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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice o zadávání zakázek, který předložila Komise, hraje klíčovou roli ve strategii 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění „Evropa 2020“ (COM(2010)2020). Je 
jedním z tržních nástrojů, jenž má být použit k dosažení cílů strategie Evropa 2020 skrze 
zlepšování podmínek pro inovace v podnikání a povzbuzování většího zadávání ekologických 
zakázek, které podporují přechod na nízkouhlíkové hospodářství méně náročné na zdroje. 
Strategie Evropa 2020 zároveň zdůrazňuje, že politika zadávání veřejných zakázek musí 
zajišťovat co nejúčinnější využívání veřejných prostředků a že trhy s veřejnými zakázkami 
musí být otevřené pro celou Unii (tím spíše v době finanční krize).

Zadávání veřejných zakázek představuje klíčový tržní nástroj zaměřený na potřeby 
společnosti, který kromě plnění dalších cílů může mít svoji úlohu v podpoře udržitelné 
zaměstnanosti, pracovních podmínek, inovací, zejména ve prospěch podniků a především pak 
malých a středních podniků, v podpoře sociálního začleňování a řešení potřeb v oblasti 
zaměstnání, pokud jde o zranitelné a znevýhodněné sociální skupiny, a může významně 
přispívat k plnění cílů strategie EU 2020. Zadávání veřejných zakázek také může hrát 
důležitou úlohu při podporování evropského sociálního modelu, který by se opíral o kvalitní 
pracovní místa, rovné příležitosti, zákaz diskriminace a sociální začlenění.

Modernizace směrnic o zadávání veřejných zakázek by se měla pohybovat mezi 
zjednodušením pravidel na jedné straně a zdravými a účinnými postupy opírajícími se 
o kritéria pro zadání spojenými s inovací a udržitelností na straně druhé, přičemž by měla být 
zajištěna rovněž vyšší účast malých a středních podniků a rozšířeno zadávání zakázek on-line.

Je třeba vyvinout snahu o plné využívání potenciálu zadávání veřejných zakázek na 
jednotném trhu a podpořit tak udržitelný růst, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální 
začlenění. Úspěšné přepracování a zavedení pravidel pro zadávání zakázek by výrazně 
přispělo k opětovnému nastartování investic v reálném hospodářství a k překonání krize 
v evropské ekonomice.

Navrhovatelka stanoviska vítá návrh Komise, který obsahuje zajímavé nové zásady 
a myšlenky. Legislativní návrh by měl zadavatelům přinést jednodušší a flexibilnější zadávací 
řízení a zajistit snadnější přístup pro společnosti, zejména malé a střední podniky.

Vzhledem k tomu, že příslušné finanční prostředky jsou prostředky veřejnými, neměly by být 
vydávány na krátkodobé cíle, ale naopak by měly být považovány za dlouhodobé investice 
do společnosti; v tomto smyslu je odpovědnost kladená na zadavatele ještě větší.

Veřejné zakázky mohou být při správném využití skutečnou hybnou silou při podpoře 
kvalitních pracovních míst, rovnosti příležitostí, rozvoje schopností, odborné přípravy, 
podpoře politik životního prostředí a zajišťování pobídek pro výzkum a inovace. Náklady, 
které podnikům vznikají v souvislosti s ucházením se o veřejnou zakázku, by tedy měly být 
v maximální míře omezeny, s cílem zlepšit konkurenceschopnost podniků a zvýšit počet 
pracovních míst.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 
odst. 1, článek 62 a článek 114 této 
smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 14,
čl. 53 odst. 1, článek 62 a článek 114 této 
smlouvy, a na protokol č. 26 připojený 
k této smlouvě,

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Za účelem otevření zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb hospodářské soutěži je 
žádoucí, aby byla vypracována ustanovení 
koordinující postupy při zadávání zakázek 
překračujících určitou hodnotu. Tato 
koordinace je nezbytná k zajištění 
účinnosti zásad zakotvených ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie, zejména 
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. S ohledem na povahu 
odvětví, kterých se týká, by tato 
koordinace měla při zachování uvedených 
zásad vytvořit rámec pro řádnou obchodní 
praxi a měla by povolit co největší 
pružnost.

