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Abstrakt 

Tato studie zkoumá souvislost mezi dvěma klíčovými oblastmi veřejného zájmu: 
zadáváním veřejných zakázek a politikou soudržnosti - nejprve vysvětluje, 
jakým způsobem a ve kterých případech se zadávání veřejných zakázek v rámci 
politiky soudržnosti uplatňuje, poté analyzuje stávající situaci v EU, provádění 
nařízení o zadávání veřejných zakázek ve vnitrostátním právu a probíhající 
reformu právního rámce. Tato studie je zejména zaměřena na význam zadávání 
veřejných zakázek v rámci politiky soudržnosti EU. K doplnění informací 
získaných teoretickým výzkumem uvádí praktické příklady. Řada rozhovorů 
s odborníky na politiku soudržnosti umožnila vytvořit soubor doporučení 
uvedený na konci studie.  
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Zadávání veřejných zakázek a politika soudržnosti 
 

SHRNUTÍ 

1. Souvislosti 

„Zadávání veřejných zakázek a politika soudržnosti“ – tato studie se zabývá dvěma 
klíčovými oblastmi veřejného zájmu a zaměřuje se na zjišťování souvislostí mezi nimi. Na 
začátku analýzy je třeba vysvětlit, jak a kde se zadávání veřejných zakázek v rámci politiky 
soudržnosti uplatňuje. Příjemci programů evropské politiky soudržnosti jsou podporováni 
z evropských a vnitrostátních fondů při provádění projektů. Veškeré nákupy zboží a služeb 
v rámci těchto programů podléhají pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. To rozhodně 
platí pro každý veřejný subjekt. Tato pravidla však musí dodržovat i soukromé instituce. 
Analýza se tedy zaměřuje jak na perspektivu příjemce, tak na perspektivu osob pověřených 
řízením programu. 
Hlavním cílem této studie je poskytnout členům Výboru Evropského parlamentu 
pro regionální rozvoj úplné informace o situaci v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, pokud jde o strategii EU 2020, vzrůstající úlohu místních a regionálních orgánů 
při uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek při provádění politiky soudržnosti a 
probíhající proces modernizace politiky Evropské unie v oblasti zadávání veřejných 
zakázek1. 

Tato studie má následující konkrétní cíle: 

 vysvětlit způsob, jakým se zadávání veřejných zakázek uplatňuje na výdaje ze 
strukturálních fondů; 

 zdůraznit, jakým způsobem provádění strukturálních fondů souvisí se zadáváním 
veřejných zakázek a určit příslušné aktéry; 

 zjistit nejčastější problémy, jež vznikají během provádění programů a projektů 
politiky soudržnosti v souvislosti s postupy zadávání veřejných zakázek; 

 vyhodnotit zda a jakým způsobem stávající směrnice usnadňují nebo brání 
provádění této politiky a zda inovativní prvky (např. soutěžní dialog) mají nějaký 
měřitelný dopad; 

 prezentovat hlavní problémy při provádění stávajících směrnic ve vnitrostátním 
právu; 

 zjistit, zda překážky, s nimiž se malé a střední podniky potýkají, jim brání v úspěšné 
účasti na postupech zadávání veřejných zakázek a zda mají vliv na provádění 
programů a projektů politiky soudržnosti (vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky patří ke klíčovým prvkům strategie EU 2020, pokud jde o zadávání 
veřejných zakázek); 

 poskytnout Evropskému parlamentu informace o celkovém dopadu – včetně 
administrativní a finanční zátěže – pravidel pro zadávání veřejných zakázek na 
provádění politiky soudržnosti. 

Byla prozkoumána dostupná literatura na evropské i vnitrostátní úrovni a – vzhledem k 
tomu, že vyplývající obraz je roztříštěný – byla doplněna o soubor osobních nebo 
telefonických rozhovorů s odborníky na politiku soudržnosti. K obecnému přehledu o situaci 
přispělo také několik případových studií.  

