Posudek
na rigorózní práci Mgr Barbory Víchové „Právní aspekty ochrany
životního prostředí při zadávání veřejných zakázek“
Posuzovaná rigorózní práce, odevzdaná v únoru 2014, podává na 103
stránkách vlastního textu (s jednou samostatnou přílohou) především ucelenou,
velmi dobře utříděnou a věci znalou informaci o ochraně životního prostředí při
zadávání veřejných zakázek. Text práce je rozdělen, spolu s úvodem a závěrem,
do 9 základních částí, v nichž se autorka postupně zabývá obecnými otázkami
zadávání veřejných zakázek (se zvláštním zřetelem k tzv. zelenému zadávání),
mezinárodní, evropskou unijní a českou právní úpravou, s bližším pohledem na
uplatňování enviromentálních kritérií v rámci zadávacího řízení. Zvláštním
pozornost je v části 7. věnována připravované unijní reformě veřejných zakázek
dle návrhů zadávacích směrnic. Samostatný bod 8 obsahuje informaci o
metodické podpoře zadavatelů zelených veřejných zakázek.
Zvolené téma práce se nachází na pomezí mezi právem a ekologickou
politikou, v němž převažují právní aspekty v režimu zadávání veřejných
zakázek samotném. Ekologické aspekty se v něm promítají

jen jako

dobrovolný, právně nezávazný prvek. To ostatně naznačuje i sama autorka,
s představou, že právně relevantní aspekty ochrany životního prostředí budou
v tomto procesu posilovány. Oporu pro to nachází v návrzích unijních
zadávacích směrnic, které rozebírá v části 7. Jinak lze plně souhlasit a autorkou,
že požadavek na „zelené“ zadávání veřejných zakázek je významným nástrojem
ochrany životního prostředí. Ten však je v tomto procesu prosazován jinými,
než právu vlastními prostředky.
Zevrubná informace o právních aspektech ochrany životního prostředí při
zadávání veřejných zakázek v podání autorky je cenná již tím, že jde zatím o

ojedinělou práci z tohoto úhlu pohledu. Přesto v ní schází aspoň naznačení
základních souvislostí této problematiky s uplatňováním jiných nástrojů ochrany
životního prostředí, diferencovaně podle předmětu veřejné zakázky. Jde
především o posuzování vlivu na životní prostředí a územní plánování, v jejichž
režimu se příslušná zakázka bude realizovat.
Nesporným kladem práce je skutečnost, že se v ní autorce podařilo
shromáždit všechny významné poznatky o zvolené tématice, které nejsou pro
ochranu životního prostředí zanedbatelné. Autorka zároveň prokázala i hlubší
znalost dané problematiky a schopnost získané, ale i své vlastní poznatky
literárně zpracovat do podoby, která i po formální stránce splňuje požadavky
kladené na rigorózní práce.
Celkově práci považuji za dílo odpovídající práci rigorózní a doporučuji její
obhajobu.
Autorka při obhajobě vysvětlí souvislost a návaznost zadávání veřejných
zakázek na posuzování vlivu koncepcí a záměrů na životní prostředí.
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