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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVP PnÁCP

Student

Oponent zístupce okresního statního zastupitelstvíMgr. Zdenek Wiesner, statní
v Šumperku. specializace korupr a kriminalita

Za téma své diplomové práce si student Petr Pospíšil zvolil Kvalifikační předpoklady
zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce. Petr Pospíšil tak naviaal na svoji zdařilou
bakalařskou praci a projevil vuli dále podrobovat zkoumání složitou a v dnešní době velice
akruální a živou problematiku veřejných zakázek, slovo navá"z:al je však nutné zdtraznit,
neboť se naštěstí vyhnul otrockému přepisování jednotlivých kapitol své bakalrářské práce a
zaměření své práce ztňiI na velmi důležitou součást pťocesu zadávání veřejných zakóaek,
kterou požadavky zadavatelů veřejných zakázek na jednotlivé uchazeče o získání veřejné
zakárky bezesporu jsou. Diplomová pníce má jak již bWá zvykem dvě časti, a to črást

teoretickou a čast praktickou. Dle obsahu se však z mého pohledu člení na části tři. V první
obecně teoretické části (kapitoly 2-5.2) sfudent popisuje základni pojmy, rozčleňuje jednotlivé
zadavatele, druhy zadávacichřizení a druhy veřejných zakáz;ek. Tento teoretický zál<lad,ktery
je nezbytrrý pro pochopení a porozumění nrásledně podrobně rozebrané problematiky, Petr
Pospíšil maximálně zestručnil, aby poté mohl věnovat dostatečnou pozomost jádru zvoleného
tématu a rozsah préwe uměle nenatahoval, cožby mohlo vést ke snížené zajímavosti a čtivosti
práce. Přesto nevynechal žádný důležitý institut, neignoroval podstahá ustanovení zÁkona o
veřejných zakázkach a lze ocenit u jednotlivých bodů srovnání zmén, kíeré přinesla novela
zikona č. 13712006 Sb. ákonem č. 5512012 Sb. oproti předchozí právní úpravě. Ve druhé
části (kapitola 5.3-5.7) se sfudent již naplno věnuje jádru zvoleného tématu, tedy jednotlivým
požadavkům zadavatelů veřejných zakazek. Podrobně rozebirá každý z kvalifikačních
předpokladů, tedy předpoklady základní, profesní, ekonomické a finanční a technické, jejich
prokazování a posuzování. Opětovně si dobře všímá změn, které pňnesla již shora zmíněná
novela zékona o veřejných zakázkách, která se této oblasti výruné dotkl4 a to zejména
zrušením ustanovení o ekonomických a finančních předpokladech, kdy však i přes zrŇení
tohoto ustanovení se těmto předpokladům věnuje, neboť byly využívány při veřejných
zakázkáclt" které rozebírá v části praktické. Vzhledem k rozsahu a obsahu pojednání o
jednotlivých kvalifikaěních předpokladech mám za to, že §rto mohly být samostatnou
kapitolou a nikoliv podkapitolami druhů veřejných zakánek, avšak tato má nrámitka je čistě
formální a na obsah a kvalitu zpracování této črásti práce vliv nemá. Bezesporu trórčím
počinem studenta je pak čast ťetí - praktická. V této části Petr Pospíšil podrobil zkoumrání
z hlediska kvalifikačních předpokladů a pohybu cen různé druhy z-adávacich íízent v období
let 2009-2011 u jednoho zvyznarrtrtých a častých zadavatelů veřejných zakáaek
v Jihomoravském kraji - Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, což je příspěvková
organizace, jejímž zhzovatelem je Jihomoravský kraj. V každém druhu hzent v jednotlivých
letech vybral 3 reprezenátivní vzorky, u kte4ých srovnává cenu v kontrolním rozpočtu, tj.
cenu předpokládanou zadavatelem, cenu ze smluv o dilo, tj. cenu nabídnutou vítězným
uchazečem, a cenu skutečnou, tj. konečnou cenu za dilo. Rozebírá též" jaké kvaliťrkační
předpoklady byly u těchto veřejných z,akazekvyžadovány. V praktické části sfudent ptokáua|
dobrou schopnost vyhledání a analýzy velkého objemu údajů, §rto údaje nejen konstatuje,
nýbrž s nimi i pracuje a zptacovává je do přehledných tabulek a grafir. Na závěr pak údaje o
cenách a vyžadovaných kvaliťrkačních předpokladech u zvoleného zadavatele procentně
vyjadfuje, což je pro zadavatele bezesporu užitečné. Sympatické je, že se Petr Pospíšil
n"o*.iit na pouhou analýzujednotlivých veřejných zakánek SÚS JMK, ale pokusil se i ze
svého pohledu popsat příčiny větších odchylek mezi cenami z kontrolního rozpočtu, ze smluv
o dílo a skutečn;imi cenami, přestože bez přímé účasti na rca|izaci stavební zakázky např.
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v pozici stavebního dozoru můžou zůstat pravé příčiny skryty, a to zruzných důvodů.
Docltází kzávěru, že nejpravděpodobnější příčinou cenových odchylek je neaktuílnost
cenových soustav společností URS a RTS, v období roku 2011 pak zaznarnenal nrárust

případů víceprací. Y závéru praktické části dává sfudent na zíkladě zkoumiání veřejných
zakazek SUS JMK vlastní doporučení, které kvalifrkační předpoklady po uchazďích
vyžadovat a kterlim není ťeba věnovat takovou pozomost. Tato doporučení mohou b/t
dobrým prakticlcým vodítkem i pro jiné zadavatele veřejných zakiaek. Diplomová prráce je i
po formální stránce bez vad, je přehledně členěna do kapitol a podkapitol, které jsou následně
shrnuty do schémat a tabulek. Student si nepřivlastňuje cizí myšlenky a poctivě uvádí zdroje,
ze kteqých ěerpal, nebo na ně odkazuje pod čarou. Práce neobsahuje pravopisné chyby,
drobné překlepy téměř nebyly na\ezeny, a tyto nijak neovlivňují smysl jednotliv}ch vět a
celkovou srozumitelnost textu. Zejmérn závěry praktické části mohou být pro SÚS lMtr
vítaným pomocníkem nejen při analýze dosavadních zadávacíchřízeni, ale hlavně při posfupu
při zadáv ér;rí nových veřej ných zakéaek.
Při obhajobě svojí práce by se v teoretické části mohl student vyjádňt, zda považuje novelu
zékona o veřejných zakžrkách zákonem ě. 55Dal2 Sb. za přínosnou, a to zejména s důrazem
na zrušení ekonomických a finančních předpokladů.
Ve svých záv&ech student jako jeden znejdůležitějších technických kvalifikačních
předpokladů zmiňuje referenční stavby. Zajimalo by mě, zda nemůže být tento předpoklad
vnímán jako diskriminační pro případné nové uchazeče o veřejnou zakávku, kteří by ostafirí
předpoklady splňovali nejlépe.
Dokaže si student představit i jinou příčinu rozdílů mezi cenami z kontrolního rozpočtu, ze
smluv o dílo a skutečnými cenami, než jaké ve své práci zmínil?
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