(2) Za účelem otevření zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb hospodářské soutěži je 
žádoucí, aby byla vypracována ustanovení 
koordinující postupy při zadávání zakázek 
překračujících určitou hodnotu. Tato 
koordinace je nezbytná k zajištění 
účinnosti zásad zakotvených ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie, zejména 
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. S ohledem na povahu 
odvětví, kterých se týká, by tato 
koordinace měla při zachování uvedených 
zásad vytvořit rámec pro řádnou obchodní 
praxi a měla by povolit co největší 
pružnost. Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek musí být v souladu s rozdělením 
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působností podle článku 14 SFEU 
a protokolu č. 26. Uplatnění těchto 
pravidel by nemělo zasahovat do svobody 
orgánů veřejné správy rozhodovat 
o způsobu výkonu jim svěřených úkolů 
veřejné služby.

Odůvodnění

Adaptace na nové ustanovení Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
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 

(4) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
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 veřejné 
zakázky na podporu udržitelného rozvoje 
a zaměstnanosti a dalších společných 
společenských cílů, aby se tak vytvořila 
nová trvale udržitelná pracovní místa 
a zvýšila se efektivita veřejných výdajů
a zajistily se co nejefektivnější výsledky 
poměru nákladů a přínosů, zejména 
usnadněním účasti malých a středních 
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judikaturou Soudního dvora Evropské unie. podniků na veřejných zakázkách. Je rovněž 
třeba zjednodušit pravidla EU pro 
zadávání veřejných zakázek, zejména co 
se týče způsobu jejich uplatňování, aby 
bylo možné dosáhnout cílů udržitelnosti, 
které by měly být zahrnuty do 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.

Pozměňovací návrh 4

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 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 otázky, 
zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou zadavatelé přispět 
k ochraně životního prostředí a podpoře 
udržitelného rozvoje a jak mohou využít 
svou diskreční pravomoc, aby zvolili 
technické specifikace a kritéria pro zadání 
zakázek, 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.

Odůvodnění

Návrh Komise se dostatečně nevěnuje sociálním aspektům.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v dodržování úmluvy 
MOP č. 94 o pracovněprávních doložkách 
ve veřejných zakázkách, a podporuje 
zahrnutí pracovněprávních doložek 
ve veřejných zakázkách. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V souladu s článkem 14 a jejím 
protokolem č. 26 mají vnitrostátní, 
regionální a místní orgány při 
rozhodování o veřejných zakázkách 
v oblasti služeb obecného zájmu široké 
rozhodovací pravomoci.

Odůvodnění

Toto ustanovení je důležité zdůraznit proto, aby se státní subjekty při rozhodování 
o privatizaci neřídily pouze cenovým tlakem, neboť soutěž spočívající v cenovém podbízení 
často ovlivňuje odměnu zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Ve všech fázích zadávacího řízení je 
třeba náležitě zohledňovat mezinárodní 
pracovní normy i úmluvy a doporučení
Mezinárodní organizace práce.

Pozměňovací návrh 8
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). Cílem Dohody o veřejných 
zakázkách je vytvoření mnohostranného 
vyváženého rámce práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek se 
záměrem dosáhnout liberalizace 
a rozšíření světového obchodu. V případě 
zakázek, na které se vztahuje tato dohoda, 
jakož i jiné příslušné mezinárodní dohody, 
kterými je Unie vázána, plní zadavatelé 
povinnosti podle těchto dohod použitím 
této směrnice na hospodářské subjekty ze 
třetích zemí, které jsou signatáři těchto 
dohod.

(14) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). Cílem Dohody o veřejných 
zakázkách je vytvoření mnohostranného 
vyváženého rámce práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek, tak aby se 
členské státy snažily posílit v rámci 
vnitřního trhu rovnost mezi podniky EU a 
podniky třetích zemí se záměrem usnadnit 
integraci malých a středních podniků 
(MSP) a povzbudit zaměstnanost 
a inovace v Unii. V případě zakázek, na 
které se vztahuje tato dohoda, jakož i jiné 
příslušné mezinárodní dohody, kterými je 
Unie vázána, plní veřejní zadavatelé 
povinnosti vyplývající z  těchto 
různorodých dohod použitím této směrnice 
na hospodářské subjekty ze třetích zemí, 
které jsou signatáři těchto dohod.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) 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 

(17) 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. Pro zlepšení kvality těchto 