                                                 
1  Evropská komise (2011), zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, 

Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek, COM (2011)15 v konečném znění, Brusel, 
27.1.2011. 
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2. Současná situace v EU 

Analýza situace nejprve vychází z průzkumu stávajícího rámce pro zadávání veřejných 
zakázek v EU, včetně specifických postupů pro rámcové smlouvy, soutěžní dialog a 
dynamický nákupní systém. Dále se analýza zaměřuje na dva klíčové aspekty – provádění 
evropských pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve vnitrostátním právu a rozlišování 
mezi veřejnými zakázkami a státní pomocí. Ke získání přehledu o situaci v oblasti zadávání 
veřejných zakázek v Evropské unii byl proveden přezkum veřejných zakázek zadaných v 
roce 2011. Tato analýza je založena na následujících klíčových bodech: 

 Veřejné zakázky představují přibližně 13 % HDP Evropské unie. Neexistují však 
žádné zdokumentované a transparentní údaje na evropské úrovni. 

 Evropský parlament a Rada přijaly v roce 2004 dvě směrnice o veřejných zakázkách 
s cílem konsolidovat postupy zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni. Tyto 
směrnice upravují postupy zadávání veřejných zakázek pro smluvní dohody nad limit 
stanovený Evropskou unií. 

 Na veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než limit stanovený Evropskou unií, se 
vztahují vnitrostátní právní předpisy. Vnitrostátní právní předpisy pro zadávání 
veřejných zakázek pod stanoveným limitem se různí, avšak řada členských států se 
rozhodla uplatňovat stejná pravidla pro zakázky pod i nad limitem EU.  

 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek se týkají různých postupů a zahrnují 
několik výjimek. Nejzjevnější rozdíl existuje mezi otevřenými, užšími a jednacími 
řízeními s uveřejněním nebo bez uveřejnění.  

 Z důvodu zjednodušení umožňují směrnice při splnění některých podmínek využít 
postup soutěžního dialogu, rámcovou smlouvu a dynamický nákupní systém.  

 Postupy zadávání veřejných zakázek a státní podpora se z podstaty věci liší. Někdy 
však není úplně jasné, zda pravidla pro zadávání veřejných zakázek automaticky 
vylučují pravidla státní podpory.  

 Evropská komise a Evropský parlament pochopily, že je třeba dosáhnout toho, aby 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek byla účinnější a jednodušší a v současné 
době provádějí jejich přezkum. 

 Hlavní hnací silou přezkumu je administrativní zjednodušení – jeho cílem je zvýšit 
účinnost a zaměřuje se zejména na veřejné zakázky v oblasti (I) inovace, (II) 
životního prostředí a účinnosti zdrojů, (III) sociálních služeb a (IV) lepšího přístupu 
pro malé a střední podniky a začínající podniky. 

Tím se dostáváme k propojení mezi strukturálními fondy a zadáváním veřejných 
zakázek. V kapitole 4 této studie je význam veřejných zakázek v evropské politice 
soudržnosti označen za klíčový. Byla proto analyzována úloha fondů, vnímání rizika v praxi, 
kvantitativní rozměr a typy zásahů. Dále je třeba vzít v úvahu zadávání veřejných zakázek 
při rozvoji projektů, zapojení malých a středních podniků do postupů zadávání veřejných 
zakázek a stávající kontrolní funkce v rámci politiky soudržnosti, čímž se dostáváme ke 
zkoumání nesrovnalostí a podvodů, které ve zkoumaných oblastech představují největší 
problém. Byly také zohledněny problémy v programech politiky soudržnosti a úloha 
Účetního dvora – dvě velmi důležité otázky. Aby byl obraz úplný, došlo ke zdůraznění 
potenciálního významu konkrétních aspektů veřejných zakázek (např. zadávání 
ekologických veřejných zakázek nebo soutěžní dialog). Klíčová zjištění analýzy jsou tedy 
následující: 

4 



Zadávání veřejných zakázek a politika soudržnosti 
 

 Z pohledu orgánů odpovědných za program i příjemců jsou rizika spojená s 
veřejnými zakázkami největší v případě investic do infrastruktury. V případě řízení 
programu se jedná o riziko vysoké chybovosti a porušování předpisů pro veřejné 
zakázky a rizika spojená s automatickým zrušením závazku na základě pravidla 
n+2/n+3. Pro příjemce je významným rizikem harmonogram, dodatečné náklady 
apod.  

