci. Oblast 
financování veřejných zakázek bývá poměrně často analyzována z různých perspektiv. 
Vzhledem k tomu, že při financování veřejných zakázek dochází k využívání finančních 
prostředků z veřejných rozpočtů, je nutno volbu tématu práce v zájmu co nejvyšší efektivity 
tohoto procesu ocenit. Oblast veřejných zakázek je zároveň poměrně živou oblastí, o čemž 
mimo jiné svědčí časté novelizace relevantních právních předpisů a četné diskuze na dané 
téma. Z uvedených důvodů považuji téma za aktuální a vhodně zvolené. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 

Téma zvolené rigorozantem je tématem, které bylo v minulosti poměrně hojně zpracováváno 
(a to jak z teoretického, tak z praktického úhlu pohledu), nejinak je tomu dnes. Jak je již 
uvedeno výše, častěji je daná problematika zkoumána v rámci jiných právních odvětví. Pokud 
jde o vstupní údaje, lze konstatovat, že těchto měl autor k dispozici dostatek. Vedle znalostí 
z oblasti finančního práva vyžaduje téma práce rovněž znalosti ze soukromoprávní oblasti 
(především oblast obchodního práva) a dále z oblasti správního a evropského práva. Vzhledem 
ke zvolenému pojetí vyžaduje práce vedle využití metody deskriptivní rovněž využití metody 
analytické a deduktivní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 

Rigorózní práce se vedle úvodu, závěru a dalších obligatorních pasáží skládá z pěti kapitol, 
které se dále člení. Systematika práce je zvolena poměrně vhodně, ačkoliv při porovnání 
rozsahu některých kapitol může toto porovnání vycházet poněkud disproporčně. Stěžejní 
kapitoly se na jedné straně věnují jednotlivým zásadám při zadávání veřejných zakázek, na 
straně druhé jejich kontrole. V závěru práce autor uvádí výčet hlavních myšlenek, které by 
měly směřovat k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů při 
financování veřejných zakázek. 

 
4. Vyjádření k práci 

 

Rigorozant se při tvorbě práce seznámil s rozhodujícími skutečnostmi ve vztahu k tématu práce 
a prokázal tak potřebnou orientaci v dané tématice.  
Po úvodu, kde rigorozant explicitně vymezuje hlavní cíl práce, následuje kapitola věnovaná 
pramenům práva v rámci dané problematiky. Ačkoliv k odevzdání práce došlo za účinnosti 
stávající soukromoprávní úpravy, mohl autor alespoň ve stručnosti nastínit stěžejní relevantní 
pilíře a případné změny vyplývající z nové soukromoprávní úpravy. 
Následuje kapitola věnovaná hlavním zásadám při vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů, kde autor poskytuje určitý úvod do oblasti zásad hospodárnosti, efektivity 
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a účelnosti, které považuje za stěžejní. Autor zde vychází z vlastních zkušeností a uvádí celou 
řadu možných řešení některých sporných otázek. Tento přístup (v podobě častých návrhů de 
lege ferenda) je ostatně charakteristický pro velkou část práce, což lze hodnotil velmi kladně. 
Třetí kapitola je nejrozsáhlejší a pojednává o jednotlivých zásadách uplatňovaných při zadávání 
veřejných zakázek. Jednotlivé zásady přitom autor vhodně člení a mnohdy uvádí jejich vlastní 
definice, což není příliš obvyklé. Je otázka, zda by cesta nastíněná autorem (tedy explicitní 
vyjádření jednotlivých zásad) nebyla v konečném důsledku poněkud kontraproduktivní, 
vzhledem k nemožnosti apriorního vyloučení případných nedostatků konkrétní definice. 
Obecně je celá kapitola protkána celou řadou konkrétních návrhů, které mají směřovat 
k efektivnějšímu fungování systému. 
Další kapitola je věnovaná aplikaci obchodního zákoníku na některé případy plynoucí ze 
zadávání veřejných zakázek. Autor se přitom v rámci relevantních ustanovení mohl alespoň 
stručně zmínit o nové soukromoprávní úpravě. 
V poslední kapitole se autor zabývá problematikou kontroly veřejných zakázek. Opět přitom 
uvádí řadu návrhů de lege ferenda, nad jejichž možným promítnutím do praxe by bylo možné 
uvažovat. 
Obecně lze práci až na určité uvedené drobné nedostatky považovat za velmi kvalitní. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Lze konstatovat, že rigotozant v rámci zpracování práce 
naplnil cíl, který si stanovil v úvodu. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Lze uvést, že autor rigorózní práce přistoupil ke 
zpracování práce samostatně. Na základě vyhodnocení 
podobnosti práce v systému Theses.cz lze konstatovat, 
že žádný dokument s podstatnou shodou nebyl nalezen.  

Logická stavba práce Pokud jde o systematickou stránku a logickou stavbu, 
práce působí poměrně vyváženým dojmem. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Práce je adekvátně protkána citacemi, jedná se přitom 
výlučně o zdroje v českém jazyce (včetně odkazů na 
judikaturu), což však vzhledem k tématu nelze 
považovat za negativum. Struktura pramenů je na 
odpovídající úrovni, literatura je správně citována. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu 
považovat za dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce z formálního hlediska hodnotím jako 
standartní a dobrou. Práce neobsahuje tabulky ani grafy, 
což však nelze považovat za negativum. 

Jazyková a stylistická úroveň Pokud jde o jazykovou a stylistickou stránku, je práce na 
velmi vysoké úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Setkal se autor při tvorbě práce s nějakým institutem fungujícím v jiném státě, který výrazně 
zvyšuje efektivitu vynakládání finančních prostředků na veřejné zakázky? 
 
Jaké konkrétní dopady na danou oblast bude podle autora mít nový zákon o kontrole (zákon č. 
255/2012 Sb.)?  
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji rigorózní práci k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 18. prosince 2013 
 

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
vedoucí rigorózní práce 


