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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh, který Komise předkládá ke směrnici o zadávání veřejných zakázek, hraje v rámci 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 
[COM(2010)2020] 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 vítaný. Návrhy Komise ovšem nejsou dostatečně podrobné a 
ponechávají si příliš velkou nezávaznost, především v oblasti udržitelného sociálního rozvoje.
V Evropské unii dosahují náklady veřejného sektoru na veřejné zakázky v oblasti stavebních 
prací, dodávání výrobků nebo poskytování služeb zhruba 18 % HDP, což znamená, že 
reforma předpisů pro zadávací řízení představuje pro společnost zásadní nástroj ke zvýšení 
udržitelnosti rozvoje. Jelikož se jedná o finance veřejné, důležité jsou co nejzodpovědnější 
investice, a to nikoli do krátkodobých cílů, ale coby dlouhodobé vklady do společnosti.

K dosažení tohoto cíle je třeba zaujmout široký přístup.  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, předpisy Evropské unie a 
vnitrostátními předpisy, rozhodčím nálezem či kolektivními ujednáními, a to i 
v přeshraničním kontextu.

– Mimo to musí mít zadavatelé možnost v technických specifikacích nebo v dalších 
požadavcích zohlednit další druhy sociálních kritérií, jako je např. vytváření pracovních 
podmínek pro znevýhodněné skupiny, rovnoprávnost, přístup k dalšímu vzdělávání nebo 
etický obchod. Už na začátku řízení musí být možné posoudit, zda dodavatel tato kritéria také 
dokáže splnit. K tomu by měly patřit 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.
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– Předpisy pro zadávání zakázek subdodavateli nejsou v návrhu Komise dostatečně podrobné.
Dodavatel musí ve své nabídce uvést, zda subdodavatele má, a rovněž o koho se jedná, a 
umožnit 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 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 v daném zaměstnání.

– V zájmu řádného provádění je třeba doplnit Kapitolu IV Správa tak, aby dodavatelé, u nichž 
byly v provádění zakázek zjištěny závažné a přetrvávající nedostatky, byli zapsáni 
do rejstříku, jenž bude přístupný veřejným zadavatelům, což bude zároveň znamenat důvod 
k vyloučení. Veřejný orgán dohledu by měl rovněž zajistit sledování provádění 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 příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že při vymezování 
a provádění svých politik a činností Unie 
přihlíží k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
s vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví. Směrnice k dosažení těchto cílů 
přispívá tím, že podporuje udržitelné
zadávání veřejných zakázek, začleňování 
sociálních kritérií do všech fází
zadávacího řízení a dodržování povinností 
v oblasti sociálních a pracovních 
podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví
na pracovišti, sociálního zabezpečení a
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pracovních podmínek v souladu 
s vnitrostátními a evropskými právními 
předpisy, nařízeními a správními 
ustanoveními, rozhodčím nálezem, 
kolektivními dohodami a smlouvami a 
s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva, která jsou uvedena
v příloze XI a platí v místě, kde má být 
práce, služba či dodávka provedena; tyto 
závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby
v jiném členském státě.

Or. en

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 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) 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.

Or. en

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 dodržování jejích ustanovení znemožněno. Toto objasnění je důležité především 
v kontextu rozsudku Soudního dvora ve věci C-346/06 (případ Rüffert).
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c) Tato směrnice zajišťuje provádění 
směrnice 2001/23/ES o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se zachování práv zaměstnanců 
v případě převodů podniků, závodů nebo 
částí podniků nebo závodů, a usiluje tak o 
dodržování pravidel rovnocenné 
hospodářské soutěže a ochranu 
pracovníků při převodu podniku.

Or. en

Odůvodnění
Nastane-li situace, kdy veřejný orgán zadá k externímu zpracování funkci, která byla dříve 
zajišťována interně, může dojít k převodu ve smyslu směrnice o převodu podniků. Na tyto 
případy se vztahuje směrnice o převodu podniků, která poskytuje užitečné informace a 
postupy konzultace a zakazuje jakékoli změny stávajících pracovních podmínek, včetně 
propouštění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5d) Veřejní zadavatelé mají k dosažení 
svých cílů široké pravomoci co se týče 
technických specifikací a kritérií pro 
zadání zakázky, včetně cílů v oblasti 
udržitelnosti. Je-li dodržena souvislost 
s předmětem zakázky, není cílem této 
směrnice dále vymezovat, na které otázky 
se veřejný zadavatel může skrze technické 
specifikace nebo kritéria pro zadání 
zakázky zaměřit.

Or. en
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Odůvodnění 
Zadávání veřejných zakázek musí usilovat o větší udržitelnost. Z toho důvodu by veřejné 
orgány měly mít široký prostor k tomu, aby do technických specifikací a kritérií pro zadání 
zakázky začlenily kritéria udržitelnosti, pod podmínkou, že souvisí s předmětem zakázky 
(podle požadavků evropské judikatury o veřejných zakázkách).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5e) Technické specifikace, kritéria pro 
zadání zakázky a podmínky pro plnění 
zakázky se odlišují tím, jakou úlohu hrají 
v procesu zadávání veřejných zakázek, 
nikoli svým obsahem. V technických 
specifikacích předkládá veřejný zadavatel 
absolutní požadavky. Kritéria pro zadání 
zakázky naopak zadavateli umožní 
porovnat relativní výhody různých 
kombinací kritérií. Ustanovení o 
provedení zakázky ukazují, jakým 
způsobem má být smlouva splněna.