 Projekty, včetně významných stavebních prací v souvislosti s investicemi do 
infrastruktury, které zahrnují rozsáhlé postupy zadávání veřejných zakázek, 
představují na evropské úrovni v období 2007–2013 46 % celkového rozpočtu 
politiky soudržnosti (přibližně 159 miliard). 

 Malé a střední podniky jsou s postupy zadávání veřejných zakázek konfrontovány 
dvěma způsoby. Zaprvé představují veřejné zakázky významnou část jejich 
podnikání, a proto se o ně musí pravidelně ucházet. Zadruhé, pokud jde o veřejné 
financování, musí malé a střední podniky i ostatní organizace uplatňovat předpisy 
v oblasti zadávání veřejných zakázek při nákupu zboží a služeb z veřejných 
finančních prostředků. Zatímco v první oblasti se malé a střední podniky stále 
zlepšují, ve druhé oblasti dosud čelí mnoha významným překážkám.  

 Předpisy Evropské unie vyžadují řádnou finanční kontrolu operací i audity systémů a 
namátkové audity projektů. Účinnost a účelnost kontrol veřejných zakázek je však 
často snižována tím, že zaměstnanci mají nedostatečné zkušenosti, chybí jim 
odborné vzdělání i znalosti vnitřního řízení, a také mírou fluktuace. 

 Problémy s řízením programů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek se liší 
podle typu programů. Řídící orgány rozsáhlých operačních programů zaměřených na 
investice do infrastruktury častěji mívají dostatečné interní odborné znalosti v 
oblasti zadávání veřejných zakázek. Řídící orgány operačních programů zaměřených 
na širokou škálu intervencí čelí při zavádění účinných a účelných kontrol veřejných 
zakázek a souvisejících strategií v oblasti řízení rizik větším problémům. 

 Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se v roce 2010 umístilo na 
druhém místě seznamu deseti největších nesrovnalostí, vyskytovalo se ve 14 % 
případů a představovalo 17 % finančního objemu. 

3. Příklady a praktické zkušenosti 

Na základě výše uvedeného přístupu jsou některé příklady, které jsou pro programy 
v rámci politiky soudržnosti typické, přezkoumány v kapitole 5. Profily příslušné země a 
programu pomáhají znázornit obecnější zjištění uvedená v předchozích oddílech. Praktické 
zkušenosti zčásti vyplývají z případů spadajících do cílů „Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“ a „Evropská územní spolupráce“. Je důležité připomenout, že pokud 
odkazujeme na konkrétní zemi nebo program, neznamená to, že tato země měla v 
minulosti nějaké konkrétní nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek. Všechny 
zkušené zúčastněné strany v politice soudržnosti vědí, že zadávání veřejných zakázek je 
problémem ve všech členských státech a u všech typů programů.  
Programy strukturálních fondů stanovily různé postupy, aby splnily požadavky různých 
oblastí, v nichž zasahují. Pozadí programů, řídící struktury a postupy provádění se v rámci 
Evropské unie výrazně liší a často mohou existovat i výrazné rozdíly mezi jednotlivými 
programy v rámci jednoho členského státu. Je vhodné zdůraznit tři obecné aspekty:  
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 Podpora Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj 
určená projektům v oblasti životního prostředí a infrastruktury řízeným 
veřejnými orgány. V tomto případě zadávají veřejné orgány specifické 
infrastrukturní projekty prostřednictvím veřejných oznámení v celé Evropské 
unii.  Tyto projekty většinou přesahují limit Evropské unie (v současnosti 5 mil. 
EUR, viz kapitola 2), a proto je na ně třeba uplatnit směrnice Evropské unie o 
zadávání veřejných zakázek. 

