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 I.  
K předmětu (tématu) práce:  
  

Předložená diplomová práce zpracovaná na téma „Problematické aspekty zadávání 
veřejných zakázek z pohledu obce“ si klade za cíl učinit analýzu problematických aspektů 
procesu zadávání veřejných zakázek. Zvolené téma je beze sporu velmi aktuální a hojně 
diskutované.  

Diplomantka slibuje, že nabídne i možné návrhy de lege ferenda.  
  
K metodice a práci s prameny:  
  

Autorka vychází z platné právní úpravy, která se primárně dané problematiky týká, 
pracuje s judikaturou a odbornou literaturou. Rovněž čerpá z internetových zdrojů. Hojně 
čerpá z rozhodovací praxe ÚOHS. 

Ve své práci využívá rovněž praktických poznatků, které získala rozhovory se starosty 
vybraných obcí (konkrétně Ústí nad Orlicí a Libchavy) a jednatelem a ředitelem společnosti 
M Projekt CZ s.r.o., která se zabývá činnostmi v rámci zákona o veřejných zakázkách.  
Autorka prokázala schopnost zpracovat vybrané téma v adekvátním rozsahu. 
  
Formální a systematické členění práce: 
  

Diplomová práce o rozsahu 74 strany celkem je členěna do dvou částí, Úvodu a 
Závěru. První a druhá část jsou podrobně rozčleněny. Po stručném „Úvodu“, ve kterém 
autorka představuje záměr (cíl) své práce, následuje první část práce s názvem „Obecná část“. 
Obecná část popisuje základní instituty související s danou problematikou. Podkapitoly tvoří 
„Veřejná zakázka“ (dělení veřejných zakázek podle předmětu a podle výše předpokládané 
hodnoty), „Zadavatel“ (obec jako veřejný zadavatel), „Dodavatel“, „Zadávací řízení“ (druhy a 
podmínky použití zadávacích řízení) a „Zásady veřejného zadávání“ (zásada transparentnosti, 
zásada rovného zacházení, zásada zákazu diskriminace a zásada „3E“). Druhá část s názvem 
„Zvláštní část“ obsahuje podkapitoly „Právní úprava veřejných zakázek“ (nový zákon o 
zadávání veřejných zakázek), „Problematika příslušnosti orgánů obce při zadávání veřejných 
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zakázek“ (rada obce, zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad, a osoby, které obec pověřila 
zadavatelskou činností), „Problematické aspekty ve zpracování zadávací dokumentace“ 
(nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky, nezákonné dělení předmětu veřejné zakázky, 
stanovení a specifika nevhodných hodnotících kritérií a nesprávné nastavení kvalifikačních 
předpokladů), „Specifika veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných obcí“ (směrnice 
obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vztah správního řádu k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, přezkum postupu obce v případě zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu), „Problematické aspekty v průběhu zadávacího řízení a po jeho 
skončení“ (nesprávný postup při výběru a schvalování členů hodnotící komise, mimořádně 
nízká nabídková cena, vnitřní kontrola procesu zadávání veřejných zakázek), a 
„Problematické aspekty kontrolního mechanismu veřejných zakázek“ (námitkové řízení, 
správní řízení před ÚOHZ). Práce je ukončena shrnujícím „Závěrem“. Práce je psána 
kultivovanou češtinou, její členění je logické. 
 Za velký klad předložené práce považuji skutečnost, že se autorka mimo již platnou 
právní úpravu zabývá rovněž novým zákonem o zadávacích řízeních. Je ovšem otázkou, zda 
tento zákon nabude platnosti a účinnosti. Kriticky lze hodnotit, že práce je místy jen popisná. 
Rozbor problémů současné právní úpravy mohl být podrobnější 

 
 
V průběhu obhajoby by se paní Petra Hájková mohla vyjádřit k následujícím otázce: 
 

Kdo bude v postavení zadavatele, pokud několik ÚSC společně na základě smlouvy realizuje 
jednu veřejnou zakázku? 
 
  Shrnuji:  
  

Paní Petra Hájková předložila v celku zdařilou práci. Její diplomová práce splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a 
(v závislosti na průběhu ústní obhajoby) navrhuji klasifikovat ji známkou „velmi dobře“. 
  
  
  
V Praze dne 21.1.2016 
  
  
  

JUDr. Ivana Millerová, Dr. 
  
  