AD\914919CS.doc 9/36 PE491.136v05-00

CS

zvláštní režim pro zakázky v této oblasti 
služeb s vyšší prahovou hodnotou 
1 000 000 EUR. Ve specifickém kontextu 
zadávání zakázek v těchto odvětvích 
nebudou osobní služby v hodnotě nižší, než 
je tato prahová hodnota, obvykle zajímavé 
pro poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, např. unijní financování 
přeshraničních projektů. 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 
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 zadavatelé mají 
i nadále možnost poskytovat tyto služby 
samy nebo uspořádat sociální služby 
způsobem, který nezahrnuje zadávání 
veřejných zakázek, například 
prostřednictvím financování těchto služeb 
nebo udělováním licencí či povolení všem 
hospodářským subjektům, které splňují 
podmínky předem stanovené zadavatelem, 
bez jakýchkoliv omezení či kvót za 
předpokladu, že takový systém zajistí 
dostatečné zveřejnění a že je v souladu se 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

služeb v rámci zakázek by měl být 
vytvořen zvláštní režim s vyšší prahovou 
hodnotou 1 000 000 EUR. Ve specifickém 
kontextu zadávání zakázek v těchto 
odvětvích nebudou osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, např. unijní financování 
přeshraničních projektů. 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. Zásadní úloha a široké 
rozhodovací pravomoci vnitrostátních, 
regionálních a místních orgánů při 
poskytování, pořizování a organizování 
služeb obecného zájmu je také v souladu 
s protokolem (č. 26) o službách veřejného 
zájmu, článkem 14 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a článkem 36 Listiny 
základních práv. Pravidla této směrnice 
zohledňují uvedené závazné pravidlo, 
přičemž ukládají pouze dodržování 
základních zásad transparentnosti a 
rovného zacházení a zajišťují, aby 
zadavatelé používali 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 zadavatelé mají i nadále možnost 
poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
zadavatelem, bez jakýchkoliv omezení či 
kvót za předpokladu, že takový systém 
zajistí dostatečné zveřejnění a že je v 
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souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) 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 
prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 
veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení. 

(27) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Je nezbytné, 
aby se staly 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 prostředky 
komunikace a předávání informací 
obsahující vhodné funkce mohou veřejným 
zadavatelům umožnit, aby zabraňovali, 
odhalovali a napravovali chyby, jež 
vzniknou během zadávacích řízení. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Kromě toho se rozvíjí nové techniky 
elektronického nákupu, například 
elektronické katalogy. Pomáhají zvyšovat 
hospodářskou soutěž a efektivitu veřejných 
nákupů, zejména tím, že šetří čas a finanční 
prostředky. Avšak je třeba stanovit určitá 
pravidla, která zajistí, že toto používání 
bude v souladu s pravidly této směrnice a 
zásadami rovného zacházení, 

(31) Kromě toho se rozvíjí nové techniky 
elektronického nákupu, například 
elektronické katalogy. Pomáhají zvyšovat 
hospodářskou soutěž a efektivitu veřejných 
nákupů, zejména tím, že šetří čas a finanční 
prostředky. Avšak je třeba stanovit určitá 
pravidla, která zajistí, že toto používání 
bude v souladu s pravidly této směrnice a 
zásadami rovného zacházení, 
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nediskriminace a transparentnosti. 
Zadavatelům by mělo být umožněno 
vytvářet nabídky týkající se konkrétních 
nákupů na základě dříve zaslaných 
elektronických katalogů zejména 
v případech, kdy byla obnovena soutěž 
v rámci rámcové dohody, kdy je využíván 
dynamický nákupní systém a kdy jsou 
k dispozici dostatečné záruky ohledně 
zajištění sledovatelnosti, rovného 
zacházení a předvídatelnosti. V souladu 
s požadavky pravidel pro elektronické 
komunikační prostředky by se veřejní 
zadavatelé měli vyvarovat 
neodůvodněných překážek pro přístup 
hospodářských subjektů k zadávacím 
řízením, v nichž mají být nabídky 
předkládány ve formě elektronických 
katalogů a jež zajišťují shodu s obecnými 
zásadami nediskriminace a rovného 
zacházení.

nediskriminace a transparentnosti. 
Zadavatelům by mělo být umožněno 
vytvářet nabídky týkající se konkrétních 
nákupů na základě dříve zaslaných 
elektronických katalogů zejména 
v případech, kdy byla obnovena soutěž 
v rámci rámcové dohody, kdy je využíván 
dynamický nákupní systém a kdy jsou 
k dispozici dostatečné sociální záruky 
ohledně zajištění dostupnosti, 
sledovatelnosti, rovného zacházení a 
předvídatelnosti. V souladu s požadavky 
pravidel pro elektronické komunikační 
prostředky by se veřejní zadavatelé měli 
vyvarovat neodůvodněných překážek pro 
přístup hospodářských subjektů 
k zadávacím řízením, v nichž mají být 
nabídky předkládány ve formě 
elektronických katalogů a jež zajišťují
shodu s obecnými zásadami 
nediskriminace a rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli umožňovaly 
otevření veřejných zakázek hospodářské 
soutěži. Proto by mělo 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 s ohledem na 
požadavky na funkci a výkon obvykle 
umožňuje co nejlepší dosažení tohoto cíle 

