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Úvod 

Zpravodaj zastává názor, že modernizace směrnic o zadávání veřejných zakázek by měla 
vyvažovat potřebu zjednodušit pravidla na jedné straně a mít spolehlivé, účinné postupy 
spojené s inovativními a udržitelnými kritérii pro zadání zakázky na straně druhé, přičemž je 
třeba zajistit vyšší účast malých a středních podniků a zavést elektronické zadávání zakázek. 

Mělo by se usilovat o plné využití potenciálu veřejných zakázek v rámci jednotného trhu
s cílem podpořit udržitelný růst, zaměstnanost a sociální začlenění. Vzhledem k tomu, že trhy
s veřejnými zakázkami představují významnou část hospodářství (odhadovaný podíl je 19 % 
HDP EU), úspěšná revize a prosazování pravidel pro zadávání veřejných zakázek by výrazně 
pomohly obnovit investice do reálné ekonomiky a překonat krizi evropského hospodářství. 

Zpravodaj návrhy Komise vítá a domnívá se, že obsahují zajímavé nové zásady a myšlenky, 
které je však třeba vylepšit, aby bylo dosaženo nejlepších možných výsledků. 

Zpravodaj by v tomto dokumentu chtěl vyjádřit své prvotní reakce na tyto návrhy a podnítit 
diskusi s členy výboru. Za tímto účelem zpravodaj hodlá uspořádat svoji práci do deseti níže 
uvedených tematických okruhů, přičemž hlavní prioritou jsou okruhy 1, 2, 5 a 4 (také viz 
seznam těchto okruhů v příloze). 

Otázky k projednání

V následujících úsecích zpravodaj u každého tematického okruhu navrhuje hlavní otázky
k projednání či „problematická místa“, jež by měly být podrobněji přezkoumány.

Okruh 1: Širší výběr postupů

Cílem návrhů je učinit postupy zadávání veřejných zakázek pružnějšími tím, že veřejní 
zadavatelé budou mít na výběr z více druhů řízení. Návrhy především usnadňují využití 
„výběrového řízení s vyjednáváním“ (původně „vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním 
vyhlášení“). Pro uplatňování tohoto řízení, které je srovnatelné se soutěžním dialogem, 
existuje mnoho důvodů. „Výběrové řízení s vyjednáváním“ však není standardním postupem. 
Kromě toho je vytvořeno řízení nové – tzv. „inovační partnerství“ – jež představuje 
několikafázovou soutěž pro vypracování technických specifikací a následnou zakázku na 
inovativní zboží a služby. Jsou posíleny i další nástroje pro zadávání zakázek, přičemž se 
využívá elektronických komunikačních prostředků a techniky pro agregátní nákupy (viz také 
celky 4 a 6). 

 Vytvořit záruky doprovázející rozšíření výběrového řízení s vyjednáváním, 
jejichž cílem je chránit transparentnost, zajistit účinnost a všem hospodářským 
subjektům vytvořit rovné podmínky.

 Odstranit výhradní kritérium nejnižší ceny / pro všechna řízení stanovit princip 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky (MEAT): rozšířit kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky na všechna řízení (nejen na inovační partnerství a soutěžní 
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dialog, jak je nyní navrhováno). Vzhledem k tomu, že se v rámci principu MEAT bere
v potaz také cena, získali by veřejní zadavatelé možnost učinit nejpřesnější rozhodnutí 
týkající se jejich konkrétních potřeb, včetně zvážení strategických společenských 
hledisek (viz tematický okruh 2).

Okruh 2: Strategické použití zadávání veřejných zakázek 

Návrh objasňuje a rozšiřuje použití kritérií pro zadání zakázky, jež se týkají udržitelnosti
a společenských hledisek, pokud je zachována souvislost s předmětem zakázky. Tento návrh 
konkrétněji zavádí koncepci nákladů životního cyklu a externích faktorů vznikajících při 
výrobě. Kritéria spojená s výrobním procesem tudíž mohou být nyní přijata jako součást 
zadání zakázky a mohou být porovnávána vůči jiným faktorům. Dále mohou být zohledněny 
externí faktory v oblasti dopravy (např. uhlíková stopa), pokud jsou splněny určité podmínky 
jejich vyhodnocení (především uznávaná metodologie umožňující objektivní, ověřitelné
a peněžně vyjádřené srovnávání).