Or. en

Odůvodnění
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Pozměňovací návrh 6

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 

11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
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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, 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.

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 použít postup 
zadávání veřejných zakázek, musí zajistit 
vysokou kvalitu poskytovaných sociálních 
služeb. Pro lepší ochranu kvality 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 by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Klíčovou 
úlohu a široký prostor k rozhodování při 
poskytování, pořizování a organizování 
služeb obecného zájmu vnitrostátním, 
regionálním a místním orgánům připisuje 
mimo jiné Protokol 26 o službách 
obecného zájmu, článek 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a článek 36 
Listiny základních práv. Pravidla této 
směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé používali
specifická kritéria kvality pro výběr 
poskytovatelů služeb, jako jsou kritéria 
stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
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. v sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie, čímž zaručují 
vysokou úroveň kvality, bezpečnosti a 
dostupnosti, rovné zacházení a podporu 
všeobecného přístupu a práv uživatelů. To 
znamená, že zvláštní význam mají zásady, 
jako je kvalita, návaznost, přístupnost, 
dostupnost a úplnost služeb a rovněž 
demokratická kontrola a odpovědnost.
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 a 
nediskriminace. Podle judikatury 
Soudního dvora, především podle 
rozsudku ve věci C-70/95 (případ 
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.

Or. en

Odůvodnění

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
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Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Pozměňovací návrh 7

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 
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.

(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 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem a 
s vlastnostmi v průběhu životního cyklu.
V souladu s tím by tedy veřejní zadavatelé
měli přijmout kritéria pro zadání zakázky, 
skrze něž posoudí zájmy zadavatele 
v oblasti udržitelnosti. Veřejní zadavatelé 
rovněž mohou podle vlastního uvážení 
stanovit přiměřené standardy v oblasti 
kvality a udržitelnosti pomocí technických 
specifikací nebo podmínek realizace 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 

(38) Veřejní zadavatelé by měli stanovit 
kritéria pro zadání zakázky, na základě 
kterých budou nabídky posuzovat tak, aby 
určili, která z nich představuje nejlepší 
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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.

poměr kvality a ceny, a zohlednili při tom 
zájmy v oblasti udržitelnosti. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že veřejní zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu za předpokladu, že 
metodika, jež se má použít, je stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a je přístupná všem zúčastněným stranám. 
Pojem nákladů životního cyklu zahrnuje 
všechny náklady během životního cyklu 
staveb, dodávek či služeb, a to jak interní 
náklady (například náklady na vývoj, 
výrobu, použití, údržbu a likvidaci na 
konci doby životnosti), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu a 
sledovat je. Na úrovni Unie je třeba 

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že by veřejní zadavatelé měli určit 
hospodářsky nejvýhodnější a 
nejudržitelnější nabídku pomocí přístupu 
nákladů životního cyklu za předpokladu, že 
metodika, jež se má použít, je stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a je přístupná všem zúčastněným stranám.
Pojem nákladů životního cyklu zahrnuje 
všechny náklady během životního cyklu 
staveb, dodávek či služeb, a to jak interní 
náklady (například náklady na vývoj, 
výrobu, použití, údržbu a likvidaci na 
konci doby životnosti), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu a 
sledovat je. Na úrovni Unie je třeba 
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vypracovat společné metody výpočtu
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb, a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
vypracována, by mělo být její použití 
povinné.

vypracovat společné metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb, a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
vypracována, by mělo být její použití 
povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 

Kromě toho je třeba umožnit, aby veřejní 
zadavatelé v technických specifikacích a 
kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
vlastnosti v průběhu životního cyklu, jako 
je konkrétní výrobní postup, včetně 
například sociálních a ekologických 
aspektů, konkrétní způsob poskytování 
služeb, požadavky na funkci nebo výkon, 
jejichž cílem je minimalizovat nebo 
maximalizovat dopady v ekologické nebo
sociální oblasti, nebo na konkrétní postupy 
během jakékoliv jiné fáze životního cyklu 
výrobku nebo služby za předpokladu, že 
souvisí s předmětem veřejné zakázky.
Souvislost s předmětem zakázky je třeba 
vykládat obsáhlým způsobem. Stejně tak, 
aby se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost do technických 
specifikací a kritérií pro zadání zakázky 
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
například mohou týkat ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu, vyváženého postavení žen a mužů 
(např. rovnost v odměňování, sladění 
pracovního a rodinného života), přístupu 
k odborné přípravě na místě, zapojení 
uživatelů a konzultací, dostupnosti, 
lidských práv, etického obchodu nebo 



PA\901907CS.doc 13/47 PE485.939v02-00

CS

vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb[22] 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 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.

podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin (jako jsou například 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladší a starší pracovníci)
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. 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 
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 jako 
technickou specifikaci nebo kritérium pro 
zadání zakázky organizaci, kvalifikaci a 
zkušenosti zaměstnanců přidělených 
k plnění dotčené zakázky, protože to může 
ovlivnit kvalitu a udržitelnost realizace 
zakázky, a v důsledku toho ekonomickou 
hodnotu nabídky. Veřejní zadavatelé 
rovněž mohou do technických specifikací 
nebo do kritérií pro zadání zakázky 
začlenit sociální faktory, které se týkají 
vnějších sociálních nákladů přímo 
spojených s životním cyklem, jako jsou 
dopady výroby na okolní prostředí a 
přilehlé komunity. Veřejní zadavatelé by 
měli v technických specifikacích stanovit 
závazky v oblasti sociálních a pracovních 
podmínek, ochrany zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti, sociálního zabezpečení a 
pracovních podmínek v souladu 
s právními předpisy na úrovni EU a 
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jednotlivých členských států, rozhodčím 
nálezem, kolektivní dohodou a smlouvou 
a s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí. Tyto závazky se
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění
Nastane-li situace, kdy veřejný orgán zadá k externímu zpracování funkci, která byla dříve 
zajišťována interně, může dojít k převodu ve smyslu směrnice o převodu podniků. Na tyto 
případy se vztahuje směrnice o převodu podniků, která poskytuje užitečné informace a 
postupy konzultace a zakazuje jakékoli změny stávajících pracovních podmínek, včetně 
propouštění.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být veřejní zadavatelé povinni žádat o 
vysvětlení účtované ceny v případech, kdy 
bude mít nabídka výrazně nižší cenu než 
ceny nabízené ostatními uchazeči. Nebude-
li uchazeč schopen poskytnout dostatečné 
vysvětlení, veřejný zadavatel by měl být 
oprávněn tuto nabídku odmítnout. 
Odmítnutí by mělo být povinné 
v případech, kdy veřejný zadavatel zjistí, 
že mimořádně nízká účtovaná cena je 
důsledkem nedodržení povinných právních 
předpisů Unie v oblastech sociálního nebo 
pracovního práva nebo práva životního 
prostředí nebo ustanovení mezinárodního 

42) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být veřejní zadavatelé povinni žádat o 
vysvětlení účtované ceny v případech, kdy 
bude mít nabídka výrazně nižší cenu než 
ceny nabízené ostatními uchazeči. Nebude-
li uchazeč schopen poskytnout dostatečné 
vysvětlení, veřejný zadavatel by měl tuto 
nabídku odmítnout. Odmítnutí by mělo být 
povinné v případech, kdy veřejný zadavatel 
zjistí, že mimořádně nízká účtovaná cena je 
důsledkem nedodržení právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí nebo 
závazků v oblasti sociálních a pracovních 
podmínek, ochrany zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti, sociálního zabezpečení a 
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pracovního práva pracovních podmínek v souladu 
s právními předpisy na úrovni EU a 
jednotlivých členských států, rozhodčím 
nálezem, kolektivní dohodou a smlouvou 
a s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí; tyto závazky se
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 
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. Co se týče 
požadavků v oblasti sociálních a 
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pracovních podmínek, ochrany zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek, 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvou a s mezinárodními stanoveními 
pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí, veřejní 
zadavatelé by měli v ustanovení o 
provedení zakázky stanovit opatření, jimiž 
zajistí přiměřenou úroveň ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Právní předpisy a kolektivní smlouvy 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie, které platí v oblastech pracovních 
podmínek a bezpečnosti práce, se použijí
během plnění veřejné zakázky, za 
podmínky, že taková pravidla a jejich 
provádění jsou v souladu s právem Unie. 
V přeshraničních situacích, kdy 
pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státu za 
účelem plnění veřejné zakázky, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování 
služeb[23] stanoví minimální podmínky, 
které musí být splněny v hostitelské zemi 
vůči těmto vyslaným pracovníkům. Jestliže 
vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za 
tímto účelem, může být nedodržení daných 
povinností považováno za vážné pochybení 
ze strany daného hospodářského subjektu a 
může vést k vyloučení tohoto 
hospodářského subjektu ze zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku.

(44) Právní předpisy a kolektivní smlouvy 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie, které platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí, a v oblastech 
pracovních podmínek a bezpečnosti práce,
by se měly použít během plnění veřejné 
zakázky, a to i v přeshraničních situacích, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.
Jestliže vnitrostátní právo obsahuje 
ustanovení za tímto účelem, může být 
nedodržení daných povinností považováno 
za vážné pochybení ze strany daného 
hospodářského subjektu a může vést 
k vyloučení tohoto hospodářského subjektu 
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku.



