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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 
(COM(2010)2020) hraje návrh Komise ke směrnici o zadávání veřejných zakázek klíčovou 
roli. Zadávání veřejných zakázek má více podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a stát se 
pomocným nástrojem k dosažení dalších cílů, především v oblasti politiky životního prostředí 
a sociálních věcí.

Podáním návrhu Komise hodlá „zvýšit účinnost veřejných výdajů, aby se zajistily nejlepší 
možné výsledky [...] z hlediska efektivnosti vynaložených prostředků“ a rovněž „umožnit 
veřejným zadavatelům, aby zadávání veřejných zakázek lépe využívali k podpoře společných 
cílů celé společnosti, jako jsou ochrana životního prostředí [...], zaměstnanost a sociální 
začleňování a zajištění nejlepších možných podmínek pro poskytování kvalitních sociálních 
služeb“. Tento přístup je žádoucí. Návrhy Komise ovšem nejsou dostatečně podrobné a jsou
příliš vágní, především v oblasti udržitelného sociálního rozvoje.
Náklady veřejného sektoru na veřejné zakázky v oblasti stavebních prací, dodávání výrobků 
nebo poskytování služeb dosahují v Evropské unii zhruba 18 % HDP, což znamená, že 
reforma předpisů pro zadávací řízení představuje pro společnost zásadní nástroj pro posílení 
udržitelnosti rozvoje. Jelikož se jedná o finance veřejné, neměly by být investovány do 
krátkodobých cílů, ale naopak by měly být vnímány coby dlouhodobé investice do 
společnosti, zodpovědnost úřadů je o to větší.
Za účelem dosažení tohoto cíle je třeba zaujmout široký postoj.  Zvláštní význam mají 
následující body:
– Kritérium „nejnižších nákladů“ je nutno zcela vypustit. Kritérium „hospodářsky 

nejvýhodnější nabídky“ je dostatečně pružné, aby v sobě zahrnulo i cenu dané nabídky. 
Aby bylo naprosto jasné, co přesně formulace „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“ 
znamená, mělo by se toto kritérium nazývat „hospodářsky nejvýhodnější a nejudržitelnější 
nabídka“ (MEAST – most economically advantageous and sustainable tender).

– Použitelné pracovní a sociální normy by neměly být zmíněny pouze v bodech odůvodnění, 
nýbrž i ve znění článků. Platnost se musí vztahovat na veškeré předpisy, které se týkají 
zaměstnání a jsou stanoveny mezinárodními smlouvami, právními předpisy Evropské unie 
a vnitrostátními právními předpisy, rozhodčím nálezem či kolektivními smlouvami, a to i 
v přeshraničním kontextu.

– Mimo to musí mít zadavatelé možnost v technických specifikacích nebo kritériích pro 
zadání zohlednit další druhy sociálních kritérií, jako je např. vytváření pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny, přístup k praktické odborné přípravě nebo etický obchod. Už 
na začátku řízení musí být možné posoudit, zda dodavatel tato kritéria dokáže splnit. 
V této souvislosti by měly být zahrnuty i vnější sociální náklady vztahující se k předmětu 
zakázky.

– Je nutno zpřísnit kritéria u mimořádně nízkých nabídek, neboť pohybuje-li se cena 
nabídky buď o 25 % pod celkovým průměrem předložených nabídek nebo je-li o 10 % 
nižší než druhá nejnižší nabídka, je to dostačující podnět k žádosti o podání vysvětlení 
k jejím konkrétním součástem.

– Předpisy pro zadávání zakázek subdodavateli nejsou v návrhu Komise dostatečně 
podrobné. Dodavatel musí ve své nabídce nejen uvést, zda subdodavatele má, ale rovněž 
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uvede, o koho se jedná, a umožní jejich identifikaci dodáním kontaktních údajů 
a informací o jejich právních zástupcích. Kromě toho je třeba zavést právní zodpovědnost 
hlavního dodavatele a všech zúčastněných subdodavatelů pro případ nedodržení právních 
předpisů v oblasti sociálního a pracovního práva, zdraví a bezpečnosti při práci 
a pracovních podmínek.

– Nová kapitola o sociálních službách by měla umožnit lepší ochranu kvality osobních 
služeb. Předpokladem je zavedení určitých povinných kritérií kvality. Zadávání veřejných 
zakázek se navíc v žádném případě nemůže řídit nejvýhodnější cenou. Kromě toho je tuto 
kapitolu třeba doplnit o předpisy ohledně kritérií pro vyloučení či zadávání subdodávek 
a dodržování pracovních a sociálních norem na pracovišti.

– V zájmu řádného provádění je třeba doplnit Kapitolu IV (Správa) tak, aby např. 
dodavatelé, u nichž byly při provádění zakázek zjištěny závažné a přetrvávající 
nedostatky, byli zapsáni do rejstříku, jenž bude přístupný veřejným zadavatelům, uvedení 
jména dodavatele v rejstříku bude zároveň důvodem k vyloučení. Veřejný orgán dohledu 
by měl rovněž zajistit sledování provádění právních předpisů pro zadávání zakázek, 
především dodržování pracovních a sociálních norem na pracovišti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita 
a transparentnost. Pro veřejné zakázky, 
které převyšují určitou hodnotu, by však 
měla být vypracována ustanovení 
koordinující vnitrostátní postupy při 
zadávání zakázek, aby se zajistilo 
uplatňování uvedených zásad v praxi 
a otevření zadávání veřejných zakázek 

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvách Evropské unie, zejména 
zásadami volného pohybu zboží, svobody 
usazování a volného pohybu služeb, jakož 
i zásad z toho vyplývajících, jako je rovné 
zacházení, nediskriminace, vzájemné 
uznávání, proporcionalita a transparentnost 
a dále rozdělení pravomocí zakotvené 
v čl. 14 odst. 1 SFEU a v protokolu č. 26. 
Evropské právní předpisy v oblasti 
zadávání veřejných zakázek by měly 
respektovat širokou pravomoc, kterou 
mají veřejné orgány při plnění úkolů 
veřejné služby. Pro veřejné zakázky, které 
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hospodářské soutěži. převyšují určitou hodnotu, by však měla 
být vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
veřejných zakázek hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována 
a modernizována, aby se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
společenských cílů. Je rovněž třeba 
vyjasnit základní pojmy a koncepty, aby se 
zajistila větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována 
a modernizována, aby veřejní zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu souladu udržitelného 
rozvoje se sociálními a pracovními právy, 
sociálním začleňováním, případně 
inovacemi a dalšími společnými 
společenskými cíli, aby se tak zvýšila 
efektivita veřejných výdajů, zajistila 
hospodářsky nejvýhodnější možnost, 
zejména usnadněním účasti malých 
a středních podniků na veřejných 
zakázkách, a aby zadavatelé měli možnost 
lépe využívat veřejných zakázek na 
podporu společných společenských cílů, 
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což povede k vytvoření nových 
udržitelných pracovních míst. Je rovněž 
třeba zjednodušit pravidla Unie týkající se 
zadávání veřejných zakázek, zejména 
pokud jde o způsob používaný za účelem 
dosažení cílů udržitelnosti, které by měly 
být nedílnou součástí politiky zadávání 
veřejných zakázek, a vyjasnit základní 
pojmy a koncepty, aby se zajistila větší 
právní jistota, a začlenit do současných 
pravidel určité aspekty související se
zavedenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie. Tato směrnice stanoví 
pouze právní předpisy definující, jak 
nakupovat. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí být do vymezení 
a provádění politik a činností Unie 
zahrnuty požadavky na ochranu životního 
prostředí, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou veřejní zadavatelé 
přispět k ochraně životního prostředí 
a podpoře udržitelného rozvoje, aniž by 
přišli o možnost získat pro své zakázky 
nejlepší poměr kvality a ceny.

