
Posudek konzultanta rigorózní práce 

 

Název: Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných 

zakázek 

Autorka: Mgr. Barbora Víchová 

Konzultant: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

Datum odevzdání: únor 2014 

 

  

 

Ochrana životního prostředí představuje velice komplexní oblast činnosti 

lidské společnosti. Tato činnost spočívá především v regulaci rozmanitých forem 

lidského chování nesoucích potenciál životní prostředí ohrožovat či poškozovat. 

Takto vymezeným cílům musí odpovídat i rozsah a povaha nástrojů, které máme 

k ovlivňování tohoto chování dispozici. Standardní metody regulace spočívající na 

administrativně-právních požadavcích, zpravidla doplňovaných ekonomickými 

nástroji, představují základ stávajícího systému. Patrná je ovšem i snaha tento 

systém doplňovat o nástroje nové, dosud využívané pouze okrajově. Dokladem 

této snahy je i předložená rigorózní práce. Využívání veřejných zakázek, 

respektive environmentálních požadavků v jejich rámci, je nástrojem, kterému 

nebyla v odborné literatuře dosud věnována téměř žádná pozornost. Přitom 

rozsah a povaha veřejných zakázek, které jsou v podmínkách ČR realizovány, v 

sobě nese značný potenciál pro ochranu životního prostředí. Zda-li je tento 

potenciál využíván, respektive zda-li jej právní úprava umožňuje využít, je jiná 

otázka. Právě poslednímu problému je předložená práce věnována. Zvolené téma 

hodnotím velice pozitivně. Jedná se o téma, které dosud stojí celkem stranou 

zájmu a jeho ucelené zpracování zcela chybí. 

 

Téma autorka zpracovala v rozsahu 103 stran textu rozděleného, mimo 

úvod a závěr, do sedmi základních kapitol. Práce obsahuje všechny povinné 

přílohy. Po formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě a splňuje v tomto 

směru všechny stanovené požadavky. 

 

Obsah práce lze rozdělit do tří základních celků. První, představující úvod 

do zkoumané materie, zahrnuje kapitoly 1. až 5., ve kterých autorka postupně 

vymezila podstatu zadávání veřejných zakázek, základní východiska tzv. 

„zeleného zadávání“ a okruh dobrovolných nástrojů, které lze v jeho rámci 

využít. Za součást úvodního celku považuji rovněž seznámení relevantními 

institucemi a prameny právní úpravy na mezinárodní, evropské a vnitrostátní 

úrovni.     

 

Klíčovou část práce autorka zaměřila na rozbor platné právní úpravy, při 

kterém vychází z české vnitrostátní právní úpravy, kterou konfrontuje s úpravou 

obsaženou v evropském sekundárním právu. Vzhledem k tomu, že evropské 



právo tvoří dominantní základ právní úpravy veřejných zakázek, je takový postup 

naprosto na místě. Samotný obsah analýzy právní úpravy pak zahrnuje rozbor 

možností uplatnění environmentálních kritérií v rámci jednotlivých institutů 

zadávání veřejných zakázek. Konkrétně se jedná o specifikaci předmětu veřejné 

zakázky, vymezení kvalifikace, hodnocení nabídek a obsah obchodních podmínek. 

Na tuto část pak navazuje příloha č. 3, ve které autorka uvedla tři případové 

studie – konkrétní možnosti využití environmentálních kritérií v rámci zadávacího 

řízení, které dobře ilustrují podstatu teoreticky vymezeného problému. Obdobnou 

funkci má i kapitola 8., ve které autorka uvádí informace k povaze dostupných 

metodických nástrojů, které jsou k podpoře zeleného zadávání k dispozici na 

mezinárodní i vnitrostátní úrovni. 

 

Druhou obsahově významnou částí práce představuje rozbor východisek a 

možné podoby nové právní úpravy, který je obsažen v kapitole 7. Podstata 

kapitoly se zaměřuje na vývoj evropského práva a jeho důsledky pro vnitrostátní 

právní úpravu. Autorka především hodnotí posílení, respektive oslabení možností 

pro uplatnění environmentálních kritérií, které nová právní úprava přinese. 

 

  Závěr práce přináší shrnutí nejdůležitějších poznatků, ke kterým autorka 

dospěla. Bohužel musím konstatovat, že nejsou příliš optimistické. Přestože 

zelené zadávání představuje poměrně značný potenciál pro podporu ochrany 

životního prostředí, zůstává do značné míry nevyužit. Z autorčina hodnocení se 

podává, že důvodem je primární složitost právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek, která samotná klade na subjekty ji aplikující značné nároky. Ochota 

uplatňovat další – dobrovolná kritéria pak není příliš vysoká.  

 

Celkově hodnotím předloženou rigorózní práci Mgr. Barbory Víchové jako 

splňující všechny požadavky kladené na tento druh prací a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. V jejím rámci by se měla vyjádřit k možnostem obligatorního zavedení 

„zeleného zadávání“ de lege ferenda.  
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