PA\901907CS.doc 17/47 PE485.939v02-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Je nutné použít všechna ustanovení týkající se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, 
včetně veškerých kolektivních smluv, a to i v případě vysílání pracovníků. Rozsudek Soudního 
dvora ve věci C-346/06 (případ Rüffert) vedl k tomu, že základní normy stanovené směrnicí 
96/71/ES jsou chápány jako nejvyšší standardy, které se vztahují pouze na všeobecně závazné 
kolektivní dohody a minimální mzdy; je však nutné zajistit, aby bylo se všemi zaměstnanci 
zacházeno stejně.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. „vlastnostmi v průběhu životního 
cyklu“ se rozumí aspekty týkající se 
jakékoli fáze životního cyklu výrobku, 
stavby nebo poskytování služeb, jak 
stanoví bod 22 tohoto článku. Vlastnosti 
v průběhu životního cyklu mohou být 
neviditelnými součástmi výrobku, které 
jsou výsledkem možností zvolených při 
výrobě nebo v jiné fázi životního cyklu, 
kdy se výrobek ještě nepoužívá.

Or. en

Odůvodnění

„Vlastnosti v průběhu životního cyklu“ mají klíčový význam pro to, aby veřejné orgány mohly 
začlenit zájmy v oblasti udržitelnosti. Je třeba je definovat, a tak vyjasnit, jakým způsobem je 
lze zahrnout do technických specifikací a kritérií pro zadání zakázky.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že veřejní 
zadavatelé musí použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog, 
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pokud by veřejná zakázka s sebou nesla 
převod podniku.

Or. en

Odůvodnění

Nastane-li situace, kdy veřejný orgán zadá k externímu zpracování funkci, která byla dříve 
zajišťována interně, může dojít k převodu ve smyslu směrnice o převodu podniků. Na tyto 
případy se vztahuje směrnice o převodu podniků, která poskytuje užitečné informace a 
postupy konzultace a zakazuje jakékoli změny stávajících pracovních podmínek, včetně 
propouštění.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pokud jde o povinnost konzultace se 
zástupci zaměstnanců v případě práce 
nebo služeb s dopadem na zaměstnance.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují požadované 
vlastnosti stavby, služby nebo dodávky.

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují požadované 
vlastnosti stavby, služby nebo dodávky za 
účelem dosažení cílů zadavatele, včetně 
cílů v oblasti udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22.

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
vlastnost jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22a (nový).

K tomu může patřit:

Or. en

Odůvodnění
Všechny fáze procesu zadávání veřejných zakázek musí zahrnovat sociální kritéria. Veřejné 
orgány by měly mít možnost vyžadovat dodržování určitých sociálních kritérií již 
v technických specifikacích. Organizace, kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců výrazně 
ovlivňují kvalitu a udržitelnost práce nebo služby, a tudíž by mělo být možné určité prvky 
vyžadovat již v technických specifikacích.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sociální kritéria, jako je zajištění 
důstojných pracovních podmínek, 
předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
kolektivní vyjednávání, vyvážené 
postavení žen a mužů (např. např. rovnost 
v odměňování, sladění pracovního a 
rodinného života), sociální začlenění, 
včetně pracovních příležitostí pro 
zdravotně postižené, znevýhodněné nebo 
zranitelné zaměstnance (jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladší a starší pracovníci), 
přístupu k odborné přípravě na místě, 
zapojení uživatelů a konzultací s nimi, 
dostupnosti, lidských práv a etického 
obchodu;

Or.en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sociální faktory, které se týkají vnějších 
sociálních nákladů přímo spojených 
s životním cyklem, jako jsou dopady 
výroby na okolní prostředí a přilehlé 
komunity, jak je uvedeno v čl. 2 bodu 22;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací 
může být zohledněna organizace, 
kvalifikace a zkušenosti pracovníků 
pověřených realizací dané zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé musí v technických 
specifikacích jednoznačně stanovit 
požadavky v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
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EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvou a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí, 
jako součást absolutních požadavků pro 
výběrová řízení.

Or. en

Odůvodnění
V technických specifikacích je nutné stanovit povinnosti v oblasti sociální ochrany a ochrany 
zaměstnanců, a to jako absolutní požadavky, které je nutné splnit pro zařazení mezi 
kandidáty.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;

(a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí a sociálních 
podmínek, pokud jsou tyto parametry 
dostatečně přesné, aby umožnily uchazeči 
určit předmět zakázky a veřejnému 
zadavateli udělit zakázku, včetně 
požadavků souvisejících s vlastnostmi 
životního cyklu požadovaných prací, 
dodávek a služeb, v souladu s odstavcem 1 
a jak je uvedeno v článku 2 (odst. 22a 
(nový));

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé se mohou
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 

2. Veřejní zadavatelé se rozhodnou, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
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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.

nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka nesplňuje, alespoň rovnocenným 
způsobem, povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti životního prostředí 
nebo požadavky v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvou a s ustanoveními
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí,
včetně řetězce subdodavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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 
daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení podle právních předpisů 
země, v níž je usazen, nebo podle právních 
předpisů členského státu veřejného 
zadavatele.