 Vytvořit pro vymezení principu MEAT komplexnější pojetí nákladů životního 
cyklu, včetně kritérií udržitelnosti z hlediska životního prostředí a kritérií 
sociální udržitelnosti. Náklady související s životním cyklem by měly být 
posuzovány z hlediska udržitelnosti a ve vztahu s cíli týkajícími se životního prostředí
a změny klimatu i s cíli sociálními. Tyto sociální cíle by měly zahrnovat dodržování
a posílení sociálních práv, zlepšení pracovních podmínek, zdraví a bezpečnost práce
a soulad s ochranou práv sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena v právních 
předpisech na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU a v kolektivních smlouvách. V rámci 
koncepce životního cyklu, kterou Komise navrhuje, by měla by být vytvořena nová 
definice. 

 Důvody pro vyloučení, pokud jde o nedodržení sociálního nebo pracovního práva či 
práva v oblasti životního prostředí, by měly být závazné. Příloha XI by měla být 
doplněna, především přidáním konkrétního odkazu na Úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 94. Tyto prvky budou považovány za důležitou součást procesu 
hodnocení.

 Rozvinout výše uvedené koncepty v souvislosti s podmínkami plnění zakázek. 
Půjdeme-li nad rámec neobvykle nízkých nabídek, podmínky plnění zakázky by měly 
být v úzké souvislosti s hodnocením mimořádně rozsáhlého subdodavatelského 
řetězce. Mělo by se zamezit „řetězovým subdodávkám“, které mohou mít ničivý 
dopad na sociální cíle a cíle v oblasti životního prostředí i na kvalitu a efektivnost 
zboží, služeb nebo stavebních prací, jichž se daná zakázka týká.

 Uplatňovat podmínky udržitelnosti z hlediska životního prostředí a podmínky 
sociální udržitelnosti i na subdodavatele: Aby byl v rámci subdodavatelského 
řetězce zaručen soulad s pravidly, měl by v případech, kdy subdodavatelé pravidla 
poruší, nést odpovědnost na základě zásady proporcionality a právní jistoty hlavní 
dodavatel. 
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 Dále propracovat štítky a certifikáty pro sociální koncepty s ohledem na jejich 
začlenění do technických specifikací, obdobně jako u kritérií a štítků v oblasti 
životního prostředí, aby bylo umožněno hodnocení výkonu. Definice a certifikace 
štítků by mohla být rozvinuta v úzké spolupráci mezi Komisí a příslušnými 
vnitrostátními orgány členských států.

 Zvláštní režim pro sociální služby: V návaznosti na navrhovaný zvláštní režim pro 
sociální služby by zásady pro zadávání těchto zakázek měly být dále posíleny
a rozšířeny odkazem na cenovou dostupnost a zranitelné uživatele. Seznam kategorií 
zahrnutých do tohoto zvláštního režimu by měl být pečlivě posouzen.

Okruh 3: Zmírnění požadavků na dokumenty

Návrh se snaží omezit požadavky na prokázání způsobilosti k účasti na daném zadávacím 
řízení, které veřejní zadavatelé kladou na hospodářské subjekty. Toho má být docíleno 
objasněním a podporou používání vlastních prohlášení těchto subjektů a osvědčení
v elektronické podobě. Mimo to se zavádí pojem „evropský pas pro veřejné zakázky“. 

 Zpravodaj vítá návrh, který všem hospodářským subjektům, a především malým
a středním podnikům, výrazně usnadní přístup na trhy s veřejnými zakázkami.

 Přesněji vymezit evropský pas pro veřejné zakázky. Kritéria obsažená v příloze XVIII 
by měla být dále rozpracována a rozšířena o dodržování sociálních, environmentálních
a právních kritérií vypracovaných v oddílu vyloučení a v oddílu zadávání zakázek. Měla 
by se stanovit jasná povinnost, že pro získání a držení tohoto evropského pasu musí daný 
subjekt splňovat příslušné právní předpisy na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, jakož
i kolektivní smlouvy. Systém pasů pro veřejné zakázky by měl být chápán jako způsob, 
jak na trzích s veřejnými zakázkami pobídnout hospodářské subjekty a zabránit narušení 
hospodářské soutěže.