(5) Podle článků 9, 10 a 11 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí a sociální hlediska, 
zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou veřejní zadavatelé 
přispět k ochraně životního prostředí 
a podpoře udržitelného rozvoje a jak 
mohou využít svého práva na volné 
uvážení, aby zvolili technické specifikace 
a kritéria pro zadání, jejichž cílem je 
zadávání společensky udržitelných 
zakázek, aniž by přišli o vazbu na předmět 
zakázky a o možnost získat pro své 
zakázky nejlepší poměr kvality a ceny. 
Podle článku 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by Unie při vymezování 
a provádění svých politik a činností měla 
přihlížet k požadavkům spojeným se 
zárukou přiměřené sociální ochrany 
a bojem proti sociálnímu vyloučení, 
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zejména za účelem podpory vysoké úrovně 
zaměstnanosti. Tato směrnice také 
upřesňuje, jak mohou veřejní zadavatelé 
přispět k podpoře sociálních kritérií 
a zlepšit práva zaměstnanců za 
současného zajištění získání nejlepšího 
poměru ceny a společenské kvality pro své 
zakázky, a to tím, že budou podporovat 
udržitelné zadávání veřejných zakázek, 
dodržování sociálních kritérií ve všech 
fázích zadávacího řízení a dodržování 
povinností stanovených Unií 
a vnitrostátními právními předpisy 
a kolektivními smlouvami v oblasti 
ustanovení o sociální ochraně a ochraně 
zaměstnanců a dodržování pracovních 
podmínek nebo právních předpisů 
v oblasti životního prostředí, jak stanoví 
příloha XI, které jsou v platnosti 
v členském státě, regionu nebo místě, kde 
mají být činnosti vykonány nebo kde mají 
být poskytnuty služby. 

Odůvodnění
Odkaz na horizontální sociální doložku, novinku, kterou přinesla Lisabonská smlouva, má 
klíčový význam pro udržitelné zadávání veřejných zakázek a pro začlenění horizontálních 
sociálních kritérií do průběhu zadávacího řízení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice by neměla členským 
státům znemožnit, aby veřejné zakázky 
byly v souladu s úmluvou MOP č. 94 
o pracovních doložkách, a podporuje 
začlenění pracovních doložek do 
veřejných zakázek.

Odůvodnění
Úmluva MOP č. 94 stanoví, že veřejné zakázky musí obsahovat pracovní doložky, které zaručí 
rovné zacházení s místními pracovníky. Členským státům, které tuto úmluvu ratifikovaly, by 
nemělo být znemožněno dodržovat její ustanovení. Toto objasnění je důležité především 
v kontextu rozsudku Soudního dvora ve věci C-346/06 (případ Rüffert).
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení 
a zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
v sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Z podstaty věci je lze jen 
obtížně sloučit s pravidly vnitřního trhu 
platnými pro veřejné zakázky. Z toho 
důvodu by měly veřejné orgány dát 
přednost jiným způsobům zajištění těchto 
služeb, a rozhodnou-li se i přesto použít 
postup zadávání veřejných zakázek, musí 
zajistit vysokou kvalitu poskytovaných 
sociálních služeb.
Pro lepší kvalitu těchto služeb ve 
veřejných zakázkách by měl být vytvořen 
zvláštní režim s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. S 
ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb, zásadu 
subsidiarity, Protokol 26 o službách 
obecného zájmu, článek 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a článek 36 
Listiny základních práv mají členské státy 
širokou pravomoc organizovat výběr 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější, a to co nejblíže 
potřebám uživatelů a s ohledem na rozdíly 
v potřebách a preferencích uživatelů, 
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například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti 
a nediskriminace.

které mohou vyplývat z odlišných 
geografických, sociálních nebo kulturních 
situací, a zajištění všeobecného přístupu, 
návaznosti a dostupnosti služeb na celém 
území Unie. Pravidla této směrnice 
zohledňují uvedené závazné pravidlo, 
přičemž ukládají pouze dodržování 
základních zásad transparentnosti 
a rovného zacházení a zajišťují, aby veřejní 
zadavatelé mohli používat specifická 
kritéria kvality pro výběr poskytovatelů 
služeb, jako jsou kritéria stanovená 
dobrovolným evropským rámcem pro 
zajišťování kvality v sociálních službách 
Výboru pro sociální ochranu Evropské 
unie, která jsou nastavena tak, aby 
zajistila vysokou úroveň kvality, 
návaznosti, dostupnosti, cenové 
dosažitelnosti a komplexnosti služeb, 
specifických potřeb jednotlivých kategorií 
uživatelů, včetně zranitelných 
a znevýhodněných skupin, spokojenost 
uživatelů, sociální začlenění, zapojení 
a posílení postavení uživatelů a případně 
inovace.
Měla by být zohledněna především kritéria 
týkající se sociálních podmínek 
a podmínek zaměstnanosti, zajištění 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociálního zabezpečení a pracovních 
podmínek. Členské státy a/nebo orgány 
veřejné správy mají i nadále možnost 
poskytovat tyto služby samy, včetně 
vertikálního „interního“ zajištění nebo 
zajištění horizontálního v rámci 
spolupráce mezi městy (partnerství 
veřejného sektoru), nebo uspořádat 
sociální služby jakýmkoli jiným způsobem, 
který nezahrnuje zadávání veřejných 
zakázek, například prostřednictvím 
financování těchto služeb nebo udělováním 
licencí či povolení všem hospodářským 
subjektům, které splňují podmínky předem 
stanovené veřejným zadavatelem, bez 
jakýchkoliv omezení či kvót za 
předpokladu, že takový systém zajistí 
dostatečné zveřejnění a že je v souladu se 
zásadami transparentnosti 
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a nediskriminace. Podle judikatury 
Soudního dvora, především podle 
rozsudku ve věci C-70/95 (věc Sodemare) 
je veřejným zadavatelům, pokud je to 
přiměřené a nezbytné k dosažení určitých
sociálních cílů v rámci vnitrostátního 
systému sociálního zabezpečení, povoleno 
vyhradit zakázku neziskové organizaci, za 
předpokladu, že toto vyhrazení je 
zakotveno ve vnitrostátních právních 
předpisech a že odpovídá Evropskému 
právu.

Odůvodnění
Dodržovat hlavní zásady, které zajistí vysokou kvalitu sociálních služeb, by mělo být závazné. 
Je třeba vyzdvihnout rozsáhlé pravomoci členských států a veřejných orgánů, pokud jde 
o poskytování veřejných služeb. Musí být zřejmé, že existují i další způsoby zajišťování těchto 
služeb, které nevyžadují postup zadávání veřejných zakázek (tj. zajišťování služeb vlastními 
silami nebo horizontální spolupráce mezi městy nebo zvláštní vnitrostátní systémy jako např. 
„sozialrechtliches Dreiecksverhältnis“ v Německu) a že jsou v souladu s právními předpisy 
EU. Při vyhrazení zadání veřejné zakázky neziskovým organizacím, je nezbytné dbát na 
rozsudek Soudního dvora ve věci C-70/95 (věc Sodemare).