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 
daní, příspěvků na sociální zabezpečení 
nebo k dalším požadavkům v oblasti 
sociálních a pracovních podmínek, jako je 
bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvou a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí;
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby
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v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění
Nerespektování ochrany sociálních a pracovních předpisů musí zcela nutně vést k vyloučení.
Toto ustanovení by mělo zahrnout i vnitrostátní zákony a předpisy, rozhodčí nález a kolektivní 
smlouvy, platné v místě, kde se práce, služba či dodávka provádí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hospodářské subjekty (včetně 
subdodavatelů), které jsou uvedeny 
v oficiálním rejstříku nedodržení podle 
článku 83a (nový), musí být z účasti na 
veřejných zakázkách vyloučeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – 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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Tento důvod k vyloučení je třeba přesunout k povinným důvodům k vyloučení a doplnit jej.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Veřejný zadavatel může vyloučit 
z účasti na veřejné zakázce každý 
hospodářský subjekt, je-li splněna jedna 
z podmínek uvedených v odstavci 1, 2, 2a 
(nový) a v písmenech c) nebo d) odstavce 
3 ve vztahu k subdodavateli navrženému 
hospodářským subjektem v souladu 
s článkem 71.

Or. en

Odůvodnění
Nerespektování ochrany sociálních a pracovních předpisů musí zcela nutně vést k vyloučení.
Toto ustanovení by mělo zahrnout i vnitrostátní zákony a předpisy, rozhodčí nález a kolektivní 
smlouvy, platné v místě, kde se práce, služba či dodávka provádí.

Pozměňovací návrh 29

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.

Každý zájemce, uchazeč nebo 
subdodavatel, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem zájemce nebo uchazeč 
prokáže, že nahradil veškeré škody 
způsobené spácháním trestného činu nebo 
pochybením, vyčerpávajícím způsobem 
vysvětlil fakta a okolnosti v aktivní 
součinnosti s vyšetřujícími orgány a přijal 
konkrétní technická, organizační a 
personální opatření vhodná k zabránění 
další trestné činnosti nebo pochybením. 
Veřejní zadavatelé zhodnotí opatření 
přijatá zájemci a uchazeči, přičemž 
vezmou v úvahu závažnost a konkrétní 
okolnosti trestného činu nebo pochybení. 
Pokud veřejný zadavatel považuje tato 
opatření za nedostatečná, oznámí důvody 
svého rozhodnutí.

Za tímto účelem zájemce, uchazeč nebo 
subdodavatel prokáže, že nahradil veškeré 
škody způsobené spácháním trestného činu 
nebo pochybením, vyčerpávajícím 
způsobem vysvětlil fakta a okolnosti 
v aktivní součinnosti s vyšetřujícími 
orgány a přijal konkrétní technická, 
organizační a personální opatření vhodná 
k zabránění další trestné činnosti nebo 
pochybením. Veřejní zadavatelé zhodnotí 
opatření přijatá zájemci, uchazeči nebo 
subdodavateli, přičemž vezmou v úvahu 
závažnost a konkrétní okolnosti trestného 
činu nebo pochybení. Pokud veřejný 
zadavatel považuje tato opatření za 
nedostatečná, oznámí důvody svého 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zkušenosti, pokud jde o udržitelnost a 
sociální výkon.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. Veškeré požadavky musí 

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti a schopnosti a znalosti 
v oblasti sociálních a udržitelných 
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souviset s předmětem zakázky a být mu 
striktně úměrné s přihlédnutím k nutnosti 
zajistit skutečnou hospodářskou soutěž.

veřejných zakázek pro plnění zakázky, 
která má být zadána. Veškeré požadavky 
musí souviset s předmětem zakázky a být 
mu striktně úměrné s přihlédnutím 
k nutnosti zajistit spravedlivou
hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o technickou a odbornou 
způsobilost, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
disponovaly lidskými a technickými zdroji 
a zkušenostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci zakázky v odpovídající kvalitě. 
Veřejný zadavatel může dojít k závěru, že 
hospodářské subjekty neprovedou zakázku 
v odpovídající kvalitě, pokud zjistí, že jsou 
ve střetu zájmů, který může negativně 
ovlivnit realizaci zakázky.

Pokud jde o technickou a odbornou 
způsobilost, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
disponovaly lidskými a technickými zdroji 
a zkušenostmi, díky nimž zajistí realizaci 
zakázky v odpovídající kvalitě a, žádá-li to 
veřejný zadavatel, v souladu s každou 
doložkou o plnění zakázky stanovenou 
podle článku 71. Veřejný zadavatel může 
dojít k závěru, že hospodářské subjekty 
nezajistí provedení zakázky v odpovídající 
kvalitě, pokud zjistí, že jsou ve střetu 
zájmů, který může negativně ovlivnit 
realizaci zakázky.

Or. en

Odůvodnění
Formulaci je třeba rozšířit, aby bylo možné mít nad subdodavateli dohled. V článku je dále 
nutné objasnit, že veřejní zadavatelé mohou výběrovou fázi využít k posouzení, zda je 
dodavatel schopen dodržet požadavky plnění zakázky.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vzhledem ke zkušenostem s kritérii 
pro sociální a udržitelný výkon je možné 
zohlednit investice do dovedností, odborné 
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přípravy a zkušeností společně s řízením 
subdodavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Technická způsobilost hospodářského 
subjektu může být doložena jedním nebo 
několika doklady uvedenými v příloze XIV 
části 2, podle povahy, množství nebo 
důležitosti a použití stavebních prací, 
dodávek nebo služeb.