 Podpora pro podniky, malé a střední podniky2 a výzkumná střediska pro 
inovaci a růst (včetně výzkumu a informačních a komunikačních 
technologií). V tomto případě je financování z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj poskytováno podnikům, nevládním organizacím a výzkumným střediskům 
s cílem podporovat je v inovativním rozvoji určovaném trhem. Příjemci jsou 
povinni dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek ohledně pořizovací 
ceny projektu. V tomto případě zahrnuje pořizovací cena celou šíři limitů pro 
veřejné zakázky, počínaje dodávkami zboží pod 10 000 EUR až po výzkumná 
zařízení a vybavení v hodnotě několika milionů EUR. Takovéto široké spektrum 
přístupů k veřejným zakázkám platí také pro ostatní tematické oblasti, jako jsou 
cestovní ruch, kultura a městský/regionální rozvoj. 

 Přímé financování jednotlivců pod limitem Evropské unie (zejména 
Evropský sociální fond): Předpisy pro zadávání veřejných zakázek nejsou 
v tomto případě tolik důležité, protože smluvní částky většinou nedosahují limitů, 
na něž se vztahují složité postupy zadávání veřejných zakázek. 

Rozdělení procesních povinností do tří skupin pokrývá všechny typy cílových skupin 
zapojených do financování v rámci politiky soudržnosti.  
Příklady, které jsou podrobně zkoumány v kapitole 5, jsou: 

 programy v rámci konvergence – příklad Slovenska; 

 cíl „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ programu pro Severní Porýní-
Vestfálsko; 

 zadávání veřejných zakázek v rámci evropských programů územní spolupráce; 

 kandidátská/přistupující země – případ Chorvatska (připravené stát se členem 
Evropské unie, zkoumali jsme roky před přistoupením); 

Klíčová zjištění vyplývající z těchto případů jsou následující: 

 Případové studie ze Slovenska – země spadající pod cíl konvergence – a Chorvatska 
– bývalé kandidátské země – ukazují na to, že je třeba se pečlivě věnovat budování 
kapacit. 

 Na Slovensku navíc zákon o veřejných zakázkách, který je relativně novým právním 
předpisem, často podléhá úpravám, což představuje další problém pro všechny 
programové orgány, které jsou odpovědné za kontrolní funkce. 

 Orgány odpovědné za řízení programů jasně požadují, aby postupy v případě 
zakázek, které nedosahují limitů Evropské unie, byly zjednodušeny, aby tak byli 
kontrolní orgány a příjemci zbaveni významné administrativní zátěže, která nemusí 
vždy přispívat ke spravedlivému, transparentnímu a nediskriminačnímu zadávání 
veřejných zakázek. 

                                                 
2  Definice malých a středních podniků v souladu s doporučením Evropské komise 2003/361/ES ve znění 

zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 124, s. 36 ze dne 20. května 2003. 
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4. Hlavní závěry a doporučení 

Je třeba jasně uvést, že k obecnému záměru a způsobu fungování veřejných zakázek 
neexistuje žádná alternativa – veřejní investoři by měli všem zainteresovaným a 
schopným soukromým poskytovatelům umožnit, aby předložili nabídku na poskytnutí 
požadovaných  stavebních prací, zboží nebo služeb. Na politiku soudržnosti EU by se 
neměla vztahovat žádná výjimka z evropských směrnic o veřejných zakázkách. 
Veškeré hlavní argumenty ve prospěch zadávání veřejných zakázek platí pro politiku 
soudržnosti EU dvojnásob. Vnitrostátní právní předpisy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek jsou složité a každý posun směrem ke zjednodušení by byl vítán. V rámci 
diskuse o směrnicích EU o veřejných zakázkách je vhodné připomenout, že složitost 
zadávání veřejných zakázek je z velké části způsobena komplikovanými vnitrostátními 
právními předpisy. 
Hlavní výzva politiky soudržnosti EU tkví v tom, že – zejména v porovnání se systémy 
podpory v členských státech – v jejím rámci existuje několik stupňů kontroly. 
Pravděpodobnost odhalení porušování pravidel pro zadávání veřejných zakázek je tedy 
vyšší. Současně však lidé, kteří pracují v oblasti auditu a kontroly politiky soudržnosti,  
nejsou většinou odborníky na zadávání veřejných zakázek. Je zjevné, že za těchto okolností 
by obě strany, tj. příjemci i auditní a kontrolní orgány, měly prospěch z omezeného počtu 
postupů a snadno pochopitelného souboru limitů.  
Na základě analýzy situace v Evropské unii a po zohlednění reprezentativních vzorků a 
praktických zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek a politiky soudržnosti 
předkládá studie čtyři hlavní doporučení týkající se:  

