
Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 1

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné orgány uzavírají smlouvy, jimiž zajišťují provedení prací a poskytnutí služeb. Tyto
smlouvy uzavřené s jedním nebo více provozovateli, kteří za provedení prací nebo poskytnutí
služeb získají peněžní odměnu, se nazývají veřejné zakázky a představují důležitou
součást HDP EU. Jen nízké procento veřejných zakázek však bylo zadáno zahraničním
podnikům. Uplatňování zásad vnitřního trhu na tyto smlouvy zaručuje lepší přerozdělování
ekonomických zdrojů a racionálnější využívání veřejných prostředků. Parlament a Rada
přijaly v roce 2014 nový soubor opatření pro oblast veřejných zakázek s cílem zjednodušit
zadávací řízení a učinit je pružnějšími, aby tak podpořily přístup malých a středních podniků
k veřejným zakázkám a zajistily, aby byla více zohledňována sociální a environmentální
kritéria.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 26 a 34, čl. 53 odst. 1, články 56, 57, 62 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU).

CÍLE

Veřejné zakázky hrají v hospodářství členských států důležitou úlohu a jejich hodnota se
odhaduje na 16 % hrubého domácího produktu Unie. Před provedením právních předpisů
Společenství byla pouze 2 % těchto zakázek zadávána podnikům z jiného státu. Tento druh
zakázek hraje klíčovou úlohu v některých odvětvích (např. ve stavebnictví a veřejných
projektech, v energetice, telekomunikacích a těžkém průmyslu) a pro zakázky je typické,
že na základě zákonných či správních ustanovení bývají přednostně zadávány domácím
dodavatelům. Nedostatečně otevřená a účinná hospodářská soutěž v této oblasti představovala
jednu z překážek dokončení jednotného trhu. V jejím důsledku totiž docházelo ke zvyšování
nákladů pro veřejné zadavatele a bránila rozvoji konkurenceschopnosti v některých klíčových
odvětvích.
Uplatnění zásad vnitřního trhu na tyto zakázky (zejména svobody poskytování služeb
a volné hospodářské soutěže) zajišťuje lepší přidělování hospodářských zdrojů a hospodárnější
využívání veřejných prostředků, neboť díky rozvinutější hospodářské soutěži získávají veřejné
orgány produkty a služby nejvyšší možné kvality za nejvýhodnější cenu. Upřednostňováním
nejlepších podniků na evropském trhu se posílí konkurenceschopnost evropských společností
(které tak budou schopny růst a rozšiřovat svá odbytiště) a napomůže se dodržování zásad
transparentnosti, rovného zacházení, hospodářské soutěže a efektivity, čímž se sníží riziko
podvodu a korupce. Skutečně otevřeného jednotného trhu lze dosáhnout pouze za předpokladu,
že všechny společnosti budou moci ve výběrových řízeních soutěžit za rovných podmínek.
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DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Na úrovni Společenství byly přijaty právní předpisy, jejichž cílem bylo koordinovat vnitrostátní
právní předpisy a stanovit závazná pravidla pro vypisování nabídkových řízení a pro
stanovování objektivních kritérií, na jejichž základě jsou nabídky posuzovány. Poté, co byla
od 60. let přijata řada různých normativních aktů, se Společenství rozhodlo zjednodušit
a koordinovat právní předpisy týkající se veřejných zakázek a k tomuto účelu přijalo čtyři
směrnice (92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS). Tři z těchto směrnic byly sloučeny
do směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební
práce, dodávky a služby (která byla upravena směrnicí 2005/75/ES) a do směrnice 2004/17/ES
o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,
energetiky, dopravy a poštovních služeb. Některé přílohy obou směrnic byly pozměněny
směrnicí 2005/51/ES. Směrnice 2009/81/ES zavedla zvláštní pravidla pro zadávání zakázek
v oblasti obrany, jež mají usnadnit přístup na trhy s obranným vybavením ostatních členských
států.

REFORMA

Parlament a Rada přijaly v roce 2014 nový soubor opatření s cílem zjednodušit zadávací řízení
a učinit je pružnějšími, aby podpořily přístup MSP k veřejným zakázkám a zajistily lepší
zohlednění sociálních a environmentálních kritérií. Právní rámec zahrnuje směrnici 2014/24/
EU ze dne 26. února 2014 o veřejných zakázkách (a o zrušení směrnice 2004/18/ES), směrnici
2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (a o zrušení směrnice 2004/17/ES).
Nový soubor opatření o zadávání veřejných zakázek doplňuje nová směrnice o koncesích
(směrnice 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí), která stanoví příslušný
právní rámec pro udělování koncese, zajišťující, aby všechny hospodářské subjekty EU měly
skutečný a nediskriminovaný přístup na trh EU, a která poskytuje větší jistotu, pokud jde
o rozhodné právo.
Vnější rozměr zadávání veřejných zakázek je zohledněn taktéž v návrhu nařízení Komise ze dne
21. března 2012 o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami
a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými
zakázkami.
V dubnu 2012 přijala Komise strategii pro elektronické zadávání zakázek[1] s cílem dosáhnout
do poloviny roku 2016 úplného elektronického zadávání a dne 26. června 2013 přijala návrh
směrnice o elektronické fakturaci v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dne 16. dubna 2014
Parlament a Rada přijaly směrnici 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných
zakázek[2]. Lhůta pro provedení směrnice v členských státech je stanovena na 27. listopadu 2018.