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace 
a výměny informací v zadávacích řízeních. 
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času. V důsledku toho by 
mělo být stanoveno zkrácení minimálních 
lhůt, jsou-li používány elektronické 
prostředky, avšak s podmínkou, že jsou 
slučitelné se zvláštními způsoby přenosu 
stanovenými na úrovni Unie. Elektronické 

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek, omezit 
administrativní zátěž, například 
transakční náklady, zejména malých 
a středních podniků, a zvýšit účinnost 
a transparentnost postupů při zadávání 
veřejných zakázek. Měly by se stát 
běžnými prostředky komunikace a výměny 
informací v zadávacích řízeních. Užívání 
elektronických prostředků rovněž vede 
k úsporám času. V důsledku toho by mělo 
být stanoveno zkrácení minimálních lhůt, 
jsou-li používány elektronické prostředky, 
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prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 
veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení.

avšak s podmínkou, že jsou slučitelné se 
zvláštními způsoby přenosu stanovenými 
na úrovni Unie. Elektronické prostředky 
komunikace a předávání informací 
obsahující vhodné funkce mohou veřejným 
zadavatelům umožnit, aby zabraňovali 
chybám, jež vzniknou během zadávacích 
řízení, odhalovali je a napravovali.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Členské státy by měly být vyzvány, 
aby využívaly systém poukazů na služby, 
který je novým účinným nástrojem pro 
organizaci veřejných služeb.
„Systémem poukazů na služby“ se rozumí 
systém, v němž veřejný zadavatel 
poskytuje poukaz na služby klientovi, 
který pak může službu získat od 
poskytovatele služby, který je veřejným 
zadavatelem zařazen do systému poukazů 
na služby. Veřejný zadavatel uhradí 
poskytovateli služby částku odpovídající 
hodnotě poukazu na služby.
Je výhodný pro malé a střední podniky, 
neboť je velmi snadné se systému 
poukazů na služby účastnit. Systém 
poukazů na služby umožňuje svobodnou 
volbu občanům, kteří si mohou vybrat 
poskytovatele služeb z několika možností. 
Systém poukazů na služby je rovněž 
výhodný pro zadavatele, protože je 
mnohem snazší zavést systém poukazů na 
služby ve srovnání s klasickými veřejnými 
zakázkami.
Systém poukazů na služby není upraven 
evropským režimem pro zadávání 
veřejných zakázek ani touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 8



PE485.939v03-00 12/44 AD\913040CS.doc

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli veřejných zakázek 
umožňovaly otevření veřejných zakázek 
hospodářské soutěži. Proto musí být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být 
technické specifikace vypracovány tak, aby 
se zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
veřejní zadavatelé posoudit i nabídky 
založené na rovnocenných ujednáních. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce.

(27) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli veřejných zakázek 
umožňovaly otevření veřejných zakázek 
hospodářské soutěži. Proto musí být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být 
technické specifikace vypracovány 
a uplatňovány v souladu se zásadami 
transparentnosti a nediskriminace, aby se 
zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
veřejní zadavatelé posoudit i nabídky 
založené na rovnocenných ujednáních. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Veřejní zadavatelé, kteří chtějí 
nakupovat stavební práce, dodávky nebo 
služby s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení štítky, jako je evropská 
ekoznačka, mezinárodní nebo vnitrostátní 
ekoznačky a jiné štítky za předpokladu, že 
se požadavky na označování štítky budou 
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly. Kromě toho je 
nezbytné, aby byly tyto požadavky 
navrženy a přijaty na základě objektivně 
ověřitelných kritérií a za použití postupů, 
na nichž se budou moci podílet zúčastněné 
strany, například orgány státní správy, 
spotřebitelé, výrobci, distributoři 
a environmentální organizace, a aby dané 
označení bylo přístupné a dostupné všem 
zainteresovaným subjektům.

(28) Veřejní zadavatelé, kteří chtějí 
nakupovat stavební práce, dodávky nebo 
služby s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení štítky, jako je evropská 
ekoznačka, mezinárodní nebo vnitrostátní 
ekoznačky a jiné štítky za předpokladu, že 
se požadavky na označování štítky budou 
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly. Kromě toho je 
nezbytné, aby byly tyto požadavky 
navrženy a přijaty na základě objektivně 
ověřitelných kritérií a za použití postupů, 
na nichž se budou moci podílet zúčastněné 
strany, například orgány státní správy, 
spotřebitelé, výrobci, distributoři, sociální 
organizace a environmentální organizace, 
a aby dané označení bylo přístupné 
a dostupné všem zainteresovaným 
subjektům.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Na jedné straně by měl být 
zdůrazněn význam odborné přípravy 
pracovníků veřejných zadavatelů 
a individuálních subjektů a na druhé 
straně by měly být, jakožto dlouhodobá 
strategie, do specifikací veřejné zakázky 
zahrnuty i požadavky na dovednosti 
a odbornou přípravu; nutno však 
zdůraznit, že zapracování těchto 
požadavků do smluv musí být vázáno 
konkrétně na předmět smlouvy, musí být 
proporcionální a hospodářsky výhodné.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Vytváření pracovních míst závisí 
z velké míry na malých a středních 
podnicích. Malé a střední podniky jsou 
schopny nabízet nová udržitelná pracovní 
místa dokonce i v době hospodářské krize. 
Protože veřejné orgány používají přibližně 
18 % HDP na veřejné zakázky, má tento 
legislativní režim značný dopad na 
schopnost malých a středních podniků 
i nadále vytvářet nová pracovní místa. 
Veřejné zakázky by tedy měly být co 
nejvíce přístupné pro malé a střední 
podniky, a to jak nad, tak i pod hranicí 
definovanou v této směrnici. Kromě 
specifických nástrojů, které jsou zaměřeny 
na posílení postavení malých a středních 
podniků na trhu veřejných zakázek, by 
měly být členské státy a veřejní zadavatelé 
podněcováni k vytváření strategií 
veřejných zakázek příznivých pro malé 
a střední podniky. Komise zveřejnila 
pracovní dokument s názvem „Evropský 
kodex osvědčených postupů umožňujících 
přístup malým a středním podnikům ke 
smlouvám na veřejné 
zakázky“(SEC(2008)COM 2193), jehož 
cílem je pomoci členským státům 
s tvorbou národních strategií, programů 
a akčních plánů za účelem zvýšení účasti 
malých a středních podniků na těchto 
trzích. Účinná politika veřejných zakázek 
musí být koherentní. Vnitrostátní, 
regionální a místní orgány musí důsledně 
používat pravidla stanovená touto 
směrnicí, na druhé straně je i nadále 
mimořádně důležité provádění obecných 
politik zaměřených na podporu přístupu 
malých a středních podniků na trhy 
veřejných zakázek, zejména s ohledem na 
tvorbu pracovních míst;
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. Veřejní 
zadavatelé by dále měli mít možnost 
vyloučit uchazeče za porušení povinností 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
v sociální oblasti, včetně pravidel 
o přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
za jiné závažné profesionální pochybení, 
například porušení pravidel hospodářské 
soutěže nebo práv duševního vlastnictví.

(34) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. Veřejní 
zadavatelé by dále měli mít možnost 
vyloučit uchazeče za porušení povinností 
v oblasti ochrany životního prostředí, 
pracovních podmínek nebo v sociální 
oblasti, včetně pravidel o pracovních 
podmínkách, kolektivních smlouvách 
a přístupnosti pro osoby s postižením, za 
porušení zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace, rovného zacházení,
poměru nákladů a kvality a přísného 
dodržování sociálních norem. Tato kritéria 
by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
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pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. V důsledku 
toho bude možné, aby veřejní zadavatelé 
jako kritéria pro zadání přijali buď
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny
mohou podle vlastního uvážení stanovit 
přiměřené kvalitativní standardy pomocí 
technických specifikací nebo podmínek 
realizace zakázky.

budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. Kromě 
základních kritérií dodržování 
vnitrostátních, evropských 
a mezinárodních sociálních norem by 
proto v zájmu posouzení udržitelnosti měli 
veřejní zadavatelé přijmout jako kritéria 
pro zadání „hospodářsky nejvýhodnější 
nabídku“, přičemž  veřejní zadavatelé
mohou také podle vlastního uvážení 
stanovit přiměřené standardy v oblasti 
udržitelnosti a kvality pomocí technických 
specifikací nebo podmínek realizace 
zakázky.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pokud si veřejní zadavatelé vyberou 
zadání zakázky hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 
zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která 
z nich představuje nejlepší poměr kvality 
a ceny. Stanovení těchto kritérií závisí na 
předmětu zakázky, neboť tato kritéria musí 
umožnit vyhodnocení úrovně plnění, jakou 
každá posuzovaná nabídka nabízí, 
vzhledem k předmětu zakázky, jak je 
definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato 
kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

