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Téma práce 

Téma, které si diplomant zvolil ke zpracování, tj. rozbor vybraných otázek problematiky zadávání 
veřejných zakázek, je tématem stále značně aktuálním a pro zpracování také velmi zajímavým. 
Důvodem je nejen četnost novelizací právní úpravy a její stálý rozvoj, ale také hojná praktická reflexe 
tohoto tématu. Diplomant tak mohl podat velmi zajímavé pojednání, které s ohledem na omezení 
tématu pouze na vybrané otázky problematiky zadávání veřejných zakázek mohlo být systematicky 
zajímavě pojatým výkladem dílčích problémů a otázek.  

Cíl práce 

Cíl práce vymezuje diplomant v úvodní kapitole, kde konkrétně na straně 5 konstatuje, že z důvodu 
rozsáhlosti zvoleného tématu nemůže komplexně obsáhnout všechny otázky, které se zadáváním 
veřejných zakázek souvisí. Autor proto již v úvodu uvádí, že v další části práce se zaměří především 
na výklad zjednodušeného podlimitního řízení a rozboru otázek s ním souvisejících.  

Lze konstatovat, že tento cíl práce byl diplomantem naplněn. Autor skutečně věnuje svoji pozornost 
prakticky pouze zjednodušenému podlimitnímu řízení, ostatní způsoby zadávání veřejných zakázek 
jsou v práci pojednány jen velmi stručně v obecném úvodu. 

Struktura práce 

Diplomant člení svoji práci na čtyři kapitoly. V úvodní kapitole podává přehled historického vývoje 
zadávání veřejných zakázek na území České republiky a postupně se v jednotlivých subkapitolách 
věnuje nejdříve zákonu č. 199/1994 Sb., a následně zákonům č. 40/2004 Sb. a č. 137/2006 Sb. O 
každém z jednotlivých předpisů autor podává stručný přehled jeho historických souvislostí a také 
systematiky jeho právní úpravy. Dále v kapitole druhé se diplomant věnuje problematice vymezení 
základních zásad, na kterých problematika zadávání veřejných zakázek spočívá. Opět jde o kapitolu 
víceméně obecného přehledového charakteru bez hlubších výkladů a rozborů vzájemných souvislostí.  

V kapitole třetí diplomant zaměřuje pozornost na vymezení a výklad základních pojmů. Definuje 
postupně pojmy veřejná zakázka, zadavatel a zadávací řízení. Ani tato kapitola není skutečným 
rozborem zvolené problematiky, jde o kapitolu obecnou, která má sloužit především k přehlednému 
zakotvení dalšího výkladu do obecné systematiky problematiky zadávání veřejných zakázek.  

Konečně v kapitole čtvrté věnuje diplomant již pozornost tématu, které si ve svém úvodu zvolil, tj. 
problematice zjednodušeného podlimitního řízení. V jednotlivých subkapitolách označených číslicemi 
4.1 – 4.11.2 věnuje pozornost postupně celému průběhu zjednodušeného podlimitního řízení, a to od 



jeho zahájení, až po různé způsoby jeho ukončení. Samostatnou pozornost diplomant věnuje také 
problematice uzavření smlouvy na veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, a 
nevynechává ani problematiku hodnotících kritérií a výběru nejlepšího uchazeče. 

Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň) 

Proti formální úrovni práce nemám zásadních připomínek. Text je relativně systematicky vhodně 
uspořádaný, jazyk diplomanta je výstižný, formulace jsou přesné. V práci se vyskytují některá 
gramatická či jazyková pochybení, jejich četnost je však přiměřená rozsahu práce a pohybuje se 
v mezích přípustné tolerance.  

