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Téma práce 

 

Téma, které si autorka zvolila, tedy rozbor rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

ve specifické otázce prokazování kvalifikačních předpokladů ve veřejných zakázkách, je tématem 

nejen velmi zajímavým, ale také aktuálním, a to s přihlédnutím k nové právní úpravě zadávání 

veřejných zakázek. Jde také o téma náročné. Již v úvodu lze konstatovat, že i přes tuto obtížnost se 

diplomantka se zvoleným tématem vypořádala na kvalitní úrovni.  

 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce diplomantka vymezuje v úvodní kapitole na str. 1 a 2. Jak sama uvádí, předmětem jejího 

zkoumání není důsledný popis kvalifikačních předpokladů, nýbrž přiblížení problematických oblastí, 

které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i příslušné soudy, řeší při nejčastějších 

pochybeních, kterých se zadavatelé dopouští při stanovení kvalifikačních předpokladů. Lze 

konstatovat, že takto vymezený cíl diplomantka beze zbytku naplnila, když práce je skutečně primárně 

orientována zejména na problematické otázky spojené s vymezením kvalifikačních předpokladů 

v rámci veřejných zakázek.  

 

 

Struktura práce 

 

Diplomová práce je členěna do celkem osmi kapitol. V úvodních dvou kapitolách autorka vymezuje 

cíl práce a předmět svého zkoumání, aby následně v kapitole druhé pojednala o obecných pojmech 

v oblasti veřejných zakázek, a to se zvláštním zřetelem k definici kvalifikace uchazeče o veřejnou 

zakázku a jejího prokázání. V kapitole třetí se autorka věnuje základním kvalifikačním předpokladům, 

které v jednotlivých dílčích subkapitolách postupně vykládá a rozebírá. V kapitole čtvrté až šesté se 

diplomantka podrobněji věnuje profesním, ekonomickým a technickým kvalifikačním předpokladům, 

aby následně v sedmé kapitole věnovala pozornost posouzení kvalifikace uchazeče. Poslední osmá 

kapitola je věnována problematice prokázání kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky.  

 

 

 

 

 

 



Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň) 

 

Po formální stránce nelze předkládané diplomové práci cokoliv zásadního vytknout. Text je přehledný 

a čtivý, jazyk autorky dostatečně výstižný a přesný. Kvalitně hodnotím i strukturu práce a její členění 

do jednotlivých kapitol a subkapitol. Všechny pasáže přitom na sebe výkladově navazují a vytvářejí 

jednotný celek. 

 

Obsahová úroveň práce 

 

Po obsahové stránce je k práci obtížné mít zásadní výtky či výhrady. Kladně hodnotím, že v úvodních 

pasážích na str. 5 – 12 autorka zařazuje obecnější výklady ke zkoumané problematice, přičemž rozsah 

tohoto zkoumání je zcela přiměřený celkovému rozsahu práce. Také kapitoly 2.1 – 2.4 lze chápat spíše 

jako vstup do problematiky, ovšem nepostrádající vnitřní logiku a důvody pro jeho zařazení. 

Problematice rozhodovací praxe se autorka poprvé podrobněji věnuje v kapitole 2.4 na str. 17. 

Následně dílčím rozborům rozhodovací praxe věnuje vždy samostatné subkapitoly 3.2, 4.2, 5.2 a 6.3. 

Takové rozložení práce lze chápat jako velmi systémové a přehledné, možná lze drobně upozornit na 

patrně vhodnější možností učinit příslušné rozbory rozhodovací praxe vždy integrální součástí 

teoretického výkladu zkoumané problematiky.  

 

Drobnou výtku si dovolím učinit vůči nepřiměřeně rozsáhlým citacím, a to jak příslušných judikátů, 

tak také zákonné úpravy (např. na str. 18, str. 22-24, str. 31, 32, str. 48-49 apod.). Za drobný 

nedostatek práce lze označit i absenci rozsáhlejšího výkladu věnovaného nové právní úpravě zadávání 

veřejných zakázek, která v době, kdy autorka práci zpracovávala, již byla k dispozici a autorka z ní 

mohla čerpat. Znovu si však dovoluji upozornit, spíše jako doporučení do budoucna, aby diplomantka 

vždy, pokud bude pracovat s rozhodovací praxí, činila závěry z příslušných rozhodnutí a judikátů 

nedílnou součástí výkladu zvolené problematiky tak, aby závěry z rozhodovací praxe byly integrální 

součástí teoretických výkladů a závěrů z nich činěných.  

 

 

Práce s literaturou a judikaturou 

 

Práci s literaturou a judikaturou hodnotím jako zcela přiměřenou a odpovídající zvolenému tématu. 

Autorka velmi přehledně shrnuje všechny závěry plynoucí jak z dostupných rozhodnutí, tak také 

z odborné literatury. 

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby by se diplomantka měla zaměřit především na otázky posouzení kvalifikace v rámci 

nadlimitního i podlimitního režimu veřejných zakázek v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. 

Vystihnout by měla především změny a novinky, které nová právní úprava v těchto otázkách přináší. 

 

 

Závěrečně shrnutí a hodnocení 

 

S přihlédnutím k provedenému posouzení hodnotím diplomovou práci jako kvalitní a splňující 

všechny předpoklady pro závěrečné práce studentů magisterského studijního programu. Proto ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře. 
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JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
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