(38) Pokud si veřejní zadavatelé vyberou 
zadání zakázky hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 
zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která 
z nich představuje nejlepší poměr kvality 
a ceny a hospodářskou a sociální 
udržitelnost. Stanovení těchto kritérií 
závisí na předmětu zakázky, neboť tato 
kritéria musí umožnit vyhodnocení úrovně 
plnění, jakou každá posuzovaná nabídka 
nabízí, vzhledem k předmětu zakázky, jak 
je definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato 
kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
konkrétní způsob poskytování služeb, nebo 
na konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby 
za předpokladu, že souvisí s předmětem 
veřejné zakázky. Aby se do zadávání 
veřejných zakázek lépe integrovaly 
sociální otázky, zadavatelé by rovněž 
mohli mít možnost do kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jejichž stranou je Unie. 
V případě zakázek týkajících se služeb 
a zakázek zahrnujících plán stavebních 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
včetně například sociálních 
a environmentálních hledisek, konkrétní 
způsob poskytování služeb, nebo na 
konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby 
za předpokladu, že souvisí s předmětem 
veřejné zakázky. Pravidlo o souvislosti 
s předmětem bude vykládáno v širším 
slova smyslu. Proto, aby se do zadávání 
zakázek lépe integrovaly sociální otázky, 
zadavatelé by rovněž mohli mít možnost 
do technických specifikací a do kritérií 
pro zadání zahrnout charakteristiky 
týkající se pracovních podmínek osob, jež 
se přímo účastní dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat například
ochrany zdraví zaměstnanců účastnících se 
výrobního procesu, genderové vyváženosti, 
přístupu k odbornému vzdělávání na 
místě, účasti uživatelů a konzultací, 
lidských práv, etického obchodu nebo 
podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit způsobem, 
který přímo ani nepřímo nediskriminuje 
hospodářské subjekty z jiných členských 
států nebo třetích zemí, jež jsou stranami 
Dohody o veřejných zakázkách nebo 
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prací by měli mít veřejní zadavatelé rovněž 
možnost použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

dohod o volném obchodu, jejichž stranou 
je Unie. V případě zakázek týkajících se 
služeb a zakázek zahrnujících plán 
stavebních prací by měli mít veřejní 
zadavatelé rovněž možnost použít 
technickou specifikaci nebo kritéria pro 
zadání organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
přímo souvisí s předmětem zakázky 
a pokud jsou uvedeny v oznámení 
o zakázce, v oznámení předběžných 
informací použitém jako forma výzvy 
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné přípravy, 
zaměstnávání osob se zvláštními těžkostmi 
při začlenění, boj proti nezaměstnanosti, 
ochranu životního prostředí nebo dobré 
životní podmínky zvířat. Jako příklad 
požadavků, které lze uplatňovat během 
plnění zakázky, je možno mimo jiné uvést 
požadavky zaměstnat dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané mladé lidi, 
osoby se zdravotním postižením, ženy nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, za současného 
dodržování zásady subsidiarity, a to i 
v případech, kdy tyto úmluvy nebyly 
provedeny ve vnitrostátním právu, 
a zaměstnat více znevýhodněných osob, 
než požadují vnitrostátní právní předpisy. .
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Ustanovení směrnice by měla 
respektovat různé modely pracovního trhu 
v členských státech včetně modelů 
pracovního trhu, kde platí kolektivní 
smlouvy.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44b) Členské státy by měly mít možnost 
uplatňovat smluvní ustanovení obsahující 
pravidla pro dodržování kolektivních 
smluv, pokud je to uvedeno v oznámení 
veřejného zadavatele nebo specifikacích 
nabídky tak, aby byla dodržena zásada 
transparentnosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V souladu se zásadami rovného 
zacházení a transparentnosti by neměl být 
úspěšný uchazeč nahrazen jiným 
hospodářským subjektem, aniž by byla 
zakázka znovu otevřena hospodářské 
soutěži. Avšak úspěšný uchazeč realizující 
zakázku může během její realizace projít 
určitými strukturálními změnami, 
například čistě interní reorganizací, fúzí 
a akvizicí nebo insolvencí. Tyto 
strukturální změny by neměly automaticky 

(47) V souladu se zásadami rovného 
zacházení, objektivity a transparentnosti by 
neměl být úspěšný uchazeč nahrazen jiným 
hospodářským subjektem, aniž by byla 
zakázka znovu otevřena hospodářské 
soutěži. Avšak úspěšný uchazeč realizující 
zakázku může během její realizace projít 
určitými strukturálními změnami, 
například čistě interní reorganizací, fúzí 
a akvizicí nebo insolvencí. Tyto 
strukturální změny by neměly automaticky 
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vyžadovat nové zadávací řízení na všechny 
veřejné zakázky realizované tímto 
podnikem.

vyžadovat nové zadávací řízení na všechny 
veřejné zakázky realizované tímto 
podnikem.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat, zda, jakým způsobem a do 
jaké míry chtějí samy vykonávat veřejné 
funkce. Veřejné orgány mohou k plnění 
úkolů veřejného zájmu použít vlastní 
zdroje, aniž by se musely obracet na 
externí hospodářské subjekty. Tyto úkoly 
mohou plnit ve spolupráci s jinými 
veřejnými orgány.

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že je i nadále v pravomoci členských států rozhodnout, zda a do jaké míry 
chtějí veřejné funkce plnit samy a jakým způsobem tak chtějí činit. Tato svoboda je zakotvena 
v Lisabonské smlouvě v čl. 4 odst. 2 SEU, kde je uznáno právo na regionální a místní 
samosprávu. Protokol 26 o službách obecného zájmu a článek 14 SFEU posilují pravomoci 
vnitrostátní a místní úrovni při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného 
hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. „životním cyklem“ se rozumějí 
všechny po sobě jdoucí a/nebo provázané 
fáze, zahrnující výrobu, přepravu, užívání 
a údržbu, po celou dobu existence výrobku 
nebo stavby nebo poskytování služby, od 
získání surovin nebo vytvoření zdrojů po 
odstranění, likvidaci a ukončení;

22. „životním cyklem“ se rozumějí 
všechny po sobě jdoucí a/nebo provázané 
fáze, zahrnující výrobu, přepravu, 
instalaci, užívání a údržbu, po celou dobu 
existence výrobku nebo stavby nebo 
poskytování služby, od získání surovin 
nebo vytvoření zdrojů po odstranění, 
likvidaci a ukončení;
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – psím c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodčích a smírčích služeb; c) rozhodčích a smírčích služeb, včetně 
služeb soudního posouzení sporu;

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakázka zadaná veřejným zadavatelem 
jiné právnické osobě spadá mimo oblast 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní podmínky: 

1. Zakázka zadaná veřejným zadavatelem 
jiné právnické osobě spadá mimo oblast 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní podmínky: 

a) veřejný zadavatel ovládá dotyčnou 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky;

a) veřejný zadavatel ovládá dotyčnou 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky;

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou forem 
účasti soukromého subjektu stanovených 
zákonem.

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
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ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané stejným veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

ovládajícímu subjektu či subjektům nebo 
jiné právnické osobě ovládané stejným 
veřejným zadavatelem, pokud v právnické 
osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá 
účast žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
forem účasti soukromého subjektu 
stanovených zákonem.

3. Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku bez 
použití této směrnice právnické osobě, 
kterou ovládá společně s jinými veřejnými 
zadavateli, pokud jsou splněny následující 
podmínky:

3. Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku mimo 
oblast působnosti této směrnice právnické 
osobě, kterou ovládá společně s jinými 
veřejnými zadavateli, a právnické osobě, 
již veřejný zadavatel či zadavatelé 
ovládají, mohou být poskytnuty bez použití 
této směrnice zboží či služby od těchto 
veřejných vlastníků, pokud jsou splněny 
následující podmínky:

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky;

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky;

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou forem 
účasti soukromého subjektu stanovených 
zákonem.

Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé společně ovládají 
právnickou osobu, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé společně ovládají 
právnickou osobu, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců všech 
zúčastněných veřejných zadavatelů;

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců všech 
zúčastněných veřejných zadavatelů, 
přičemž jeden zástupce může zastupovat 
jednoho čí více zúčastněných veřejných 
zadavatelů;

b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby,

b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby,
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c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,

d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo více 
veřejnými zadavateli není považována za 
veřejnou zakázku ve smyslu čl. 2 bodu 6 
této směrnice, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo více 
veřejnými zadavateli není považována za 
veřejnou zakázku ve smyslu čl. 2 bodu 6 
této směrnice, a spadá tudíž mimo oblast 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní podmínky:

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou 
spolupráci, která je zaměřena na společný 
výkon úkolů veřejné služby a zahrnuje 
vzájemná práva a povinnosti stran;

a) účelem partnerství je plnění úkolu
veřejné služby uloženého všem orgánům 
veřejné správy;

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
20 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční převody 
mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli 
než finanční převody odpovídající úhradě 
skutečných nákladů na stavební práce, 
služby nebo dodávky;

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční převody 
mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli 
než finanční převody odpovídající úhradě 
skutečných nákladů na stavební práce, 
služby nebo dodávky;

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

e) úkol je prováděn výhradně dotčenými 
veřejnými orgány a v žádném ze 
zúčastněných veřejných zadavatelů nemá 
účast žádný soukromý subjekt s výjimkou 
účasti soukromého subjektu stanovených 
zákonem.

5. Neexistence soukromé účasti uvedená 
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při zadání 
zakázky nebo při uzavření dohody.

5. Neexistence aktivní soukromé účasti 
uvedená v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při 
zadání zakázky nebo při uzavření dohody.

Výjimky stanovené v odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 

Výjimky stanovené v odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, s výjimkou forem 
účasti soukromého subjektu stanovených 
zákonem, v důsledku čehož je třeba otevřít 
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prostřednictvím řádných zadávacích řízení. probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady zadávání zakázek Účel a zásady zadávání zakázek

-1. Účelem této směrnice je zajistit účinné 
využívání veřejných prostředků, 
podporovat vysokou kvalitu zadávání 
zakázek, posílit hospodářskou soutěž 
a fungování trhů s veřejnými zakázkami 
a zaručit společnostem a dalším 
poskytovatelům rovné příležitosti při 
nabízení veřejných zakázek na dodávky, 
služby a na stavební práce v rámci veřejné 
soutěže na veřejné zakázky. Veřejné 
zakázky mají být využity k dosažení 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, k podpoře 
společných společenských cílů  
k poskytování kvalitního zboží a služeb. 
Orgány veřejné správy mají právo 
rozhodovat o tom, jak chtějí uskutečňovat 
zadávání a organizovat své služby.

1. Veřejní zadavatelé jednají 
s hospodářskými subjekty na základě 
rovnosti a nediskriminace a postupují 
transparentním a přiměřeným způsobem. 
Zadávání veřejných zakázek nelze 
koncipovat s cílem vyloučit je z oblasti 
působnosti této směrnice nebo uměle zúžit 
hospodářskou soutěž.

1. Veřejní zadavatelé jednají 
s hospodářskými subjekty na základě 
rovnosti a nediskriminace a postupují 
transparentním a přiměřeným způsobem. 
Specifikace veřejných zakázek se 
zveřejňují. Zadávání veřejných zakázek 
nelze koncipovat s cílem vyloučit je 
z oblasti působnosti této směrnice nebo 
uměle zúžit hospodářskou soutěž.

1a. Hospodářské subjekty plní povinnosti 
stanovené Unií a vnitrostátními právními 
předpisy a kolektivními smlouvami 
v oblasti ustanovení o sociální ochraně 
a ochraně zaměstnanců a dodržování 
pracovních podmínek nebo právních 
předpisů v sociální oblasti a v oblasti 
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životního prostředí, jak stanoví příloha XI, 
které jsou v platnosti v členském státě, 
regionu nebo oblasti, kde mají být činnosti 
vykonány nebo kde mají být poskytnuty 
služby.  Tato směrnice nezbavuje členské 
státy povinnosti dodržovat ustanovení 
úmluvy MOP č. 94 o pracovních 
ustanoveních ve smlouvách uzavřených 
veřejným orgánem. Veřejní zadavatelé 
ověří, zda mají dodavatelé dobrou pověst 
a nedopouští se hrubého porušení 
vnitrostátních či mezinárodních předpisů 
v oblasti životního prostředí, sociálních 
záležitostí, práce a jiných příslušných 
právních předpisů.
1b. Veřejní zadavatelé v rámci politiky 
zadávání veřejných zakázek usilují 
o dosažení nejlepšího výsledku. Tohoto 
cíle dosahují tím, že je veřejná zakázka 
přidělena uchazeči s hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídkou.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné..

1. Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné. „Znevýhodněnými 
osobami“ jsou mimo jiné: nezaměstnaní, 
lidé potýkající se s mimořádnými obtížemi 
při snaze o začlenění, lidé ohrožení 
vyloučením, příslušníci zranitelných 
skupin a příslušníci znevýhodněných 
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menšin. Výzva k účasti v soutěži může 
obsahovat odkaz na toto ustanovení.

Odůvodnění
Je nutné upřesnit pojem „znevýhodněná osoba“, jelikož je mnohem širší než pojem „osoba se 
zdravotním postižením“ užívaný v platných směrnicích. Uvedená definice vytvoří větší právní 
jistotu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, jež 
nemohou být uspokojeny pomocí 
existujících řešení, mohou předkládat jen 
hospodářské subjekty, které jsou k tomu 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
jeho posouzení požadovaných informací. 
Zakázka se zadává výhradně na základě 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a).

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, jež 
nemohou být uspokojeny pomocí 
existujících řešení, mohou předkládat jen 
hospodářské subjekty, které jsou k tomu 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
jeho posouzení požadovaných informací. 
Zakázka se zadává výhradně na základě 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a) 
a čl. 66 odst. 2.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky se omezují na předmět 
zakázky, přičemž veřejný zadavatel musí 
být schopen sledovat a kontrolovat jejich 
plnění;

Pozměňovací návrh 28
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena právně závazná 
vnitrostátní technická pravidla, jsou-li 
v souladu s právem Unie, musí být 
technické specifikace formulovány jedním 
z následujících způsobů:

Aniž jsou dotčena právně závazná 
vnitrostátní technická pravidla, jsou-li 
v souladu s právem Unie, musí být 
technické specifikace formulovány 
v následujícím pořadí:

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) odkazem na technické specifikace a, 
v pořadí podle významu, na vnitrostátní 
normy provádějící evropské normy, 
evropská technická schválení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy 
nebo jiný technický referenční systém 
vypracovaný evropskými normalizačními 
subjekty nebo – pokud tyto neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a realizace stavebních prací 
a použití dodávek; každý odkaz je 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“;

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odkazem na technické specifikace a, 
v pořadí podle významu, na vnitrostátní 
normy provádějící evropské normy, 
evropská technická schválení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy 

vypouští se
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nebo jiný technický referenční systém 
vypracovaný evropskými normalizačními 
subjekty nebo – pokud tyto neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a realizace stavebních prací 
a použití dodávek; každý odkaz je 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) formou požadavků na výkon nebo 
funkci uvedených v písmenu a) s odkazem 
na technické specifikace uvedené 
v písmenu b) jako prostředek pro 
předpoklad shody s takovými požadavky 
na výkon nebo funkci;

c) formou požadavků na výkon nebo 
funkci uvedených v písmenu a) s odkazem 
na technické specifikace uvedené v bodě -
1) jako prostředek pro předpoklad shody 
s takovými požadavky na výkon nebo 
funkci;

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odkazem na technické specifikace 
uvedené v písmenu b) pro určité vlastnosti 
a odkazem na požadavky na výkon 
nebo funkci uvedené v písmenu a) pro 
ostatní vlastnosti.

