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Cílem diplomové práce pana Ondřeje Dvořáka (dále jen "autorU) s názvem "Nabídka stavebního
podniku do obchodní veřejné soutěže" je poskytnout ucelenou představu o všech podmínkách a
povinnostech nezbytných pro účast v soutěži o prostředky z veřejných rozpočtů v oblasti stavebnictví,
zejména o právech a povinnostech nejčastější a nejprogresivnější fonny této soutěže, jímž jsou veřejné
zakázky.
Práce je rozdělena do dvou tematických části; obecná část obsahující definice a popis nejdůležitějších
institutů a procesních pravidel nezbytných pro pochopeni všech podstatných fází zadávání veřejné
zakázky, praktická část obsahuje pohled konkrétního uchazeče na všechny úkony a náležitosti jeho
nabídky nezbytné pro úspěch ve veřejné zakázce. Autor právě s ohledem na praktickou část práce volí
i obecné části spíše popisné a praktické vyjádření nejdůležitějších institutů a procesních pravidel na
rozdíl od strohý a abstraktních přesných zákonných definic. Díky této situaci dochází v některých
pasážích ke ne zcela přesnému a jasnému vymezení, např. na straně 20 práce jsou u základních
kvalifikačních předpokladů uvedeny doklady, jimiž se prokazuje profesní kvalifikace uchazeče. Tyto
doklady jsou ale již správně uvedeny i u profesní kvalifikace.
Obecná část je jinak přehledná a srozumitelná, neboť autor logicky seřadil důležité pojmy a instituty
související se zadáváním veřejných zakázek. Snadno zde lze nalézt odpověď na otázky kdo (zadavatel
ajeho formy), co (zakázky - jejich definice a dělení) a jak (druhy a postupy zadávacíbo řízení).
Praktická část věrohodně demonstruje pohled a přístup uchazečů ke svým právům a povinnostem
v rámci realizace veřejných zakázek, tak jak je autor popisuje v obecné části práce. Tento pohled a
přístup velmi výstižně autor ukazuje na konkrétním případě. V praktické části jsou přesně popsány
kroky učiněné uchazečem o velikosti uvedené v kapitole 6.1 a 6.2 diplomové práce, a to od způsobů a
forem, ve kterých se uchazeč dozvídá o zadání veřejné zakázky, přes zpracování nabídky a její podání
do zadávacíbo řízení až po výsledek zadávacího řízení. Zpracování a podání nabídky je v diplomové
práci detailně a velmi výstižně popsáno na veřejné zakázce s názvem "Mateřská školka Dolní Loučky"
Celá diplomová práce svědčí o tom, že autor pochopil složitou problematiku procesů a postupů při
zadávání veřejných zakázek, což je především zřejmé z velmi přesné demonstrace na vybraném
příkladu v praktické části diplomové práce. Je proto velkou škodou, že diplomová práce obsahuje
definiční nedostatky v obecné části.
Otázky:
Jakými doklady je možné prokazovat splnění základních kvalifikačních předpokladů?
Co je to tzv. black Iist (rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek)? Jeho fungování a funkce?
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