DEFINICE

„Veřejné zakázky“ jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více
hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je
provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb.

[1]COM(2012) 0179.
[2]Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna
o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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„Veřejnými zadavateli“ jsou stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty,
sdružení tvořená jedním nebo více takovými orgány či jedním nebo více veřejnoprávními
subjekty.
„Koncese“ je úplatná smlouva uzavřená písemnou formou, jejímž prostřednictvím jeden nebo
více veřejných zadavatelů či zadavatelů svěřuje jednomu nebo více hospodářským subjektům
provedení stavebních prací (v případě koncese na stavení práce) nebo poskytování a řízení
služeb (v případě koncese na služby), přičemž odpovídající protiplnění spočívá buď výhradně
v právu požívat výnosů ze stavebních prací nebo služeb, jež jsou předmětem dané smlouvy,
nebo v tomto právu společně s platbou. Udělení koncese zahrnuje přenos provozního rizika na
koncesionáře.

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veškerá zadávací řízení musí být v souladu se zásadami práva EU, a zejména s volným pohybem
zboží, svobodou usazování a volným poskytováním služeb, i se zásadami z nich odvozenými,
jako je rovné zacházení, nediskriminace, vzájemné uznávání, proporcionalita a transparentnost.
Rovněž musí být zachovány hospodářská soutěž, důvěrnost a efektivita.
A. Druhy řízení
Výzva k podání nabídky musí odpovídat různým typům řízení, která probíhají na základě
systému prahových hodnot ve spojení s metodami výpočtu odhadované hodnoty každé
z veřejných zakázek, přičemž ve směrnicích je stanoveno, zda jsou tyto informace oznamovány
povinně, či nikoli. V rámci „otevřeného řízení“ může podat nabídku jakýkoli hospodářský
subjekt, který má zájem. V rámci „omezeného řízení“ mohou podat nabídku pouze vyzvaní
uchazeči. V rámci „jednacího řízení“ může o účast požádat kterýkoliv z hospodářských subjektů,
ale pouze pozvaní uchazeči na základě posouzení obdržených informací mohou předložit úvodní
nabídku, která poslouží jako základ pro další jednání. V „soutěžním dialogu“ může požádat
o účast libovolný hospodářský subjekt, ale podílet se na něm mohou pouze pozvaní uchazeči.
Používá se, pokud veřejní zadavatelé nejsou s to stanovit prostředky pro uspokojení svých
potřeb nebo posoudit, jaké řešení může trh nabídnout. Zakázka se uděluje pouze na základě
kritéria pro udělení zakázky založeného na nejlepším poměru ceny a kvality. Pro případy, kdy
existuje potřeba inovativního řešení, které dosud není na trhu dostupné, byl vytvořen nový
postup „inovativního partnerství“. Veřejný zadavatel se rozhodne navázat inovativní partnerství
s jedním nebo několika partnery, kteří provádějí nezávislé výzkumné a vývojové aktivity,
s cílem vyjednat v zadávacím řízení nové, inovativní řešení. Konečně, ve zvláštních případech
a za specifických okolností, mohou veřejní zadavatelé zadat veřejné zakázky prostřednictvím
jednacího řízení bez předchozího zveřejnění.
B. Kritéria pro udělení zakázky
Veřejní zadavatelé musí založit udělování veřejných zakázek na ekonomicky nejvýhodnější
nabídce. Reforma pravidel pro zadávání veřejných zakázek zavedla nové kritérium pro udělení
zakázky založené na zásadě ekonomicky nejvýhodnější nabídky (kritérium MEAT), jehož cílem
je zajistit nejvyšší nákladovou efektivitu (spíše než nejnižší cenu), tj. zohlednit u příslušných
stavebních prací, zboží nebo služeb zároveň kvalitu i cenu nebo náklady životního cyklu. Toto
kritérium klady větší důraz na kvalitu, životní prostředí a sociální aspekty i na inovace.
C. Pravidla pro zveřejňování a transparentnost
Je nutno zajistit nezbytnou transparentnost během celého zadávacího řízení. Dosahuje se toho
zejména zveřejněním základních prvků zadávacích řízení a prostřednictvím šíření informací
o zájemcích a uchazečích (například kritéria a uplatňovaná opatření v případě rozhodnutí
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o udělení zakázky, informace o průběhu a postupu řízení a informace o důvodech pro odmítnutí)
i  prostřednictvím poskytování dostatečné dokumentace ke všem krokům řízení.
D. Opravné prostředky
V zájmu podchycení případů porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek ze strany
zadavatele stanoví směrnice o prostředcích nápravy (směrnice 2007/66/ES) účinný systém
přezkumu, který se vztahuje jak na směrnice o zadávání veřejných zakázek, tak na směrnici
o koncesích, a zavádí dva důležité prvky. Odkladná lhůta v návaznosti na rozhodnutí o udělení
zakázky poskytuje uchazečům možnost přezkoumat rozhodnutí a rozhodnout o zahájení
odvolacího řízení. Během tohoto období v délce nejméně 10 dnů nesmí veřejní zadavatelé
smlouvu podepsat. Směrnice o prostředcích nápravy rovněž zavádí přísnější pravidla na ochranu
před nezákonným přímým zadáváním veřejných zakázek.
E. Další aspekty zadávání veřejných zakázek
Nová pravidla podporují ekologické zadávání veřejných zakázek prostřednictvím přístupu
založeného na sledování nákladů během celého životního cyklu a díky možnosti používat
zvláštní označení nebo ekoznačku. Rovněž jsou důležité sociální aspekty, a proto byla do
směrnic zařazena zvláštní ustanovení pro sociální začleňování, sociální kritéria, subdodávky
a zjednodušený režim pro dodávky služeb. Ústředním bodem pro veřejné zakázky je rovněž
omezování byrokracie a posílení přístupu MSP k těmto zakázkám. Tato nová pravidla zavádějí
jednotné evropské osvědčení pro zakázky a používání vlastních prohlášení. Přístup MSP
k veřejným zakázkám bude posílen zejména možností rozdělit zakázku na části a omezením
požadavků na roční obrat. Tyto nové směrnice činí postupně používání elektronického zadávaní
veřejných zakázek povinným a stanoví zvláštní pravidla pro techniky a nástroje elektronického
a souhrnného zadávání zakázek, jako jsou rámcové dohody, dynamické nákupní systémy,
elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a přeshraniční
společné zadávání zakázek. Směrnice zahrnují judikaturu Evropského soudního dvora o „in-
house“ vztazích a umožňují za jistých podmínek veřejným zadavatelům udělit zakázku
určitému podniku bez použití zadávacího řízení. Nová pravidla konečně posilují platné
právní předpisy ohledně střetu zájmů, upřednostňování a korupce a poskytují zvýšené záruky
nezávadných postupů, pokud jde o důvody pro vyloučení, předchozí konzultaci, změnu smluv
a transparentnost.

