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Téma práce 

 

Téma práce, které si autor zvolil, tedy rozbor relativně stále nové právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek provedené zákonem č. 134/2016 Sb., je tématem živým a aktuálním. Nadto autorem zvolená 

metodika v podobě srovnávací analýzy rozdílu staré a nové právní úpravy umožnila zpracovat 

zajímavé pojednání, jehož teoretický i praktický význam je značný.  

 

Již v úvodu mohu konstatovat, že se autor se zvoleným tématem vypořádal na kvalitní úrovni a že 

zpracovaná rigorózní práce přináší komplexní pohled na základní změny v oblasti regulace zadávání 

veřejných zakázek v ČR. 

 

 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce autor vymezuje v úvodní kapitole na straně 1 a 2, když konstatuje, že základním úmyslem 

pro výběr a zpracování tématu je podat bližší rozbor odlišných aspektů zadávacího řízení, s nimiž se 

lze v praxi setkat. Autor uvádí, že jeho práce se bude zaměřovat na prezentaci nejvýraznějších změn 

oproti původní právní úpravě zadávání veřejných zakázek, když dílčí závěry budou též konfrontovány 

s proklamovanými cíli zákonodárce ve vztahu k nové právní úpravě. 

Mohu konstatovat, že takto vymezený cíl práce autor beze zbytku naplnil a předložil velmi zajímavé 

pojednání na zvolené téma. 

 

 

Systematika a struktura práce 

 

Rigorózní práci autor dělí do čtyř kapitol. Po úvodu autor v první kapitole shrnuje a specifikuje 

důvody, které vedly k přijetí nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Prezentuje též cíle 

stanovené zákonodárcem, když tyto cíle autor podrobuje konfrontaci se skutečným výsledkem. 

Zajímavá je subkapitola věnující pozornost reakcím na trhu veřejných zakázek v souvislosti s novou 

právní úpravou. 

 

Druhá kapitola je věnována výkladu základních zásad zadávání veřejných zakázek. V kapitole třetí 

autor podrobně analyzuje výjimky ze zákona. Za stěžejní kapitoly lze označit kapitolu čtvrtou, v níž 

autor postupně věnuje pozornost jednotlivým fázím zadávacího řízení, a to od problematiky 

zpracování zadávacích podmínek, přes změny v posouzení a hodnocení nabídek, až k problematice 



smlouvy na veřejnou zakázku a jejím změnám. Samostatná subkapitola je věnována i problematice 

ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele. 

 

Všechny kapitoly na sebe logicky navazují a zabývají se všemi důležitými aspekty problematiky 

zadávání veřejných zakázek. Proti systematice práce a proti jejímu rozvržení nemám žádných 

připomínek. 

 

 

Obsahová úroveň práce 

 

Po obsahové stránce nemohu práci vytknout zásadnější nedostatky. Především je třeba zdůraznit, že 

autor se v práci vyhýbá jakýmkoliv nedostatkům či pochybením. Kladně hodnotím schopnost autora 

formulovat vlastní názory a vytvářet na podkladě dostupných judikaturních závěrů obecnější 

stanoviska. 

Kladně oceňuji, že se autor zaměřil na komplexní srovnání všech významných aspektů procesu zadání 

veřejné zakázky z hlediska staré a nové právní úpravy. V práci jsou v přiměřené míře zastoupena 

jak témata obecnější a teoretická, tak i témata dílčí a konkrétní s výrazným praktickým přesahem. 

Velmi kladně přitom hodnotím, že v jednotlivých subkapitolách se autor věnuje v potřené hloubce 

vždy samostatnému dílčímu tématu či institutu, který je reflektován i z pohledu dostupné judikatury, 

případně autorem komentovaných závěrů plynoucích z odborné literatury.  

Za zvlášť významnou považují zejména kapitolu čtvrtou, která se věnuje zadávacímu řízení a jeho 

jednotlivým fázím. K této kapitole mohu pouze konstatovat, že je nejen velmi přehledně sepsána, ale 

že přináší i ucelený komplexní pohled na zkoumanou problematiku.  

 

 

 

Formální úroveň práce, práce s prameny, citace a judikatura  

 

K formální úrovni práce nemám žádných připomínek. Text je čtivý a přehledný. Formulace, které 

autor užívá, jsou výstižné. Autor se vyvaroval četnějšímu výskytu gramatických a pravopisných chyb, 

což svědčí o dostatečné pečlivosti, kterou práci věnoval.  

 

Citační aparát se řídí příslušnými normami. V práci jsem neobjevil žádné pasáže, které by 

neobsahovali potřebnou citaci, pokud byla nezbytná. Velmi kladně hodnotím práci s odbornou 

literaturou a judikaturou. 

 

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

Vzhledem k zaměření práce jako hlavní téma k ústní obhajobě navrhuji obecnější zamyšlení autora 

nad klady a zápory nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Tedy nejen úvahu nad tím, zda 

cíle vytýčené při přijímání nového zákona se podařilo naplnit, ale zejména i zamyšlení, zda praxe 

reflektovala nové instituty právní úpravy způsobem, který odpovídá úmyslu zákonodárce a který je pro 

praxi efektivní.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shrnutí a hodnocení 

 

Na základě předloženého posouzení hodnotím rigorózní práci jako velmi kvalitní pojednání na zvolené 

téma, které naplňuje jak po formální, tak po obsahové stránce všechny náležitosti kladené na rigorózní 

práce. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě.  
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