(35) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli umožňovaly 
otevření veřejných zakázek hospodářské 
soutěži. Proto by mělo 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 na základě zásad 
transparentnosti, nediskriminace 
a rovných příležitostí, 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 
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a podporuje inovace. Bude-li učiněn odkaz 
na evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
zadavatelé posoudit nabídky vycházející 
z jiných rovnocenných dokumentů, které 
splňují požadavky zadavatelů a které jsou 
rovnocenné z hlediska bezpečnosti. K 
prokázání rovnocennosti lze od uchazečů 
vyžadovat, aby poskytli důkazy ověřené 
třetí stranou; měly by však být přípustné 
rovněž jiné vhodné důkazní prostředky, 
jako je technická dokumentace výrobce, 
pokud dotyčný hospodářský subjekt nemá 
přístup k osvědčením nebo zkušebním 
protokolům nebo nemá možnost je získat v 
příslušných lhůtách. 

specifikací s ohledem na požadavky na 
funkci a výkon obvykle umožňuje co 
nejlepší dosažení tohoto cíle a podporuje 
inovace. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
zadavatelé posoudit nabídky vycházející 
z jiných rovnocenných dokumentů, které 
splňují požadavky zadavatelů a které jsou 
rovnocenné z hlediska bezpečnosti. K 
prokázání rovnocennosti lze od uchazečů 
vyžadovat, aby poskytli důkazy ověřené 
třetí stranou; měly by však být přípustné 
rovněž jiné vhodné důkazní prostředky, 
jako je technická dokumentace výrobce, 
pokud dotyčný hospodářský subjekt nemá 
přístup k osvědčením nebo zkušebním 
protokolům nebo nemá možnost je získat v 
příslušných lhůtách.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) 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 

(36) 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 
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zainteresovaným subjektům. dostupné všem zainteresovaným 
subjektům.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků (MSP) na trhu v oblasti 
veřejných zakázek, mělo by být výslovně 
stanoveno, že zakázky mohou být 
rozděleny do částí, ať již homogenních, 
nebo heterogenních. Budou-li zakázky 
rozděleny na části, veřejní zadavatelé 
mohou například kvůli tomu, aby 
zachovali hospodářskou soutěž nebo aby 
zajistili bezpečnost dodávek, omezit počet 
částí, pro něž může hospodářský subjekt 
předložit nabídku, a mohou rovněž omezit 
počet částí, jež mohou být zadány 
kterémukoliv jednotlivému uchazeči.

(38) Veřejné zakázky by měly být 
přizpůsobeny potřebám malých a 
středních podniků. Veřejní zadavatelé by 
měli používat kodex osvědčených postupů, 
který poskytuje pokyny, jak mohou 
uplatňovat rámec veřejných zakázek 
způsobem, který usnadňuje účast malých 
a středních podniků. Aby byla podpořena 
účast malých a středních podniků (MSP) 
na trhu v oblasti veřejných zakázek, je 
třeba, aby veřejní zadavatelé věnovali 
zvláštní pozornost rozdělování zakázek na 
části, ať již homogenní či heterogenní,
a aby zajistili transparentnost v přístupu 
k informacím o důvodech proč se tak 
rozhodli či nikoli.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Členské státy by měly zavést 
opatření na podporu přístupu malých 
a středních podniků k veřejným 
zakázkám, zejména poskytováním lepších 
informací a pokynů k nabídkovým řízením 
a k novým příležitostem, jež nabízí 
modernizovaný právní rámec EU, a na 
podporu výměny osvědčených postupů a 
organizací školení a akcí, kterých se 
účastní veřejní zadavatelé a malé a střední 
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podniky.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) 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. Rovněž 
neplacení daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení by mělo být sankcionováno 
povinným vyloučením na úrovni Unie. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv. 
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 
[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli. 
Kromě toho by zadavatelé 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.

(40) 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. Rovněž 
neplacení daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení by mělo být sankcionováno 
povinným vyloučením na úrovni Unie. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv. 
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 
[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli. 
Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost vyloučit uchazeče za porušení 
povinností v oblasti ochrany životního 
prostředí, pracovního práva nebo 
v sociální oblasti, včetně pravidel pro 
pracovní podmínky, kolektivní smlouvy 
a přístupnost pro osoby s postižením či 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, nebo za jiné závažné profesionální 
pochybení, například porušení pravidel 
hospodářské soutěže nebo práv duševního 
vlastnictví.