3. Technická způsobilost hospodářského 
subjektu může být doložena jedním nebo 
několika doklady uvedenými v příloze XIV 
části 2, podle povahy, množství, kvality, 
udržitelnosti nebo důležitosti a použití 
stavebních prací, dodávek nebo služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 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.

Or. en

Odůvodnění
K dosažení cílů strategie EU 2020 a „sociálních cílů“ obsažených ve vysvětlujícím prohlášení 
Komise je třeba využívat udržitelnější postupy zadávání veřejných zakázek. Z toho důvodu je 
třeba odstranit kritérium nejnižších nákladů (to platí již nyní v některých členských státech, 
např. v Německu). Hospodářsky nejvýhodnější nabídku je nutné označovat jako hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídku, aby byl tento pojem jasný.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 jsou posouzeny na základě
nákladové efektivnosti, např. podle 
přístupu vycházejícího z nákladů životního 
cyklu za podmínek stanovených v článku 
67.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

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:

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu nebo vlastnosti v průběhu 
životního cyklu uvedené v čl. 2 bodě 22 a 
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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.

22a (nový), 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.

Or. en

Odůvodnění
Je nutné výslovně uvést možnost zahrnout sociální kritéria.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sociální kritéria, jako je zajištění 
důstojných pracovních podmínek, 
předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
kolektivní vyjednávání, vyvážené 
postavení žen a mužů (např. např. rovnost 
v odměňování, sladění pracovního a 
rodinného života), sociální začlenění, 
včetně pracovních příležitostí pro 
zdravotně postižené, znevýhodněné nebo 
zranitelné zaměstnance (jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladší a starší pracovníci), 
přístupu k odborné přípravě na místě, 
zapojení uživatelů a konzultací s nimi, 
dostupnosti, lidských práv a etického 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, jak je 

vypouští se
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uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 souvisí 
s jejím předmětem (což nevylučuje 
neviditelné vlastnosti výrobků nebo 
služeb, jako jsou vlastnosti v průběhu 
životního cyklu uvedené v bodu 22a 
(novém)), zajišťují 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.

Or. en

Odůvodnění
Měla by zde být připojena zmínka o kritériu souvislosti s předmětem zakázky, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, jaké jsou podmínky pro začlenění kritérií udržitelnosti, např. sociálních 
aspektů, mezi kritéria pro zadání zakázky. Tím nejsou vyloučeny takzvané „neviditelné“ 
vlastnosti.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 5 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

stanovení hospodářsky nejvýhodnější a 
nejudržitelnější nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 67 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) externí sociální náklady přímo 
spojené s životním cyklem, pokud lze 
vyčíslit a ověřit jejich peněžní hodnotu, 
které mohou zahrnovat dopady výroby na 
okolní prostředí a přilehlé komunity.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod, proč by měly být v nákladech životního cyklu zmíněny vnější náklady na 
životní prostředí a současně by neměly být uvedeny vnější sociální náklady. K vnějším 
sociálním nákladům mohou patřit například dopady výroby na okolní prostředí a přilehlé 
komunity.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto kritérium je příliš omezující. Mělo by být dostačující založit metodiku používanou 
k výpočtu nákladů životního cyklu na vědeckých nebo jiných objektivních a nediskriminačních 
kritériích a zaručit, že bude dostupná všem zúčastněným stranám.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud je 
splněna jedna z následujících podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
50 % nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek

a) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
25 % nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek, nebo

Or. en

Odůvodnění
Podmínky, které musí být splněny, aby byla nabídka považována za mimořádně nízkou, nelze 
sčítat. Rozdíl v ceně nebo nákladech ve výši 25 % oproti průměru je sám o sobě vysoký.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
20 % nižší než cena nebo náklady druhé 
nejnižší nabídky;

b) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
10 % nižší než cena nebo náklady druhé 
nejnižší nabídky,

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Toto kritérium je příliš omezující. Nabídka může být mimořádně nízká, aniž by tato podmínka 
byla splněna.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, veřejní zadavatelé 
si rovněž mohou vyžádat vysvětlení.

2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, veřejní zadavatelé 
si rovněž mohou vyžádat vysvětlení,
zejména v případech, kdy účtovaná cena 
nebo náklady jsou nižší než ceny nebo 
náklady vyplácené stávajícímu 
provozovateli nebo kdy účtovaná cena 
nebo náklady jsou nižší než ceny jiných 
současných srovnatelných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 69 – 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 
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 pro právo v oblasti 
životního prostředí nebo se závazky 
v oblasti sociálních a pracovních 
podmínek, ochrany zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti, sociálního zabezpečení a 
pracovních podmínek v souladu 
s právními předpisy na úrovni EU a 
jednotlivých členských států, rozhodčím 
nálezem, kolektivní dohodou a smlouvou 
a s ustanoveními mezinárodního 
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pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí; tyto závazky se 
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě; 
nebo případně dalšími ustanoveními 
zajišťujícími rovnocennou úroveň ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) dodržení požadavků, které se vztahují 
k článku 71.