d) odkazem na technické specifikace 
uvedené v bodě -1) pro určité vlastnosti 
a odkazem na požadavky na výkon 
nebo funkci uvedené v písmenu a) pro 
ostatní vlastnosti.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé stanoví Pokud veřejní zadavatelé stanoví 
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ekologické, sociální nebo jiné vlastnosti 
stavby, služby nebo dodávky 
formou požadavků na výkon nebo funkci 
uvedených v čl. 40 odst. 3 písm. a), mohou 
požadovat, aby tyto stavby, služby nebo 
dodávky byly označeny konkrétním
štítkem, pokud jsou splněny všechny 
následující podmínky:

ekologické, sociální nebo jiné vlastnosti 
stavby, služby nebo dodávky 
formou požadavků na výkon nebo funkci 
uvedených v čl. 40 odst. 3 písm. a), mohou 
požadovat, aby tyto stavby, služby nebo 
dodávky byly označeny štítkem, pokud 
jsou splněny všechny následující 
podmínky:

a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky a které jsou vhodné pro definování 
vlastností staveb, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem zakázky;

a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky či výrobou předmětu zakázky
a které jsou vhodné pro definování 
vlastností staveb, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem zakázky;

b) požadavky na štítek jsou stanoveny na 
základě vědeckých informací nebo 
vycházejí z jiných objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritérií;

b) požadavky na štítek jsou stanoveny na 
základě vědeckých informací nebo 
vycházejí z jiných objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritérií;

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů a organizací na 
ochranu životního prostředí,

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů, sociálních partnerů
a organizací na ochranu životního prostředí
a sociálních organizací,

d) štítky jsou přístupné všem 
zainteresovaným subjektům;

d) štítky jsou přístupné všem 
zainteresovaným subjektům;

e) kritéria pro získání štítku stanoví třetí 
strana, která je nezávislá na hospodářském 
subjektu, jenž o štítek žádá.

e) přidělování a ověřování štítku provádí
třetí strana, která je nezávislá na 
hospodářském subjektu, jenž o štítek žádá.

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek stanovený veřejnými zadavateli. 
U produktů, které nejsou štítkem označeny, 
přijmou veřejní zadavatelé také technickou 
dokumentaci výrobce nebo jiný vhodný 
doklad.

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek stanovený veřejnými zadavateli. 
U produktů, které nejsou štítkem označeny, 
mohou veřejní zadavatelé přijmout také 
technickou dokumentaci výrobce nebo jiný 
vhodný rovnocenný doklad. Zátěž 
spojenou s předložením dokladu 
o rovnocennosti konkrétnímu štítku by 
měl nést uchazeč, který uplatnění 
rovnocennosti požaduje.

Pozměňovací návrh 34
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Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje, 
alespoň rovnocenným způsobem, 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

2. Veřejní zadavatelé rozhodnou, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka nesplňuje, alespoň rovnocenným 
způsobem, povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie nebo vnitrostátními 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami v oblasti sociální ochrany 
a ochrany v oblasti zaměstnanosti 
a pracovních podmínek nebo 
ustanoveními práva v oblasti životního 
prostředí uvedenými v příloze XI, které 
platí v členském státě, regionu nebo místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí, 
včetně subdodavatelského řetězce a za 
předpokladu, že souvisí s předmětem 
zakázky.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) obchodování s lidmi, využívání dětské 
práce nebo jakékoli jiné zločiny proti 
lidským právům.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z účasti na zakázce je vyloučen každý 
hospodářský subjekt, o němž je veřejnému 
zadavateli známo, že byl pravomocným 
rozhodnutím uznán vinným z toho, že 
nesplnil povinnosti vztahující se k placení 

2. Z účasti na zakázce je vyloučen každý 
hospodářský subjekt, o němž je veřejnému 
zadavateli známo, že byl pravomocným 
rozhodnutím uznán vinným z toho, že 
nesplnil povinnosti vztahující se k placení 
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daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení podle právních předpisů země, 
v níž je usazen, nebo podle právních 
předpisů členského státu veřejného 
zadavatele.

daní, odměn, příspěvků na sociální 
zabezpečení nebo jiné zásadní povinnosti 
v oblasti sociální ochrany a ochrany 
v oblasti zaměstnanosti a pracovních 
podmínek podle právních předpisů země, 
v níž je usazen, nebo podle právních 
předpisů členského státu veřejného 
zadavatele.

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

a) pokud je mu známo jakékoli jiné 
porušení povinností stanovených právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud může veřejný zadavatel 
jakýmikoli prostředky prokázat, že se 
hospodářský subjekt dopustil vážného 
profesního pochybení;

c) pokud může veřejný zadavatel 
jakýmikoli prostředky prokázat, že se 
hospodářský subjekt dopustil vážného 
profesního pochybení, hrubě porušil 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti 
sociálního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo pracovního práva 
ve své domovské zemi nebo zemi 
veřejného zadavatele nebo hrubě zanedbal 
ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků;

Pozměňovací návrh 39
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Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý zájemce nebo uchazeč, který se 
nachází v některé ze situací uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, může veřejnému 
zadavateli poskytnout důkazy prokazující 
jeho spolehlivost navzdory existenci 
platných důvodů pro vyloučení.

Jestliže zájemce nebo uchazeč, který se 
nachází v některé ze situací uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, poskytne veřejnému 
zadavateli důkazy prokazující jeho 
spolehlivost, nebo případně spolehlivost 
jeho subdodavatelů, navzdory existenci 
platných důvodů pro vyloučení, veřejný 
zadavatel může znovu zvážit vyloučení 
nabídky.

Odůvodnění

Je třeba fungování tohoto článku obrátit. Subjekt by neměl mít stanovenou „sebeočistu“, ale 
mělo by být na veřejném zadavateli, aby rozhodl, zda považuje za vhodné vyloučení, jsou-li 
poskytnuty důkazy.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Důkaz o tom, že uchazeč nebo zájemce 
při vypracování své nabídky vzal v úvahu 
povinnosti týkající se daní, ochrany 
životního prostředí, sociální ochrany 
a ochrany v oblasti zaměstnanosti 
a pracovních podmínek, které platí 
v členském státě, regionu nebo místě, kde 
mají být provedeny práce nebo poskytnuty 
služby.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Článek 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
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a správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z jednoho 
z následujících kritérií:

a správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídky.

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka;
b) nejnižší náklady.
Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

Náklady se posoudí na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 67.

2. Hospodářsky nejvýhodnější 
nabídka uvedená v odst. 1 písm. a) 
z hlediska veřejného zadavatele se 
stanoví na základě kritérií spojených 
s předmětem dané veřejné zakázky. 
Tato kritéria budou kromě ceny 
nebo nákladů uvedených v odst. 1 
písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

2. Hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídka se stanoví na 
základě kritérií spojených s předmětem 
dané veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů (včetně nákladů 
na životní cyklus uvedených v článku 67)
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané veřejné zakázky, jako je:

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačního charakteru;

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní a sociální prostředí a inovačního 
charakteru;

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací může 
být zohledněna organizace, kvalifikace 
a zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
veřejného zadavatele, který musí ověřit, že 
při nahrazení bude zajištěna rovnocenná 
organizace a kvalita;

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací může 
být zohledněna organizace, kvalifikace 
a zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky a rovněž kvalifikace 
a profesionální etika všech subdodavatelů, 
což má za důsledek, že po zadání zakázky 
lze tyto pracovníky nahradit pouze se 
souhlasem veřejného zadavatele, který 
musí ověřit, že při nahrazení bude zajištěna 
rovnocenná organizace, kvalifikace
a zkušenosti;

c) poprodejní služby a technická pomoc, 
datum dodání, dodací lhůta nebo lhůta pro 
dokončení;

c) poprodejní služby a technická pomoc, 
datum dodání, dodací lhůta nebo lhůta pro 
dokončení;
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d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodě 22, 
pokud jsou tato kritéria stanovena 
v souladu s odstavcem 4 a týkají se faktorů, 
které přímo souvisí s těmito postupy 
a charakterizují konkrétní postup výroby 
nebo poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb.

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodě 22, 
pokud jsou tato kritéria stanovena 
v souladu s odstavcem 4 a týkají se faktorů, 
které přímo souvisí s těmito postupy 
a charakterizují konkrétní postup výroby 
nebo poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb.