Odůvodnění

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
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Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
dodržování zásad transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám. 
V důsledku toho bude možné, aby 
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.

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
dodržování zásad transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže a že zadavatelé 
současně požadují vysoce kvalitní stavební 
práce, dodávky a služby, které optimálně 
vyhovují jejich potřebám, a zahrnují 
faktory, které odpovídají kritériím 
sociálně udržitelných výrobních procesů. 
V důsledku toho musí zadavatelé jako 
kritéria pro zadání přijmout buď 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
odkáží na přiměřené kvalitativní standardy 
pomocí technických specifikací nebo 
podmínek realizace zakázky.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Je nezbytné zdůraznit, že zásada 
rovného zacházení a nediskriminace 
hospodářských subjektů, včetně zachování 
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spravedlivé hospodářské soutěže, je 
klíčovým nástrojem k předcházení 
korupce, zejména podplácení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Pokud si 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.

(44) Pokud si 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.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) 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 použitém jako výzva 
k účasti v soutěži nebo v zadávací 

(50) 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 použitém jako výzva 
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
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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 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.

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 uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané, 
nezaměstnané mladé lidi či osoby se 
zdravotním postižením 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.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) 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 vyžadovat 
nové zadávací řízení na všechny zakázky 
realizované tímto podnikem.

(55) V souladu se zásadami rovného 
zacházení, objektivity, sledovatelnosti 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 vyžadovat nové 
zadávací řízení na všechny zakázky 
realizované tímto podnikem.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Všichni zadavatelé nemohou mít 
interní odborné znalosti nezbytné pro 
hospodářsky či technicky složité zakázky. 
Účinným doplňkem činností v oblasti 
monitorování a kontroly by proto byla 
vhodná profesionální podpora. Na jedné 
straně lze tohoto cíle dosáhnout nástroji 
pro sdílení znalostí (znalostními centry), 
které budou zadavatelům poskytovat 
technickou podporu, na druhé straně by 
podniky, především malé a střední 
podniky, měly těžit z administrativní 
podpory, zejména při účasti v 
přeshraničních zadávacích řízeních.

(59) Všichni zadavatelé nemohou mít 
interní odborné znalosti nezbytné pro 
hospodářsky či technicky složité zakázky. 
Účinným doplňkem činností v oblasti 
monitorování a kontroly by proto byla 
vhodná profesionální podpora. Na jedné 
straně lze tohoto cíle dosáhnout nástroji 
pro sdílení znalostí (znalostními centry), 
které budou zadavatelům poskytovat 
technickou podporu, na druhé straně by 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
měly těžit z administrativní podpory, 
zejména při účasti v přeshraničních 
zadávacích řízeních.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Občané, organizované či 
neorganizované zainteresované strany a 
jiné osoby nebo grémia, kteří nemají 
přístup k přezkumným řízením ve smyslu 
směrnice Rady 89/665/EHS, mají přesto 
jakožto daňoví poplatníci oprávněný 
zájem na řádně provedeném zadávacím 
řízení. Proto by jim měla být poskytnuta
možnost nahlásit případná porušení této 
směrnice příslušnému subjektu či orgánu. 
Aby nedošlo k duplicitě stávajících orgánů 
či struktur, měly by mít členské státy 
možnost upravit přístup k obecným 
orgánům či strukturám dohledu, 
odvětvovým subjektům dozoru, obecním 
orgánům dozoru, orgánům ochrany 
hospodářské soutěže, veřejnému ochránci 
práv nebo vnitrostátním kontrolním 
úřadům
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní zadavatelé jsou při 
udělování zakázek, jež nejsou z důvodu 
jejich hodnoty zahrnuty do této směrnice, 
povinni dodržovat zásady rovného 
zacházení, nediskriminace 
a transparentnosti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Zakázky na služby zadávané na základě 

výlučných práv
Tato směrnice se nevztahuje na zakázky 
na služby zadané subjektu, který je sám 
veřejným zadavatelem ve smyslu čl. 2 
odst. 1 nebo sdružení zadavatelů na 
základě výlučného práva, které jim náleží 
podle vydaných právních nebo správních 
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předpisů, které jsou v souladu se 
Smlouvou.