KONCESE

Zatímco revize pravidel pro odvětví veřejných služeb je víceméně v souladu s revizí obecných
pravidel pro zadávání veřejných zakázek (i když upravenou s cílem umožnit pružnější postupy
pro subjekty zabývající se obchodní nebo průmyslovou činností), nová pravidla pro koncese
jsou mnohem specifičtější.
Směrnice se vztahuje pouze na udělování koncesí o hodnotě minimálně 5 milionů EUR
a určité typy koncesí jsou z oblasti působnosti této směrnice vyloučeny, včetně koncesí
na dodávky pitné vody. Na rozdíl od obecných prostupů pro zadávání veřejných zakázek
mohou veřejní zadavatelé svobodně stanovit strukturu řízení o udělování koncesí v souladu
s vnitrostátními normami nebo jejich vlastními preferencemi za předpokladu, že se řídí
jistými základními pravidly, která zahrnují: zveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení;
poskytnutí informací o minimálních požadavcích a kritériích pro udělení koncese; dodržování
stanovených požadavků a vyřazení uchazečů, kteří je nesplňují; vyloučení uchazečů, kteří byli
pravomocně odsouzení pro určité trestné činy, jako je podvod a praní peněz; poskytování
informací účastníkům o organizaci řízení a jeho orientačním harmonogramu. Kromě toho nesmí
být obsah koncese, kritéria pro její udělení a minimální požadavky předmětem vyjednávání
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v průběhu řízení o udělení koncese. Koncesní smlouvy jsou časové omezené a otázka, zda mají
být prodlouženy či nikoli, musí být posuzována během řízení o změně smlouvy.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Před přijetím balíčku o veřejných zakázkách dne 15. ledna 2014 přijal Parlament několik
usnesení, včetně usnesení ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek,
usnesení ze dne 12. května 2011 o rovném přístupu na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích
zemích a usnesení ze dne 25. října 2011 o modernizaci zadávání veřejných zakázek. V těchto
usneseních Parlament zejména podpořil zjednodušující opatření (např. pružné postupy) a vyzval
k posílení právní jistoty. Vyjádřil názor, že nejnižší cena by neměla být jediným posuzovaným
kritériem u zadávání veřejných zakázek, ale že je třeba také zohlednit nákladovou efektivitu
včetně kritérií udržitelnosti, jako jsou náklady životního cyklu nebo environmentální a sociální
kritéria.
Nedávný výzkum ukazuje, probíhající proces brexitu vyvolá značnou nejistotu a bude mít dopad
na jednotný trh a práva evropských občanů v oblasti zadávání veřejných zakázek[3]. Evropský
parlament bude muset hrát významnou úlohu, aby byla v tomto procesu zajištěna demokratická
legitimita a dodržování práv občanů[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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