Or. en

Odůvodnění
Je logické v rámci vysvětlení, jimiž je nutné podložit označení mimořádně nízkých nabídek, 
odkázat na článek 71 o subdodávkách.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 nabídku zamítne v případě, že 
poskytnutý důkaz neodůvodňuje nízkou 
úroveň účtovaných cen či nákladů, přičemž 
přihlédne k faktorům uvedeným v odstavci 
3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 odstavci 3d.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.
K těmto podmínkám patří závazky 
v oblasti sociálních a pracovních 
podmínek, jako je ochrana zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí;
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby
v jiném členském státě. Mohou rovněž 
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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.

Or. en

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 56

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 
je členským státem uložena povinnost od 
uchazečů požadovat, aby ve své nabídce 
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. O jakékoli změně 
v řetězci subdodavatelů a o každém novém 
subdodavateli je zadavatel neprodleně 
uvědoměn, a to včetně změn týkajících se 
jména, kontaktních údajů a právních 
zástupců.

Or. en

Odůvodnění
Návrh Komise míří správným směrem, avšak co se týče subdodavatelů, není dostatečný.
Subdodavatele musí být možné určit podle jmen, kontaktních údajů a právních zástupců.
Veškeré změny musí být oznámeny zadavateli.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Důvody pro využití subdodavatelů se 
uvedou v zadávací dokumentaci, musí být 
podloženy technickými důvody a jejich 
cílem nesmí být snížení nákladů na práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.

2. Členský stát stanoví, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavci 1 až 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

3. Hlavní dodavatel a všichni 
zprostředkovávající subdodavatelé mohou 
být ze strany zaměstnanců, společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů 
společně se subdodavatelem nebo místo 
něj přímo povoláni k odpovědnosti za 
jakoukoli škodu způsobenou selháním 
subdodavatele při dodržování ustanovení 
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týkajících se sociálních a pracovních 
podmínek, jako je ochrana zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvou a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí;
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby
v jiném členském státě. To platí bez 
jakýchkoli dalších podmínek, a především 
v případech, kdy na vině není přímo 
zaměstnavatel.

Or. en

Odůvodnění
Společná a nerozdílná odpovědnost hlavního dodavatele a jeho subdodavatelů je jediný 
způsob, jímž lze účinně zajistit ochranu práv zaměstnanců. Tato koncepce byla poprvé 
předložena Komisí v souvislosti s prosazováním směrnice o vysílání zaměstnanců a 
v pozměňovacím návrhu je v této souvislosti rozšířena její působnost.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Počet subdodavatelských společností, 
které se podílí na provedení veřejné 
zakázky, je omezen na nejvýše tři další 
subdodavatele.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení zajistí omezení počtu dalších subdodavatelů a současně zachová možnost 
horizontálního využití subdodavatelů, které může být nutné u rozsáhlých stavebních prací.
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Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Článek 73 a (nový)

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 
další konkrétní služby samy nebo je 
uspořádat jiným způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
pod podmínkou, že tento systém je 
v souladu se základními zásadami 
transparentnosti a nediskriminace.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že členské státy mají při rozhodování o poskytování služeb obecného zájmu široký 
prostor, je nutné zdůraznit přímo v článcích, nikoli pouze v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 62

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 kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dosažitelnosti, dostupnosti a úplnosti 
služeb, zvláštní potřeby různých kategorií 
uživatelů, včetně znevýhodněných a 
zranitelných skupin, účast a posílení 
možností uživatelů a inovace. Členské 
státy rovněž stanoví, že výběr 
poskytovatele služeb nebude uskutečňován 
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb, ale že budou 
v souladu s výše uvedeným zohledněna 
kritéria kvality a udržitelnosti sociálních 
služeb.
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Or. en

Odůvodnění

Kritéria zajišťující vysokou kvalitu sociálních služeb musí být závazná.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy a veřejní zadavatelé 
zajistí, aby hospodářské subjekty 
dodržovaly závazky v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociální zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí;
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby
v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o sociální a pracovní ochraně musí být dodržena rovněž při poskytování 
sociálních služeb.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby byla 
dodržována ustanovení o subdodávkách 
uvedená v článku 71.
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Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy zajistí, aby se uplatňovaly 
důvody k vyloučení stanovené v článku 55.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Při výběru poskytovatele služeb 
mohou členské státy zvážit využití 
vyhrazených zakázek uvedených v článku 
17.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Veřejní zadavatelé mohou určitou 
zakázku vyhradit neziskové organizaci, 
která se zaměřuje na poskytování 
sociálních služeb, za předpokladu, že jsou 
dodrženy základní zásady transparentnosti 
a rovného zacházení.
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Or. en

