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I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je aktuální a originální. Vychází z osobního zájmu autorky i jejích zjevných 

praktických zkušeností.  

 

K systematice práce: 

 

Práce je logicky - vedle Úvodu a Závěru - rozdělena do 2 hlavních částí. V první, „obecné 

části“ autorka vymezuje základní pojmy a instituty – veřejná zakázka (její druhy), zadavatel, 

dodavatel, zadávací řízení a zásady veřejného zadávání. V druhé, „zvláštní části“, která je 

jádrem práce, pak autorka vysvětluje a rozebírá jednotlivé problémy či okruhy problémů, 

které při zadávání veřejných zakázek obcemi pokládá za stěžejní. Zde se zabývá zejména 

problematikou příslušnosti orgánů obce při zadávání veřejných zakázek, problematickými 

aspekty ve zpracování zadávací dokumentace, specifiky veřejných zakázek malého rozsahu, 

problematickými aspekty v průběhu zadávacího řízení i po jeho ukončení a problematickými 

aspekty kontrolního mechanismu. Závěr zahrnuje syntetickou diskusi a shrnutí 

nejdůležitějších zjištění autorky. 

  

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce zahrnuje 66 stran vlastního textu. Některé „problematické aspekty“, které autorka 

rozebírá, jsou při zadávání veřejných zakázek obecné a dopadají v zásadě na všechny 

zadavatele, byť se s nimi přirozeně často potýkají i obce (např. problém vymezení předmětu 

veřejné zakázky, str. 35 a násl., či rozšířená praktika nezákonného dělení předmětu veřejné 

zakázky, str. 38 a násl.). Nicméně některé „problematické aspekty“ se týkají specificky právě 

a jen veřejných zakázek zadávaných obcemi, zejména poměrně složitá otázka příslušnosti 

orgánů obce při zadávání veřejných zakázek (str. 23 a násl.).  

 

Mezi jednotlivými „problematickými aspekty“ zadávání veřejných zakázek možná chybí 

neblahá česká praxe tzv. navyšování ceny zakázky pomocí „triku“, kdy dodavatel (někdy i 

opakovaně) provádí tzv. vícepráce na základě smlouvy o dílo, zejména u zakázek na stavební 

práce, přičemž část ceny za vícepráce plyne jako úplatek zadavateli. Autorka tuto 



problematiku rozebírá jen jako vedlejší aspekt problému tzv. mimořádně nízké nabídkové 

ceny (str. 56 a násl.). Navyšování ceny zakázek však má rozměr samostatného problému. 

 

Mezi přednostmi práce je třeba zdůraznit zjevnou originalitu, zasvěcený a praktický pohled 

vycházející zjevně z osobních znalostí (možná i zkušeností) autorky, jasný a přímý pohled na 

věc i dílčí problémy. Slabinou práce je stručnost analýzy. Autorka má někdy tendenci 

problém pouze v základních rysech charakterizovat, aniž by se pokusila o jeho hlubší rozbor a 

z něho plynoucí úvahy směřující k návrhům (variantám) na jeho řešení. Zjevně to není 

nedostatkem intelektuálních ani vyjadřovacích schopností autorky, ale spíše přístupem 

stručnosti. Práce však celkově není popisná. Jen by podle mého názoru mohla být na 

některých místech hlubší.  

 

Konkrétně: 

 

K oddílu 2.2. (str. 23-34): V jistém smyslu jádro a zřejmě nejzajímavější i nejcennější pasáž 

práce, v níž se autorka zabývá příslušností a úlohou jednotlivých orgánů obce v procesu 

zadávání veřejných zakázek. Autorka zdařile propojila všechny podstatné veřejnoprávní 

aspekty této problematiky se soukromoprávním základem procesu zadávání veřejných 

zakázek: kogentně upravené orgány veřejnoprávní korporace při tvorbě a projevu 

specifických soukromoprávních úkonů/ jednání. Na str. 24-26 obsahově vyčerpávající a věcně 

správný rozbor pravomocí (oprávnění) rady obce při rozhodování o zadávání veřejných 

zakázek. V této souvislosti mě napadá otázka na specifické postavení hlavního města Prahy: 

Může rada hlavního města Prahy delegovat některá svá oprávnění při zadávání veřejných 

zakázek na Magistrát hl. m. Prahy? 

 

K Závěru (str. 65-66): Stručný a jasný výstup práce shrnuje nejdůležitější zjištění autorky, 

podstatu jejích poznatků, ke kterým dospěla v předchozích analytických kapitolách práce. 

Mohl být obohacen o některé návrhy de lege ferenda, které autorka pokládá za stěžejní. Práce 

je totiž vesměs (a v zásadě právem) kritická k platné zákonné úpravě. Bylo by tedy dobré 

stručně shrnout, jaká konkrétní legislativní vylepšení autorka doporučuje. 

  

K práci s prameny: 

 

Myslím, že autorka měla v textu práce častěji odkazovat v poznámkách pod čarou na zákonná 

ustanovení, která ve svém vlastním textu parafrázuje, popřípadě která vysvětluje či rozebírá. 

Např. na str. 56-58 píše o institutu „mimořádně nízké nabídkové ceny“, ale jen jedinkrát 

(na str. 57) odkazuje na příslušné ustanovení § 77 zákona č. 137/2006 Sb. Čtenář tak z textu 

práce někdy jen obtížně rozporná, co jsou vlastní úvahy autorky a co (parafrázovaný) zákonný 

text. 

 

K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje stručně a jasně. Někdy však není ve vyjadřování právnicky přesná. 

Např. na str. 21 píše, že ministerstvo pro místní rozvoj „vypracovalo nový zákon o zadávání 

veřejných zakázek, který vláda schválila dne 5.10.2015 a který prošel prvním čtením …“. 

Správně má být, že MMR vypracovalo „návrh nového zákona“, který „byl schválen“ 

v prvním čtení. 

  

 

 



Otázky k obhajobě: 

 

Prosím autorku, aby se při pokusila odpovědět na otázky či připomínky, které jsem uvedl výše 

v textu posudku. 

 

II. 

 

Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji 

klasifikovat známkou „velmi dobře“. 

 

 

 

V Praze dne 19.1.2016 

 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 

 

 


