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Téma práce 

 

Téma, které si diplomant zvolil, teda problematika uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, je téma 

aktuální a velmi zajímavé, a to zejména s přihlédnutím k přípravě nového zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Je to také téma velmi obtížné, a to zejména z hlediska rozsahu zkoumané 

problematiky a šíře jeho teoretického základu. Pro správné pojetí bylo především nezbytné, aby 

diplomant načerpal řadu teoretických znalostí a pochopil význam a právní povahu zadávacího řízení 

tak, aby se následně mohl věnovat institutům uzavírání smluv na veřejnou zakázku jako zvláštního 

druhu kontraktačního procesu.  

 

Cíl práce 

 

Cíl práce vymezuje diplomant v úvodní kapitole na str. 1 až 3. Konstatuje, že cílem jeho práce je 

provedení rozboru vybraných aspektů problematiky veřejného zadávání, a to nikoliv co se do 

procesního průběhu zadávacího řízení týče, ale zejména z hlediska aspektů jeho smluvního charakteru. 

Dle diplomanta bude předmětem jeho zájmu rozbor těch specifik smluvních závazkových vztahů ve 

veřejných zakázkách, při nichž dochází ke střetu a průniku práva veřejného a soukromého. Již v úvodu 

lze konstatovat, že diplomant tento svůj cíl beze zbytku naplnil, když předložil velmi zajímavé, 

systematické a koncepčně vhodně pojaté pojednání. 

 

 

Struktura práce 

 

Struktura práce je velmi vhodně zvolena. Autor dělí celý text do tří kapitol. V úvodní kapitole se 

zabývá výkladem základních pojmů a problematice účelu a postavení právní úpravy zadávacího řízení 

a smluv na veřejné zakázky v obecném právním systému. Jde o kapitolu obecnou, ale zároveň 

teoretickou, která vytváří základní předpoklady pro pochopení všech institutů, které v následujících 

kapitolách diplomant rozebírá. V kapitole druhé se diplomant věnuje problematice uzavírání smluv ve 

veřejných zakázkách a podrobněji se věnuje jak předkontraktační, tak také kontraktační fázi v procesu 

uzavírání smluv. Následně se v kapitole třetí již zabývá obdobím, kdy jest smlouva uzavřena a kdy 

vyvstane z jakéhokoliv důvodu potřeba změny takto uzavřené smlouvy. Velmi podrobně diplomant 

rozebírá možnosti a meze provedení takové změny, a to i v návaznosti na judikaturu Evropského 

soudního dvora.  

 

 

 

 



Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň) 

 

K formální úrovni práce nemám zásadnějších připomínek. Text je velmi čtivý, přehledný, 

systematicky vhodně uspořádaný. V práci absentují výraznější gramatická a pravopisná pochybení. 

Také systematika práce je velmi vhodná. Autor zvolil vhodné rozložení jednotlivých kapitol a 

subkapitol, které na sebe logicky navazují a i přes značnou šíři zvoleného tématu podávají komplexní 

výklad celé problematiky.  

 

Obsahová úroveň práce 

 

Také po obsahové stránce nelze výkladu cokoliv vytknout. Kladně především hodnotím, že úvodní 

kapitoly pojednávající o základních pojmech nutných pro pochopení celé problematiky (str. 4 -10) 

jsou z hlediska rozsahového zcela přiměřené. Za velmi kvalitní považuji zejména kapitoly 1.3.2 a 1.3.3 

zabývající se právní povahou zadávacího řízení a právní povahou smluv na veřejné zakázky. V těchto 

kapitolách diplomant nejen velmi přehledně shrnuje veškeré závěry plynoucí z dostupné odborné 

literatury a zároveň srovnává rozdílné názory na tuto problematiku, ale také doplňuje tento text o 

rozhodovací praxi, na jejímž základě činí obecnější závěry, které jsou pro teoretické uchopení celé 

problematiky zcela nezbytné. Za velmi kvalitní hodnotím práci s odbornou literaturou. Ta je nejen 

z hlediska rozsahového zcela odpovídající a dostatečná, ale diplomant je schopen syntetizovat 

z dostupné odborné literatury konkrétní závěry, které v práci vhodně používá a také srovnává 

v případě, pokud tato stanoviska jsou ve vzájemném protikladu. Oceňuji, že diplomant neopomíjí ani 

vlastní názory, které je schopen dostatečně argumentačně podložit.  

 

Za přínos práce považuji schopnost diplomanta provázat úpravu veřejných zakázek jako zvláštního 

druhu kontraktačního procesu s obecnou úpravou kontraktace tak, jak je obsažena v občanském 

zákoníku. Příkladem může být zejména rozbor obsažený v kapitole 2.2.2, v němž se diplomant zabývá 

problematikou pojetí smlouvy uzavřené v rámci zadávacího řízení a smluv adhezních. Zároveň však 

mohu konstatovat, že právě tato problematika by si zasloužila poněkud širší rozbor z hlediska 

vlastního stanoviska a názoru autora. 

 

Za čtivé a teoreticky i prakticky přínosné považuji také kapitoly 2.2.4 a kapitoly 2.3.5. Kladně 

hodnotím i celou kapitolu třetí, která je z hlediska rozboru praktických aplikací významná a důležitá 

(zejména kapitola 3.1). 

 

 

Práce s literaturou a judikaturou 

 

Jak již bylo výše uvedeno, kladně hodnotím diplomantovu práci jak s odbornou literaturou, která byla 

použitelná a dostupná, tak také s rozhodovací praxí, ať již Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

nebo s judikaturou obecných soudů, jakož i s judikaturními závěry ESD. Především oceňuji, že je 

diplomant veškerá stanoviska schopen velmi integrálně zařadit do textu a zobecňovat na jejich základě 

závěry, které doplňuje o vlastní argumentační stanoviska.  

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby by se diplomant měl znovu podrobněji vyjádřit k rozsahu a mezím aplikace obecné 

úpravy kontraktačního procesu tak, jak je obsažena v občanském Zákoníku, na problematiku zadávání 

veřejných zakázek (např. ve vztahu k otázkám předsmluvní odpovědnosti apod.). Dále by se diplomant 

měl znovu vrátit k problematice chápání nebo pojetí smlouvy na veřejnou zakázku jako smlouvy 

adhezní, případně určení případů, kdy by takové podřazení bylo v praxi možné.  

 

 

 

 



Závěrečně shrnutí a hodnocení 

 

Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi kvalitní a 

zcela naplňující veškerá kritéria kladená na závěrečné práce studentů v magisterském studijním 

programu. Proto práci doporučuji k ústní obhajobě a hodnotím stupněm výborně 

 

 

 

 

V Praze dne 10.5.2016       

 

         JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

  