 kontroly jako politické odpovědnosti; 

 povinností osob odpovědných za řízení programu; 

 přiměřenosti předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek v případě menších 
projektů; 

 podpory nových prvků v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci politiky 
soudržnosti. 

Hlavní právní a technické aspekty politiky soudržnosti a zadávání veřejných zakázek se řídí 
vnitrostátními právními předpisy. Rámec Evropské unie přináší dodatečné požadavky 
v oblasti podávání zpráv, monitorování a kontroly, ale obecně se programy řídí 
vnitrostátními předpisy a standardy (zejména v případě investic do infrastruktury). 
Různorodá situace v rámci Evropské unie vyplývá ze skutečnosti, že v EU 12 bývá řízení 
programů Evropské unie často součástí odlišných správních vrstev. Většina příslušných 
ministerstev má pro provádění programů politiky soudržnosti vlastní oddělení. Kvalifikace 
zaměstnanců těchto oddělení bývají zaměřeny na jazykové znalosti, podávání zpráv a 
monitorování, zatímco klíčové odborné znalosti nezbytné pro zadávání veřejných zakázek 
v oblasti infrastruktury mají zaměstnanci jiných oddělení, která bývají založena na 
tradičních technických a právních odborných znalostech. Z toho vyplývá řada výzev 
souvisejících s kompetencemi a kontrolními funkcemi. Instituce pověřené kontrolou 
zadávání veřejných zakázek zjevně potřebují dostatečnou úroveň odborných znalostí. Pro 
účinnou a účelnou práci je nezbytným předpokladem dostatek stabilních zaměstnanců. 
Politická struktura kontrolních funkcí je pro takovýto stabilní rámec nezbytná. Běžnými 
problémy těchto kontrolních orgánů jsou rozpočtové škrty, časté změny personální politiky 
a masivní politické zásahy.  
Proto je velmi důležité si uvědomit, nakolik jsou účinné a účelné kontrolní funkce nezbytné 
k tomu, aby byl významný trh s veřejnými zakázkami v rámci politiky soudržnosti 
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transparentní a spravedlivý. Existuje totiž mnoho důkazů z celé Evropy, že bez kontroly 
nelze transparentnosti a spravedlnosti dosáhnout. 
 

Doporučení 

Politika soudržnosti poskytuje významné finanční prostředky na veřejné investice v mnoha 
členských státech a zadávání veřejných zakázek je klíčovým nástrojem k zajištění 
spravedlivého přístupu k tomuto trhu. V zemích, v nichž je v rámci politiky soudržnosti 
poskytován významný objem prostředků, by evropské zúčastněné strany měly jasně 
argumentovat ve prospěch účinnějších a účelnějších kontrolních institucí, zejména s 
ohledem na nadcházející programové období 2014–2020. 
 