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.
4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru. Zajišťují
možnost účinné hospodářské soutěže a jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči. Veřejní zadavatelé na základě 
informací a dokladů poskytnutých uchazeči 
účinným způsobem ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro zadání zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky souvisejí 
s předmětem řízení, zajistí možnost účinné 
a spravedlivé hospodářské soutěže a jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči. Veřejní zadavatelé na základě 
informací a dokladů poskytnutých uchazeči 
účinným způsobem ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro zadání zakázky.

5. V případu uvedeném v odst. 1 písm. a)
veřejný zadavatel upřesní v oznámení 
o zakázce, ve výzvě k potvrzení zájmu, 
v zadávací dokumentaci nebo v případě 
soutěžního dialogu v dokumentaci 
soutěžního dialogu poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

5. Veřejný zadavatel upřesní v oznámení 
o zakázce, ve výzvě k potvrzení zájmu, 
v zadávací dokumentaci nebo v případě 
soutěžního dialogu v dokumentaci 
soutěžního dialogu poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídky.

Tato váha může být vyjádřena stanovením 
rozmezí s přiměřeným maximálním 
rozpětím.

Tato váha může být vyjádřena stanovením 
rozmezí s přiměřeným maximálním 
rozpětím.

Pokud stanovení váhy není možné 
z objektivních důvodů, veřejný zadavatel 
uvede kritéria sestupně podle významu.

Pokud stanovení váhy není možné 
z objektivních důvodů, veřejný zadavatel 
uvede kritéria sestupně podle významu.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Článek 67
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Náklady životního cyklu zahrnují 
v příslušném rozsahu následující náklady 
v průběhu životního cyklu výrobku, služby 
nebo stavebních prací definovaného v čl. 2 
bodě 22:

1. Náklady životního cyklu zahrnují 
v příslušném rozsahu následující náklady 
v průběhu životního cyklu výrobku, služby 
nebo stavebních prací definovaného v čl. 2 
bodě 22:

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, 
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, 
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

b) externí environmentální náklady, které 
jsou přímo spojeny s životním cyklem, 
pokud lze vyčíslit a ověřit jejich peněžní 
hodnotu, které mohou zahrnovat náklady 
na emise skleníkových plynů a emise 
jiných znečišťujících látek a jiné náklady 
na zmírnění změny klimatu.

b) externí náklady, včetně sociálních nebo 
environmentálních nákladů, které jsou 
přímo spojeny s životním cyklem, pokud 
lze vyčíslit a ověřit jejich peněžní hodnotu, 
které mohou zahrnovat dopady produkce 
na okolní životní prostředí a přilehlé 
komunity nebo náklady na emise 
skleníkových plynů a emise jiných 
znečišťujících látek a jiné náklady na 
zmírnění změny klimatu.

2. Pokud veřejní zadavatelé posuzují 
náklady podle přístupu vycházejícího 
z nákladů životního cyklu, uvedou 
v zadávací dokumentaci metodiku použitou 
k výpočtu nákladů životního cyklu. Použitá 
metodika musí splňovat všechny 
následující podmínky:

2. Pokud veřejní zadavatelé posuzují 
náklady podle přístupu vycházejícího 
z nákladů životního cyklu, uvedou 
v zadávací dokumentaci metodiku použitou 
k výpočtu nákladů životního cyklu 
a poskytnou metodu výpočtu nákladů 
životního cyklu všem uchazečům. Použitá 
metodika musí splňovat všechny 
následující podmínky a musí být pokud 
možno zjednodušena, aby byla přístupná 
pro malé a střední podniky:

a) byla vypracována na základě vědeckých 
informací nebo založena na jiných 
objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritériích;

a) byla vypracována na základě vědeckých 
informací nebo založena na jiných 
objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritériích;

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;
c) je přístupná všem stranám, které mají 
zájem.

c) je přístupná všem stranám, které mají 
zájem.

Veřejní zadavatelé umožní hospodářským 
subjektům, včetně hospodářských subjektů 
ze třetích zemí, uplatnit odlišnou metodiku 
stanovení nákladů životního cyklu ve své 
nabídce za předpokladu, že prokáží, že tato 

Veřejní zadavatelé umožní hospodářským 
subjektům, včetně hospodářských subjektů 
ze třetích zemí, uplatnit odlišnou metodiku 
stanovení nákladů životního cyklu ve své 
nabídce za předpokladu, že prokáží, že tato 
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metodika splňuje požadavky stanovené 
v písm. a), b) a c) a je rovnocenná 
s metodikou uvedenou veřejným 
zadavatelem.

metodika splňuje požadavky stanovené 
v písm. a), b) a c) a je rovnocenná 
s metodikou uvedenou veřejným 
zadavatelem. Veřejní zadavatelé mohou 
jako prokázání splnění rovnocennosti 
vyžadovat dokument osvědčený třetí 
stranou.

3. V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu jako 
součásti právního aktu Unie, včetně aktů 
v přenesené pravomoci podle právních 
předpisů konkrétního odvětví, se tato 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 66 odst. 1.

3. Jakákoli společná metodika pro výpočet 
nákladů životního cyklu přijatá jako 
součást právního aktu Unie, podle 
právních předpisů konkrétního odvětví 
nebo jako součást evropské technické 
specifikace, se považuje za metodiku 
splňující kritéria, jak stanoví odstavec 2, 
a může být zahrnuta v kritériích pro zadání 
zakázky uvedených v čl. 66 odst. 1.

Seznam takových právních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem aktualizace tohoto 
seznamu, pokud se na základě přijetí 
nových právních předpisů, zrušení či 
změny takových právních předpisů takové 
změny ukážou jako nezbytné.

Seznam takových právních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem aktualizace tohoto 
seznamu, pokud se na základě přijetí 
nových právních předpisů, zrušení či 
změny takových právních předpisů takové 
změny ukážou jako nezbytné.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. d, e a odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vysvětlení uvedená v odstavcích 1 a 2 se 
mohou týkat zejména:

3. Vysvětlení uvedená v odstavcích 1 a 2 se 
musí týkat zejména:

d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
uvedenými v příloze XI, nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

d) souladu s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
kolektivními smlouvami v oblasti sociální 
ochrany a ochrany v oblasti zaměstnanosti 
a pracovních podmínek nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
uvedenými v příloze XI, nebo případně 
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dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

e) možnosti uchazeče získat státní podporu. e) možnosti uchazeče získat státní podporu.
4. Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze
v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne 
k faktorům uvedeným v odstavci 3.

4. Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel zamítne nabídku v případě, že 
poskytnutý důkaz neodůvodňuje nízkou 
úroveň účtovaných cen či nákladů, přičemž 
přihlédne k faktorům uvedeným 
v odstavci 3, nebo v případě, že obdržené 
odůvodnění není dostačující.

Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož nesplňuje povinnosti 
stanovené právními předpisy Unie 
v oblasti sociálního a pracovního práva 
nebo práva v oblasti životního prostředí 
anebo ustanoveními mezinárodního 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedenými v příloze 
XI.

Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož nesplňuje ustanovení 
uvedená v odst. 3 písm. d).

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 Článek 70
Podmínky plnění zakázky Podmínky plnění zakázky

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek.
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je výsledkem cenových výkyvů 
a které by mohlo podstatným způsobem 
ovlivnit plnění dané zakázky.

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek
a zahrnují povinnosti stanovené Unií 
a vnitrostátními právními předpisy 
a kolektivními smlouvami v oblasti 
ustanovení o sociální ochraně a ochraně 
zaměstnanců a dodržování pracovních 
podmínek nebo právních předpisů 
v sociální oblasti a v oblasti životního 
prostředí, jak stanoví příloha XI, které 
jsou v platnosti v členském státě, regionu 
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nebo oblasti, kde mají být činnosti 
vykonány nebo kde mají být poskytnuty 
služby.  
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (pomocí 
různých zajišťovacích strategií včetně 
vzorců pro stanovení cen), které je 
výsledkem cenových výkyvů a které by 
mohlo podstatným způsobem ovlivnit 
plnění dané zakázky.

