ABSTRAKT
Cílem diplomové práce je kompletní analýza institutu předpokládané hodnoty
veřejné zakázky a s ní souvisejících problémů na pozadí relevantní rozhodovací
praxe orgánů příslušných k autoritativnímu přezkumu v oblasti zadávání
veřejných zakázek, tedy Soudního dvora Evropské unie (resp. Evropského
soudního dvora), Nejvyššího správního soudu, Krajského soudu v Brně a Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodovací praxe je uváděna v textu průběžně
tak, aby navazovala na níže nastíněnou systematiku diplomové práce. V potaz
jsou také brány doktrinální výklady této problematiky.
Pochybení spojená s nesprávně určenou předpokládanou hodnotou veřejné
zakázky patří v praxi českých zadavatelů, kteří se řídí zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, k těm nejčastějším. Přitom právě toto určení je velmi
významné zejména pro kategorizaci veřejných zakázek dle jejich hodnoty, což ve
výsledku určuje, za jak přísných podmínek bude příslušná zakázka zadána.
Práce je koncipována také jako určité shrnutí této rozhodovací praxe. To zejména
s ohledem na skutečnost, že v dubnu roku 2016 končí (nejen) České republice
implementační lhůta pro nové zadávací směrnice Evropské unie a v blízké době
po zpracování této práce lze očekávat přijetí a nabytí účinností nového zákona o
zadávání veřejných zakázek, který v době zpracování projednává Senát.
Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část stručně uvádí do
problematiky předpokládané hodnoty veřejné zakázky, když popisuje právní
úpravu a její význam v kontextu zákona o veřejných zakázkách. Druhá část se
podrobně zabývá určením předpokládané hodnoty obecně a jejího určení dle
jednotlivých druhů veřejných zakázek (na stavební práce, na služby a na
dodávky). Třetí část popisuje problematiku předmětu veřejné zakázky a jeho
nezákonného dělení pod finanční limity stanovené v zákoně o veřejných
zakázkách, kterého se zadavatelé, vědomě či nevědomě, dopouštějí, čímž se
vyhýbají zadání zakázky v přísnějším režimu dle zákona o veřejných zakázkách.
Čtvrtá část obsahuje stručnou analýzu použitelnosti závěrů rozhodovací praxe
uvedených v této práci ve vztahu k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.
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