Obsahová úroveň práce 

K obsahové úrovni práce lze vznést několik výtek. Jak již bylo v úvodu tohoto posudku konstatováno, 
zvolené téma umožňovalo diplomantovi předložit velmi zajímavé a odborně poutavé pojednání, které 
se bude zabývat dílčími spornými otázkami platné právní úpravy problematiky zadávání veřejných 
zakázek. Orientace tématu na vybrané dílčí otázky přitom umožnovala autorovi nepojednávat 
zvolenou problematiku komplexně, ale vybrat skutečně pouze některé stěžejní problémy, s nimiž se 
teorie i praxe zadávání veřejných zakázek potýkají, a demonstrovat na nich nedostatky platné právní 
úpravy. Této možnosti diplomant nevyužil. 

Práci je třeba vytknout především její značnou popisnost. Kritiku si zaslouží již skutečnost, že 
ke zvolenému tématu se autor dostává prakticky až na straně 28 v kapitole 4. Úvodní kapitola 
podávající historický výklad, stejně tak jako kapitola o základních zásadách a vymezení základních 
pojmů, mají výrazně popisný a pouze obecný charakter. Autor jako by pozapomněl na skutečnost, že 
diplomová práce není určena neodborné či laické veřejnosti, ale informovanému čtenáři. I přesto 
zařazuje do své diplomové práce tyto velmi obecné pasáže, které nepřinášejí žádné nové informace. 

Ani kapitola čtvrtá, zabývající se problematikou zjednodušeného podlimitního řízení, však nepůsobí 
konzistentním dojmem. Celkově lze text hodnotit jako neuspořádaný. Není zcela zřejmé, co bylo 
cílem výkladu, který se autor snaží podat. Nad to je text prost hlubších úvah a zamyšlení nad platnou 
právní úpravou, příp. nad jejím dalším vývojem. Nelze též přehlédnout, že autor se odchyluje od 
zvoleného tématu. Místo toho, aby se zabýval skutečně jednotlivými dílčími problémy a otázkami, 
podává v podstatě komplexní, ovšem velmi základní výklad jednoho z druhů zadávacích řízení. Ani 
tento výklad však nejde do hloubky, který by si zasloužil a který by bylo možno s ohledem na 
zaměření práce očekávat.  

Je třeba konstatovat, že diplomant se vyvarovává zásadnějších pochybení. Důvodem však není 
skutečnost, že by práce byla prosta jakýchkoliv nedostatků, ale především ta okolnost, že diplomant ve 
svém výkladu „pluje“ pouze po povrchu zvolené problematiky.  

Práce s literaturou a judikaturou 

Také vůči práci s odbornou literaturou a zejména rozhodovací praxí je v práci značně omezená. Přesto, 
že nelze nevidět, že zejména rozsah odborné literatury k problematice veřejných zakázek není v České 
republice příliš četný, bylo lze očekávat, že autor bude čerpat z rozsáhlejších pramenů. Za závažnější 
nedostatek však považuji relativně omezené používání judikatury a obecně rozhodovací praxe Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže. 

Otázky k ústní obhajobě 

Ve vazbě na ústní obhajobu by se diplomant měl zaměřit na zodpovězení dvou otázek. Pokud si již ve 
své práci zvolil omezení na zjednodušené podlimitní řízení, považuji za nedostatek práce, že se 
hlubším způsobem nevěnoval úvahám de lege ferenda a zejména úpravě tohoto druhu zadávacího 
řízení v nově připravovaném zákoně o zadávání veřejných zakázek. Bylo by vhodné, aby právě tomuto 



tématu věnoval diplomant u obhajoby zvýšenou pozornost. Dále by bylo potřebné, aby si autor 
v problematice zjednodušeného podlimitního řízení zvolil a vybral tři zásadní nedostatky či problémy 
platné právní úpravy, které by u ústní obhajoby hlubším způsobem rozebral. 

Shrnutí a hodnocení 

Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou diplomovou práci jako značně průměrnou, 
která svým rozsahem a také obsahem ještě naplňuje podmínky, jež jsou na závěrečné práce studentů 
v magisterském studijním programu kladeny. Proto ji doporučuji k ústní obhajobě, celkově však 
hodnotím tuto práci stupněm dobře. 

V Praze dne 16. 11. 2015 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