Odůvodnění

Mají-li být závazky v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany a pracovních podmínek 
dodržovány, je třeba je jednoznačně uvést v ustanovení o provedení zakázky.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele.

1. V zadávací dokumentaci veřejný 
zadavatel od uchazečů požaduje nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele, 
s poskytnutím informací o svých 
subdodavatelích, včetně jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců.

1a. Veřejný zadavatel v zadávací 
dokumentaci stanoví podmínky 
a požadavky, které se uplatní na uchazeče 
a rovněž na každou třetí stranu, která 
provádí část smlouvy jako subdodavatel.
1b. Každá změna v řetězci subdodavatelů 
je navržena hospodářským subjektem 
a odsouhlasena veřejným zadavatelem. 
V případě, že se navrhovaná změna týká 
rovněž zapojení nového subdodavatele, 
hlavní dodavatel uvede jeho jméno, včetně 
kontaktních údajů a právních zástupců.
1c. Navržená změna se odmítne, pokud 
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nezaručuje dodržení odst. 1 písm. a).
7. Veřejný zadavatel stanoví ve své 
smlouvě s hlavním dodavatelem a hlavní 
dodavatel a každý další subdodavatelský 
mezičlánek stanoví ve svých smlouvách se 
svými subdodavateli, že v případě, že mají 
důvod se domnívat, že jejich přímý 
subdodavatel porušuje pravidla uvedená 
ve druhém pododstavci, provede přímý 
subdodavatel bezprostřední kroky 
k nápravě situace. Pokud tak neučiní, 
bude daná smlouva ukončena.
8. Jestliže se ukončení smlouvy 
a nahrazení dotčeného subdodavatele 
uskutečňuje v podobě převodu podniku, 
jak je vymezen ve směrnici 2001/23/ES, 
použijí se ustanovení uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se však nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního
dodavatele v důsledku restrukturalizace 
nebo platební neschopnosti částečně nebo 
zcela převezme jiný hospodářský subjekt, 
který splňuje původně stanovená kritéria 
pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky 
a jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice.

První pododstavec se však nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace 
nebo platební neschopnosti částečně nebo 
zcela převezme jiný hospodářský subjekt, 
který splňuje původně stanovená kritéria 
pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky 
a jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice. První pododstavec se neuplatní 
ani v případě restrukturalizace veřejného 
zadavatele, jelikož veřejný zadavatel má 
právo převést dohodu na třetí stranu, 
která následně bude nositelem povinností 
veřejného zadavatele.

Pozměňovací návrh 47
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Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé měli možnost za podmínek 
stanovených platným vnitrostátním 
smluvním právem ukončit veřejné zakázky 
během jejich platnosti, pokud je splněna 
některá z následujících podmínek:

Členské státy zajistí, aby se při ukončení 
smlouvy na veřejnou zakázku postupovalo 
podle podmínek vnitrostátního smluvního 
práva. Členské státy mohou, pokud 
poskytují veřejným zadavatelům možnost 
za podmínek stanovených platným 
vnitrostátním smluvním právem ukončit 
veřejné zakázky během jejich platnosti, 
požadovat, aby byla splněna některá 
z následujících podmínek:

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 73 a (nový) pod hlavou 3 – kapitola 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mají při organizaci výběru 
poskytovatelů služeb široký prostor, volí 
způsobem, který považují za nejvhodnější, 
a rovněž mohou poskytovat sociální nebo 
jiné zvláštní služby samy nebo je 
uspořádat jiným způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek. 
Tato směrnice se nevztahuje na zvláštní 
postupy členských států, například na ty, 
které jsou založeny na svobodné volbě 
poskytovatelů služby ze strany uživatele 
(tedy systém poukázek, model svobodného 
výběru, trojstranný vztah) nebo na zásadu, 
že všem poskytovatelům sociálních nebo 
jiných zvláštních služeb, kteří jsou 
schopni dostát předem zákonem 
stanoveným podmínkám, je bez ohledu na 
právní formu povoleno poskytovat služby 
za předpokladu, že budou dodrženy 
obecné zásady rovného zacházení, 
transparentnosti a nediskriminace.

Pozměňovací návrh 49
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti 
a rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.

1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a umožní 
veřejným zadavatelům zohlednit zvláštní 
povahu daných služeb.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé zohlednili potřebu zajištění 
vysoké úrovně kvality, návaznosti, 
přístupnosti, cenové dosažitelnosti,
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, včetně 
znevýhodněných a zranitelných skupin, 
spokojenost uživatelů, sociální začlenění, 
účast a posílení možností uživatelů 
a případně inovace. Členské státy stanoví, 
že výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb. Při 
vypracování kritérií kvality mohou veřejní 
zadavatelé odkazovat na kritéria 
stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
v sociálních službách.
2a. Veřejní zadavatelé se mohou 
v souladu s judikaturou ESD rozhodnout, 
že omezí účast v zadávacím řízení na 
poskytování sociálních a zdravotních 
služeb na neziskové organizace, za 
předpokladu, že tento omezený přístup
k určitým službám ve prospěch 
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neziskových organizací stanovují 
vnitrostátní právní předpisy, které jsou 
slučitelné s evropským právem. Výzva 
k účasti v soutěži odkazuje na toto 
ustanovení. Měly by být dodrženy základní 
zásady transparentnosti a rovného 
zacházení.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Výroční zpráva by měla obsahovat 
také roční porovnání předložených cen 
a skutečných nákladů na zakázky, které 
již byly realizovány, a informace 
o případném vlivu na určitý počet 
pracovníků zaměstnaných dodavateli.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 85 – pododstavec 1 – písm. (e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jméno úspěšného uchazeče a důvody, 
proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to 
známo, podíl zakázky nebo rámcové 
dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí 
zadat třetím osobám;

e) jméno úspěšného uchazeče a důvody, 
proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to 
známo, podíl zakázky nebo rámcové 
dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí 
zadat třetím osobám, a informace 
o subdodavatelích, včetně jejich jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců;

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby hospodářské Členské státy zajistí, aby hospodářské 
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subjekty, které o to mají zájem, měly 
snadný přístup k příslušným informacím 
o povinnostech spojených s daněmi, 
s ochranou životního prostředí, a 
s povinnostmi vyplývajícími ze sociálního 
a pracovního práva, které jsou platné
v členském státě, v regionu nebo v místě, 
kde mají být prováděny stavební práce 
nebo poskytovány služby, a které se po 
dobu plnění smlouvy vztahují na stavební 
práce prováděné na místě nebo na 
poskytované služby.

subjekty, které o to mají zájem, měly 
snadný přístup k příslušným informacím 
o povinnostech spojených s daněmi, 
s ochranou životního prostředí, a 
s povinnostmi vyplývajícími z ustanovení 
o sociální ochraně a ochraně 
zaměstnanců a dodržování pracovních 
podmínek, která jsou platná v členském 
státě, v regionu nebo v místě, kde mají být 
prováděny stavební práce nebo 
poskytovány služby, a která se po dobu 
plnění smlouvy vztahují na stavební práce 
prováděné na místě nebo na poskytované 
služby. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé uváděli, kde lze tyto informace 
v zadávací dokumentaci nalézt.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Příloha 8 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„normou“ rozumí technická specifikace 
schválená uznaným normalizačním 
subjektem pro opakované nebo průběžné 
používání, jejíž dodržování není povinné 
a která patří do jedné z těchto kategorií:

„normou“ rozumí technická specifikace 
pro opakované nebo průběžné použití, 
která byla vypracována na základě 
konsenzu a schválena uznanou 
normalizační organizací, jejíž dodržování 
není povinné a která patří do jedné z těchto 
kategorií:

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Příloha 16 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Služby poskytované odbory vypouští se

 Pohotovostní lékařské služby

 Školní doprava a doprava studentů
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