Odůvodnění

Obnovuje se článek 25 ze stávající směrnice 2004/17/ES. Tento článek je důležitý pro 
provozování služeb obecného hospodářského zájmu, jelikož vyjímá veřejné zakázky, které jsou 
založeny na výlučném právu zakotveném v právních nebo správních předpisech slučitelných 
se Smlouvou. Evropský soudní dvůr toto ustanovení použil v rozhodnutí ve věci C-360/96.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19b
Zvláštní režimy pro poskytování služeb 

obecného zájmu
Tato směrnice se neuplatní u osvědčených 
postupů v členských státech, které 
vycházejí z toho, že si uživatel u služeb 
obecného zájmu svobodně vybírá z 
poskytovatelů služeb (např. systém 
poukázek, model svobodného výběru, 
trojstranný vztah), jakož i ze zásady, že 
všem poskytovatelům služeb, kteří jsou 
schopni plnit podmínky předem stanovené 
právními předpisy, je bez ohledu na jejich 
právní formu umožněno poskytovat 
služby, pokud se zohlední obecné zásady 
Smlouvy týkající se rovného zacházení, 
transparentnosti a nediskriminace.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby, které jsou předmětem zakázky, je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
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právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně rozlišovat mezi spoluprací v rámci veřejného sektoru a partnerstvími 
veřejného a soukromého sektoru. Ovšem v některých členských státech může být účast 
soukromého sektoru povinností ukládanou zákonem.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat zakázku, která nespadá 
do oblasti působnosti této směrnice, 
právnické osobě, kterou ovládá společně 
s jinými veřejnými zadavateli, pokud jsou 
splněny následující podmínky:

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 na základě smlouvy
pro ovládající veřejné zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmiž 
veřejnými zadavateli;

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zúčastněné veřejné orgány
neuskutečňují na volném trhu více než 
20 % obratu z činností, které jsou 
předmětem zakázky;
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Odůvodnění

Toto vyjasnění je nezbytné, aby nevznikaly právní spory.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) úkol je plněn výhradně dotčenými 
veřejnými orgány bez účasti soukromého 
subjektu, s výjimkou veřejných zadavatelů 
účastnících se spolupráce jako 
veřejnoprávní subjekt ve smyslu čl. 2 
odst. 4.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení, 
což neplatí v případě, že účast 
soukromého subjektu je vyžadována 
zákonem a/nebo nebylo možné ji předvídat 
v době původního procesu zadávání.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Musí být zaručena ochrana duševního 
vlastnictví uchazečů.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zakázek na služby a na stavební 
práce, jakož i u zakázek na dodávky, které 
zahrnují navíc služby nebo umísťovací a 
instalační práce, však může být po 
právnických osobách požadováno, aby v 
nabídce nebo v žádosti o účast uvedly 
jména a příslušnou odbornou kvalifikaci 
zaměstnanců, kteří budou zodpovídat za 
provedení příslušné zakázky.

V případě zakázek na služby a na stavební 
práce, jakož i u zakázek na dodávky, které 
zahrnují navíc služby nebo umísťovací a 
instalační práce, však může být po 
právnických osobách požadováno, aby v 
nabídce nebo v žádosti o účast uvedly 
příslušnou odbornou kvalifikaci 
zaměstnanců, kteří budou zodpovídat za 
provedení příslušné zakázky.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podávat nabídky nebo postupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů. Pro účast takových skupin na 
zadávacím řízení nesmí zadavatelé stanovit 
specifické podmínky, které se neukládají 
jednotlivým zájemcům. Zadavatelé nesmějí 
od těchto skupin vyžadovat určitou právní 
formu k tomu, aby mohly podat nabídku 
nebo žádost o účast.

Podávat nabídky nebo postupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů. Skupiny hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, mohou mít podobu podnikových 
konsorcií. Pro účast takových skupin na 
zadávacím řízení nesmí zadavatelé stanovit 
specifické podmínky, které doplňují 
podmínky uložené jednotlivým zájemcům 
nebo se od nich odlišují. Zadavatelé 
nesmějí od těchto skupin vyžadovat určitou 
právní formu k tomu, aby mohly podat 
nabídku nebo žádost o účast.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast ve veřejném zadávacím řízení těmto 
subjektům:

(a) chráněným dílnám nebo sociálním 
podnikům, nebo mohou vyhradit plnění 
zakázek v rámci programů chráněného 
zaměstnání, pokud je většina dotčených 
pracovníků osobami se zdravotním 
postižením, které z důvodu povahy či 
závažnosti svého postižení nemohou 
vykonávat profesionální činnost za 
normálních podmínek nebo nemohou 
snadno nalézt pracovní místo v rámci 
běžného trhu;

(b) chráněným dílnám nebo sociálním 
podnikům a programům, jejichž hlavním 
cílem je sociální a profesní začleňování 
znevýhodněných osob, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, ženy, mladí 
lidé, přistěhovalci a příslušníci 
znevýhodněných menšin, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto hospodářských 
subjektů nebo programů jsou osoby 
s postižením nebo osoby znevýhodněné. 