Okruh 4: Elektronické zadávání veřejných zakázek

Návrhy upevňují a rozšiřují současná ustanovení o elektronickém zadávání veřejných 
zakázek. Tato ustanovení především nařizují, že veškeré zadávání zakázek má do dvou let od 
vstupu nové směrnice v platnost probíhat elektronickou formou. Jsou posíleny a vylepšeny 
nástroje využívající elektronické komunikační prostředky (např. elektronické zpětné dražby, 
dynamické nákupní systémy a elektronické katalogy). Také jsou objasněna pravidla pro 
používání elektronických podpisů. 

 Objasnit hlediska týkající se ochrany osobních údajů. 

 Přezkoumat investice / náklady na přizpůsobení, jež musí podniky, zejména malé
a středních podniky, vynaložit na přizpůsobení se novým elektronickým postupům.
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 Přezkoumat zkrácenou lhůtu pro elektronické podávání nabídek a vliv této lhůty na malé
a střední podniky.

Okruh 5: Přístup malých a středních podniků

Tato směrnice se snaží podpořit účast malých a středních podniků tím, že na základě 
povinnosti „uplatni nebo vysvětli“ požaduje rozdělení zakázky na části, vymezuje povinnosti 
týkající se maximální výše obratu a umožňuje přímé platby subdodavatelům. 

 Přesněji vymezit navrhovaný postup dělení zakázek na části, aby se veřejní zadavatelé 
vyhnuli administrativní zátěži. 

 Vymezit pojmy týkající se dalších způsobů, jak zaručit efektivní účast malých a středních 
podniků, jako například sdružení malých a středních podniků zapojujících se jako jeden 
hospodářský subjekt nebo vytvoření konsorcia.

 V souvislosti se zvláštními rysy malých a středních podniků přezkoumat ustanovení
o elektronickém zadávání veřejných zakázek a evropský pas pro veřejné zakázky. 

 Zpravodaj podporuje přímé platby subdodavatelům, aby se zvýšila transparentnost
a předešlo se špatnému řízení v rámci subdodavatelského řetězce. 

 Dále přezkoumat finanční a hospodářskou kapacitu, kterou veřejní zadavatelé od malých
a středních podniků požadují, a stanovit maximální výši obratu. 

Okruh 6: Soustředění poptávky 

Návrh stanovuje několik nástrojů, jež lze využít pro slučování požadavků veřejných zakázek,
a odráží tak rostoucí zájem o veřejné zakázky. Kromě objasnění použití rámcových dohod
a dynamických nákupních systémů (viz okruh 4) se vylepšuje statut ústředních nákupních 
subjektů a je výslovně povoleno zadávání společných přeshraničních zakázek. Všechny 
nástroje jsou dobrovolné a jejich využití může být dále regulováno vnitrostátním 
zákonodárcem. 

 Zpravodaj vítá zavedení ustanovení o společném zadávání zakázek a naléhavě vyzývá
k rozvíjení metod umožňujících přiměřené soustředění poptávky.

Okruh 7: Ostatní procesní požadavky (zveřejňování, varianty, veřejné soutěže na určitý 
výkon)

Návrh přepokládá, že se zavede povinnost zveřejňovat vyhlášení veřejných zakázek
a dokumenty nabídkového řízení na internetu. To znamená, že některé procesní lhůty (např. 
pro zveřejnění vyhlášení veřejné zakázky v Úředním věstníku Evropské unie a podávání 
nabídek nebo žádostí o účast) budou zkráceny, což je v souladu se stávajícími požadavky 
uplatňovanými v případě, že je zvolen online postup. 
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 Přezkoumat lhůty pro podávání nabídek, aby se zamezilo překážkám ztěžujícím účast 
malých a středních podniků.

Okruh 8: Řádné postupy

Návrhy se pokoušejí vylepšit řízení postupů tím, že posílí stávající záruky v oblasti špatných 
obchodních postupů. Především předkládají evropskou definici a pravidla týkající se střetů 
zájmů, nezákonného jednání a předběžné konzultace trhu. Návrhy všeobecně usilují o vhodný 
přístup (např. bez okamžitého vyloučení). Členské státy mohou vyvinout další iniciativu na 
vnitrostátní úrovni. Dále jsou vysvětlena pravidla pro plnění zakázky (změny zakázek v době 
jejich trvání, ukončení zakázky).

 Zvláštní pozornost věnuje zpravodaj řádným postupům, protože zjednodušení a flexibilita 
veřejných zakázek by s nimi měly jít ruku v ruce. 