Klíčovou odpovědnost za provádění programů vůči Evropské komisi nesou řídící orgány 
programů politiky soudržnosti. Auditní orgány, druhý nejvýznamnější způsob dohledu ze 
strany orgánů, mají pravomoc auditovat fungování kontrolních systémů ex-ante, během 
provádění programů i ex-post. 
Existují následující dvě základní možnosti pro lepší zadávání veřejných zakázek v rámci 
programů strukturálních fondů: 

 Zavést monitorování a posílit kontrolní funkce (Evropská komise by mohla  
monitorování a kontrolu zadávání veřejných zakázek výslovně začlenit do všech 
pokynů jako povinný prvek).  

 Poskytnout pobídky, které by umožnily, aby byly odborné znalosti v oblasti 
zadávání veřejných zakázek dostupnější jak pro osoby pověřené řízením 
programů, tak pro příjemce (programy politiky soudržnosti mají finanční 
prostředky na provádění a řízení, které jsou součástí oddělené priority nazvané 
technická pomoc). Na budování kapacit v oblasti zadávání veřejných zakázek by 
mohly být poskytnuty prostředky z technické pomoci, dochází k tomu však 
zřídka). 

Využívání technické pomoci pro budování kapacit v oblasti zadávání veřejných zakázek je 
možné na evropské úrovni rozhodně doporučit. Je důležité, aby byl přístup zaměřen na 
získávání vhodných odborných znalostí pro: 

 osoby pověřené řízením programu při provádění kontroly ex-ante (tedy před 
zadáním zakázky) i kontroly ex-post;  

 příjemce (například stanovením seznamu certifikovaných odborníků na veřejné 
zakázky, kteří by zdarma (tedy na náklady programu) poskytovali odhady 
nákladů a počáteční vedení. 

Přezkum postupů používaných u programů v rámci strukturálních fondů v celé Evropské 
unii ukazuje, že kapacita pro účinnou kontrolu zadávání veřejných zakázek a předcházení 
podvodům souvisejícím s veřejnými zakázkami v rámci programů (tj. zejména kapacity 
řídících orgánů a finanční kontrola) jsou často omezené. To platí zejména pro programy, 
které financují širokou škálu intervencí včetně malých programů v oblasti infrastruktury, 
jako jsou regionální operační programy, cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
nebo programy evropské územní spolupráce. Aby posílily své kapacity, musí se programové 
orgány často spoléhat na odborné znalosti jiných orgánů, jako jsou auditní orgány, 
vnitrostátní úřady pro zadávání veřejných zakázek či dokonce vnitrostátní kontrolní úřady. 
Lepší rámec pro strukturovanou výměnu znalostí v oblasti řízení a přístup k odborným 
znalostem v oblasti zadávání veřejných zakázek je tedy nezbytný. 
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Doporučení 

Evropský parlament by mohl zahájit jednání s Komisí o cíleném balíčku týkajícím se 
zadávání veřejných zakázek v politice soudržnosti. Balíček by se měl skládat z několika 
prvků, jako je zavedení monitorování, posílení kontrolních ustanovení a důraznější pokyny 
ohledně možných nedostatků při zabezpečování veřejných zakázek v programech.  
Zejména u programů, které zahrnují širokou škálu způsobilých intervencí, existuje mnoho 
možností zaměřených na:  
 

 předcházení nedostatkům v oblasti zadávání veřejných zakázek; 
 

 zajištění dostatečného povědomí o veřejných zakázkách ve všech fázích programů 
a řízení projektových cyklů.  

 

Případové studie jasně odhalují problémy s pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
v případě menších projektů. Malé a střední podniky nebo jiné malé organizace musí při 
řízení projektů financovaných z veřejných prostředků uplatňovat pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek. Narážejí přitom na různé překážky, zejména pokud jde o jejich kapacitu 
tyto postupy zvládat. 
Problém komplexních postupů se vyskytuje nejen v předpisech Evropské unie, existuje i 
v některých členských státech v případě postupů, které jsou pod limity Evropské unie. 
Předpisy pro zadávání veřejných zakázek na úrovni členských států mohou být v tomto 
případě ještě složitější než předpisy na úrovni EU. Současně je velmi složité prokázat 
účinné využívání prostředků, aniž by došlo ke srovnání ceny. Diskuse se proto zaměřuje na 
definici minimálních standardů pro srovnávání cen, t.j. pro transparentní srovnání nabídek 
bez nadměrné dodatečné administrativní zátěže.  
Pokud se strukturální fondy chtějí dostat ke svým potenciálním cílovým skupinám, musí být 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek v každém zjednodušena.  

 

Doporučení 

V případech, kdy menší organizace řídí projekty financované z veřejných prostředků, jsou 
smluvní objemy malé. Dodavatelé i smluvní orgány žádají, aby byly v těchto případech 
postupy zadávání veřejných zakázek zjednodušeny. Evropské zúčastněné strany by mohly 
podpořit diskusi vedoucí ke stanovení minimálních standardů pro transparentní srovnání 
cen v případě malých smluvních objemů, což by umožnilo snížit v Evropské unii rozdíly 
mezi právními ustanoveními pro menší smluvní objemy ve vnitrostátních právních 
předpisech pro zadávání veřejných zakázek.  
Aby se snížila zátěž pro příjemce, kteří jsou menšími organizacemi, měla by jim být 
poskytována pomoc odborníků na veřejné zakázky placených z rozpočtu jednotlivých 
operačních programů určeného na technickou pomoc.  

 

V oblasti zadávání veřejných zakázek existuje několik nových prvků, kterým by 
zúčastněné strany politiky soudržnosti v celé Evropě měly věnovat pozornost. Zejména 
zelené veřejné zakázky nebo udržitelné veřejné zakázky zaměřené na náklady na 
životní cyklus produktů nebo budov by byly vhodnými prvky politiky soudržnosti v souladu 
s cíli strategie EU 2020. Článek 17 nařízení (EU) 1083/2006 stanoví, že cíle fondů jsou 
sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje. V praxi to znamená, že všechny operační 
programy musí environmentální udržitelnost ustanovit jako horizontální zásadu. Podpora 
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zelených veřejných zakázek by jakožto pozitivní přínos k environmentální udržitelnosti 
mohla pomoci tuto zásadu zhmotnit.  
Podobný přístup je možné zvážit v případě sociálně odpovědných veřejných zakázek, 
což je sice malý, avšak konkrétní prvek, který přispívá k cíli sociálního začlenění. Projekty 
spojené s těmito novými prvky zadávání veřejných zakázek je třeba v příští generaci 
programů podporovat. Takový přístup by mohl mít různé podoby, jako například: 

 vzdělávací iniciativy v oblasti zelených veřejných zakázek a sociálně 
odpovědných veřejných zakázek pro místní a regionální orgány v rámci budování 
kapacit buď jako součást vnitrostátních programů technické pomoci, nebo. 
například v případě sociálně odpovědných veřejných zakázek, jako součást 
technické pomoci programů Evropského sociálního fondu; 

 podpora elektronického zadávání veřejných zakázek jako jeden z prvků 
operačních programů zaměřených na informační společnost (které jsou v EU 12 
poměrně časté). 

 
 

Doporučení 
Evropská politika soudržnosti disponuje významným objemem financí, které by mohly 
představovat hnací sílu k tomu, aby se prvky jako zelené veřejné zakázky, sociálně 
odpovědné veřejné zakázky nebo elektronicky zadávané zakázky staly součástí zadávání 
veřejných zakázek.  
Avšak podpora těchto prvků v nadcházejícím programovém období bude vyžadovat 
schválení a podporu na evropské úrovni, tedy ze strany Evropské komise a Evropského 
parlamentu, i na vnitrostátní úrovni. Za tímto účelem bude třeba informovat a zapojit 
vnitrostátní orgány pro zadávání veřejných zakázek, aby se zajistil větší zájem osob 
pověřených řízením programů. Bez takovýchto koordinovaných iniciativ na evropské a 
vnitrostátní orgány nebudou řídící orgány jednotlivých programů přikládat žádný nebo jen 
malý význam jiným kritériím přidělení, než je cena. 

 