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zabezpečí provedení 
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příslušných norem odborné přípravy 
a sociálních norem v programech 
zaměstnanosti či dílnách určených 
osobám se zdravotním postižením nebo 
znevýhodněným pracovníkům.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Musí být zaručena ochrana duševního 
vlastnictví uchazečů.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zadavatel nepoužije informace, které 
mu sdělily hospodářské subjekty během 
dřívějšího nabídkového řízení, v rámci 
jiných nabídkových řízení.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené zadavatelem, jež nemohou být 
uspokojeny pomocí existujících řešení, 
mohou předkládat jen hospodářské 
subjekty, které jsou k tomu vyzvány 
zadavatelem na základě jeho posouzení 
požadovaných informací. Zakázka se 
zadává výhradně na základě kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
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v souladu s čl. 76 odst. 1 písm. a). v souladu s čl. 76 odst. 1 písm. a) a čl. 76 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zakázek, jejichž předmět je určen 
k použití osobami bez ohledu na to, zda 
veřejností nebo pracovníky zadavatele, se 
tyto technické specifikace kromě řádně 
odůvodněných případů vypracovávají tak, 
aby zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením nebo řešení pro 
všechny uživatele.

U zakázek, jejichž předmět je určen 
k použití osobami bez ohledu na to, zda 
veřejností nebo pracovníky veřejného 
zadavatele, se tyto technické specifikace 
vypracovávají tak, aby zohledňovaly 
kritéria přístupnosti pro osoby s postižením 
nebo koncept pro všechny uživatele, kromě 
těch, které jsou v řádně odůvodněných 
případech výjimečně uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži a v zadávací 
dokumentaci.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) způsobu organizace pracovníků 
přidělených na plnění dotyčné zakázky 
a také jejich kvalifikace a zkušeností.

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 příslušné 
zúčastněné strany, včetně orgánů státní 
správy, spotřebitelů, výrobců, odborových 
organizací, distributorů a sociálních
organizací a organizací na ochranu 
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životního prostředí,

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1– písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Zadavatelé berou v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, zda povolují varianty nebo 
ne, a pokud je povolují, minimální 
podmínky, jež musí varianty splňovat, a 
konkrétní požadavky na jejich předložení.
V případě, kdy jsou povoleny varianty, 
zadavatelé rovněž zajistí, aby zvolená 
kritéria pro zadání bylo možné vhodně 
použít na varianty, které splňují tyto 
minimální požadavky, jakož i na 
vyhovující nabídky, které varianty nemají.

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci minimální podmínky, jež 
musí varianty splňovat, a konkrétní 
požadavky na jejich předložení a rovněž 
zajistí, aby zvolená kritéria pro zadání bylo 
možné vhodně použít na varianty, které 
splňují tyto minimální požadavky, jakož i 
na vyhovující nabídky, které varianty 
nemají.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou v zadávací 
dokumentaci uvést, že varianty nejsou 
povoleny, a uvedou pro tento zákaz 
konkrétní důvody. 

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V zadávacím řízení u zakázek na 
dodávky nebo na služby nesmějí 
zadavatelé, kteří povolili předložení 
variant, odmítnout variantu pouze z toho 
důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, 
spíše k zakázce na služby než k zakázce na 
dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky 
než k zakázce na služby.

2. V zadávacím řízení u zakázek na 
dodávky nebo na služby nesmějí 
zadavatelé odmítnout variantu pouze z toho 
důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, 
spíše k zakázce na služby než k zakázce na 
dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky 
než k zakázce na služby.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního a 
pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo mezinárodními 
ustanoveními v sociální a environmentální 

5. Zadavatelé nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje 
povinnosti v oblasti sociálního a 
pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí stanovené právními 
předpisy Unie, vnitrostátními právními 
předpisy či kolektivními smlouvami 
v souladu s postupy a zvyklostmi 
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oblasti uvedenými v příloze XIV. členských států nebo nesplňuje povinnosti 
v oblasti práva duševního vlastnictví nebo 
povinnosti stanovené mezinárodními 
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) sociálně udržitelného výrobního 
procesu;