Odůvodnění

Podle judikatury Soudního dvora, především podle rozsudku ve věci C-70/95 (případ 
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 omezení je zakotveno ve vnitrostátních 
právních předpisech a že odpovídá Evropskému právu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vykazuje-li hospodářský subjekt nebo 
subdodavatel pracující na určité zakázce 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku zakázky, zadavatel tuto 
skutečnost spolu s nezbytnými údaji sdělí 
orgánům dohledu a správním orgánům 
uvedeným v článcích 84 a 88.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli snadno získat informace 
a pomoc týkající se uplatňování tohoto 
článku, a to prostřednictvím orgánů 
dohledu a správních orgánů uvedených 
v článcích 84 a 88.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 83 a – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rejstřík nedodržení
Pokud hospodářský subjekt porušuje 
podmínky stanovené ve smlouvě, 
především v oblasti sociální ochrany a 
ochrany zaměstnanosti, pracovních 
podmínek a subdodavatelů, bude zapsán 
do rejstříku nedodržení. Tato skutečnost 
je důvodem k vyloučení.

Or. en

Odůvodnění
Hospodářský subjekt, který porušuje podmínky stanovené ve smlouvě o zadávání veřejných 
zakázek, by měl být zapsán do rejstříku, aby zadavatelé mohli nedodržování sledovat.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 83 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rejstřík nedodržení spravují orgány 
dohledu a správní orgány uvedené 
v článcích 84 a 88. Veřejným zadavatelům 
musí být umožněno do těchto seznamů 
nahlédnout ještě před zadáním veřejné 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných zadavatelů 
a zejména ústředních nákupních subjektů;

a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a pravidel 
v oblasti sociální ochrany a ochrany 
v oblasti zaměstnanosti a pracovních 
podmínek ze strany hospodářského 
subjektu, jemuž je zakázka svěřena, a jeho 
subdodavatelů a s tím souvisejících 
postupů veřejných zadavatelů a zejména 
ústředních nákupních subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) upozorňování příslušných vnitrostátních
orgánů, včetně kontrolních orgánů, na 
konkrétní zjištěná porušení pravidel a na 
systémové problémy;

e) upozorňování příslušných orgánů, 
včetně kontrolních orgánů, na konkrétní 
zjištěná nebo v souladu s čl. 83 odst. 1a 
(nový) oznámená porušení pravidel a na 
systémové problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) správa rejstříku nedodržení, který je 
uveden v článku 83 (nový).

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 85 – pododstavec 1 – písm. e
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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;

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si poskytují vzájemnou 
podporu a zavedou opatření pro účinnou 
spolupráci s cílem zajistit výměnu 
informací o otázkách uvedených v článcích 
40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 a 69. 
Zajistí důvěrnost údajů, které si vyměňují.

1. Členské státy si poskytují vzájemnou 
podporu a zavedou opatření pro účinnou 
spolupráci s cílem zajistit výměnu 
informací o otázkách uvedených v článcích 
40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 a 83 a 
(nový). Zajistí důvěrnost údajů, které si 
vyměňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Příloha XI – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– úmluva č. 94 o pracovních doložkách ve 
veřejných zakázkách;

Or. en

Odůvodnění
Úmluva MOP č. 94 by rovněž měla být uvedena na referenčním seznamu mezinárodních 
sociálních úmluv a úmluv v oblasti životního prostředí. Náležitě se tak zohlední členské státy, 
které tuto úmluvu ratifikovaly.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osvědčení, že hospodářský subjekt nebyl 
odsouzen pravomocným rozsudkem 
z některého z důvodů uvedených v čl. 55 
odst. 1;

b) osvědčení, že hospodářský subjekt nebyl 
odsouzen pravomocným rozsudkem nebo 
pravomocným rozhodnutím z některého 
z důvodů uvedených v čl. 55 odst. 1 nebo 
čl. 55 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) osvědčení, že hospodářský subjekt 
není zapsán do rejstříku nedodržení 
uvedeného v článku 83a (nový);

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) osvědčení vydávajícího orgánu, že mu 
není známo, že se hospodářský subjekt 
nachází v jedné ze situací uvedených 
v čl. 55 písm. c) nebo d) nebo v čl. 55 
odst. 3a (nový).

Or. en

Odůvodnění
Seznam uvedený v příloze XIII a udávající obsah evropského pasu pro veřejné zakázky je 
třeba doplnit, aby zahrnoval platby daní a příspěvků na sociální zabezpečení, dodržování 
podmínek sociální ochrany a ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, osvědčení, že se 
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hospodářský subjekt nenachází na oficiálním seznamu nedodržení, a ustanovení, že 
subdodavatelé musí dodržovat stejná ustanovení a že je rovněž nutné brát v potaz vážná 
profesní pochybení a významné přetrvávající nedostatky.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Příloha XVI – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsoby doložení kritérií pro výběr vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odbory jsou samostatné soukromé subjekty, na něž se zadávání veřejných zakázek nevztahuje, 
a proto je jejich zahrnutí do režimu sociálních služeb zavádějící.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Příloha XVI – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pohotovostní lékařské služby

Or. en

Odůvodnění
Pohotovostní lékařské služby by rovněž měly být považovány za sociální služby obecného 
zájmu, pro něž platí jednodušší režim.