 Dále přezkoumat navrhovanou definici střetu zájmů.

 Stanovit/objasnit spojení mezi nedovoleným jednáním, střety zájmů a důvody pro 
vyloučení.

Okruh 9: Řízení a správa

Vzhledem k tomu, že se začalo systematičtěji kontrolovat, zda veřejní zadavatelé jednají
v souladu s předpisy EU, návrh předpokládá, že bude členským státům uložena povinnost 
zřídit/pověřit vnitrostátní orgán pro dohled s jistým minimálním rozsahem práv a úkolů. To 
by – po vzoru vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž – mělo vést k vybudování sítě 
orgánů pro dohled, které by rovněž sloužily jako kontaktní místa vnitrostátního monitorování
a zveřejňování zpráv o uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

 Zpravodaj se domnívá, že otázky vymáhání a dohledu jsou klíčovými prvky pro řádné 
provádění revidovaných směrnic. 

 Dále rozvinout a vymezit koncepci veřejný dohled, definovat pojem příslušný orgán, 
který má být zřízen nebo pověřen, a zadat tomuto orgánu určité úkoly. Nejdůležitější 
zásadou dohledu by mělo být náležité uplatňování a naplňování evropských
a vnitrostátních postupů, zejména pokud jde o (nová) strategická kritéria.

Okruh 10: Definice a oblast působnosti

Cílem návrhu je vyjasnit hlavní definice a oblast působnosti směrnice v souvislosti
s judikaturou Soudního dvora. To především znamená vymezit situace spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a podmínky, podle nichž mohou být vyňaty z oblasti působnosti 
pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek. Opouští se od stávajícího rozdělení mezi tzv. 
službami „A“ a „B“. Ze zvláštního režimu budu mít v budoucnu užitek pouze sociální služby 
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(vyšší prahové hodnoty a minimální prahová hodnota, pod jejíž hranicí se předpokládá 
nedostatek přeshraničního zájmu, tj. neuplatňují se zásady Smlouvy). V souvislosti s platnými 
mezinárodními závazky v rámci Dohody o vládních zakázkách Komise navrhuje udržet 
prahové hodnoty pro stávající služby „A“ a rozšířit tyto hodnoty na všechny služby. Dále se 
navrhuje zavést ustanovení o skončení platnosti s cílem ověřit do poloviny roku 2017 
přiměřenost těchto prahových hodnot.

 Přezkoumat definici spolupráce mezi orgány veřejné správy s pečlivým 
vyhodnocením omezené účasti soukromých subjektů.

 Účast soukromého sektoru, která se týká neziskových subjektů usilujících o cíle veřejného 
zájmu, by měla být zohledněna, aby se zajistilo, že stávající spolupráce mezi orgány 
veřejné správy bude i nadále proveditelná.

 Ustanovení týkající se spolupráce mezi orgány veřejné správy by měla usilovat o dosažení 
komplexní právní jistoty, aby se vyhnulo nadměrnému zatěžování Evropského soudního 
dvora.

 Dále vyjasnit některé pojmy a definice, zejména v oblasti nákladů životního cyklu.

 Zpravodaj podporuje stávající prahové hodnoty. 

 Řádně zohlednit Dohodu o vládních zakázkách: Aby bylo zajištěno spravedlivé 
uplatňování a dodržování evropských norem a kritérií, měla by se ve směrnicích
o zadávání veřejných zakázek vzít v potaz otázka reciprocity mezi EU a třetími zeměmi. 
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Seznam tematických okruhů – veřejné zakázky

(Okruhy, na které zpravodaj klade zvláštní důraz, jsou pro usnadnění diskusí vyznačeny 
tučně.)

Okruh 1: Výběr postupů

Okruh 2: Strategické použití

Okruh 3: Zmírnění požadavků na dokumenty

Okruh 4: Elektronické zadávání veřejných zakázek 

Okruh 5: Přístup malých a středních podniků 

Okruh 6: Soustředění poptávky 

Okruh 7: Ostatní procesní požadavky (zveřejňování, varianty, veřejné soutěže na určitý 
výkon) 

Okruh 8: Řádné postupy 

Okruh 9: Řízení a správa 

Okruh 10: Oblast působnosti / základní ustanovení 

Pozn. Tematické okruhy jsou vytvořeny po vzoru okruhů užívaných pracovní skupinou Rady.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