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) uplatňování dohod o mzdách a 
rozhodčích nálezů na vnitrostátní, místní, 
odvětvové a podnikové úrovni a 
uplatňování ustanovení právních předpisů 
týkajících se zdraví a bezpečnosti a 
pracovních podmínek na vnitrostátní, 
unijní a mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) V případě, že dojde ke změně 
dodavatele a nový dodavatel převezme 
pracovníky původního dodavatele, 
vztahují se na tyto pracovníky příslušné 
právní účinky směrnice 2001/23/ES.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 jako např. sociální nebo
environmentální náklady přímo spojené 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.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud 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:

Pokud zadavatelé posuzují náklady podle 
přístupu vycházejícího z nákladů životního 
cyklu, uvedou v zadávací dokumentaci 
údaje, které mají poskytnout uchazeči, 
a způsob, který veřejný zadavatel použije 
k určení nákladů životního cyklu. Způsob 
použitý k určení nákladů životního cyklu
musí splňovat všechny následující 
podmínky:

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud jsou splněny 
všechny následující podmínky:

Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
nákladů, pokud jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. c) byly předloženy alespoň tři nabídky.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) souladu – alespoň rovnocenným 
způsobem – s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Evropské unie a 
vnitrostátními a mezinárodními právními 
předpisy v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí anebo mezinárodními 
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV, nebo 
případně dalšími ustanoveními 
zajišťujícími rovnocennou úroveň ochrany;

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) souladu s pravidly a normami v 
oblasti zdraví a bezpečnosti a v oblasti 
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sociálního a pracovního práva.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, nebo 
v případě, že obdržené odůvodnění není 
dostačující.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené na 
vnitrostátní a unijní úrovni v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zadávací dokumentaci může zadavatel 
od uchazečů požadovat nebo mu může být
členským státem uložena povinnost od 
uchazečů požadovat, aby ve své nabídce 

1. V zadávací dokumentaci veřejný 
zadavatel od uchazečů požaduje nebo mu 
je členským státem uložena povinnost od 
uchazečů požadovat, aby ve své nabídce 



PE491.136v05-00 34/36 AD\914919CS.doc

CS

uvedli, jakou část zakázky případně 
zamýšlejí zadat třetím osobám a všechny 
navrhované subdodavatele.

uvedli, jakou část zakázky případně 
zamýšlejí zadat třetím osobám a všechny
navrhované subdodavatele a aby poskytli 
informace o svých subdodavatelích, 
včetně jejich jmen, kontaktních údajů 
a právních zástupců. U každé změny v 
subdodavatelském řetězci a u každého 
nového subdodavatele musí být veřejnému 
zadavateli sděleno subdodavatelovo 
jméno, jeho kontaktní údaje a právní 
zástupce.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 86 – 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 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 
zadavatelům zohlednit zvláštní povahu 
daných služeb.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 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 zadavatelé 
mohli zohlednit potřebu zajištění vysoké 
úrovně kvality, bezpečnosti, návaznosti, 
přístupnosti, dostupnosti, cenové 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, včetně 
znevýhodněných a zranitelných skupin, 
nutnost podporovat účast malých a 
středních podniků, účast a posílení 
možností uživatelů a inovace. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že výběr 
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poskytovatele služeb nebude uskutečňován 
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání veřejných 
zakázek v konkrétních případech a 
poskytování analýz příslušným 
zadavatelům, jejichž povinností je 
zohlednit tyto analýzy ve svých 
rozhodnutích, nebo v případě, kdy se 
analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč na 
ně neberou zřetel,

f) prověřování stížností občanů a podniků, 
včetně profesních sdružení či podobných 
subjektů, na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních případech 
a poskytování analýz příslušným 
zadavatelům, jejichž povinností je 
zohlednit tyto analýzy ve svých 
rozhodnutích, nebo v případě, kdy se 
analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč na 
ně neberou zřetel,

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Výroční zpráva obsahuje také roční 
porovnání podaných cen a skutečných 
nákladů na zakázky, které již byly 
realizovány, a informace o případném 
vlivu na počet pracovníků zaměstnaných 
dodavateli.



PE491.136v05-00 36/36 AD\914919CS.doc

CS

POSTUP

Název Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb

Referenční údaje COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

IMCO
19.1.2012

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

EMPL
19.1.2012

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Ramona Nicole Mănescu
16.2.2012

Projednání ve výboru 20.6.2012 6.9.2012 17.9.2012

Datum přijetí 18.9.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

38
0
4

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen,
Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea 
Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian 
Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám 
Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, 
Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia 
Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês 
Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Jan 
Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni 
Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor


