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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cíl návrhu

V březnu 2012 Evropská komise schválila tento návrh nařízení, který je prvním pokusem o 
vybudování komplexní vnější politiky v oblasti veřejných zakázek pro Evropskou unii.

Z právního hlediska je hlavním cílem návrhu zvýšit vliv Evropské unie při mezinárodních 
jednáních s cílem dosáhnout lepších možností v přístupu evropských hospodářských subjektů 
na trhy s veřejnými zakázkami ve třetích zemích. Z politického hlediska se jedná o klíčovou 
příležitost Evropské unie, jak vyjádřit své odhodlání zajistit rovné zacházení, tedy rovné 
podmínky v oblasti, v níž jsou její zájmy silnější a rozmanitější než zájmy jakéhokoli jiného 
hráče na dnešní obchodní scéně.

Je to mimořádně důležitý signál, zejména s ohledem na hospodářskou krizi, během níž se 
Evropská unie vytrvale brání přijetí ochranářských opatření a nehodlá nijak slevit ze svých 
mezinárodních závazků. Tento návrh uvádí v souladu s tímto přístupem to, co je zřejmé: EU 
skutečně čelí ze strany svých obchodních partnerů větší a tvrdší konkurenci, někdy dokonce i 
nečestné. Místo aby uzavřela svůj trh s veřejnými zakázkami pro zahraniční subjekty, 
požaduje rovné možnosti přístupu na trh pro své vlastní subjekty a zboží v zahraničí.

Tento návrh nařízení zajišťuje řadu mechanismů, včetně konzultací s dotyčným členským 
státem, které umožňují řešit problémy spojené s restriktivními postupy při zadávání zakázek.
Restriktivní opatření předpokládaná v tomto návrhu přijdou na řadu pouze v případě, kdy tyto 
mechanismy nebudou schopny problém vyřešit.

Aspekty vnitřního trhu

Až doposud neměli veřejní zadavatelé jasný rámec, aby mohli uplatňovat mezinárodní 
závazky Evropské unie v oblasti veřejných zakázek. Tento návrh změní roztříštěný přístup 
různých členských států, které přijímaly individuální rozhodnutí s cílem zabránit přístupu 
zboží a služeb ze třetí země na vnitrostátní trh s veřejnými zakázkami. Centralizovaný systém 
místo toho zajistí jednotné zacházení se zbožím a službami z třetích zemí.

Výbor IMCO měl při přípravě tohoto nařízení jen velmi málo pravomocí. Toto stanovisko se 
proto omezuje většinou na ustanovení, která nepatří k nejpodstatnějším.

Do výhradní pravomoci výboru IMCO spadají zejména následující články:

Článek 6 odst. 7 - Zmocnění veřejných zadavatelů / zadavatelů k vyloučení nabídek, jež 
obsahují nezahrnuté zboží a služby: Zveřejnění vyloučení nabídek a stanovení jednotných 
formulářů oznámení o zadání zakázky. 

Článek 17 odst. 3 – Postup projednávání ve výboru: - Pravomoc Poradního výboru podle 
rozhodnutí Rady 71/306/EWG.

Článek 20 – Zrušující ustanovení: zrušení článků 58 a 59 směrnice 2004/17/ES.
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U následujících článků sdílel výbor IMCO pravomoc s výborem INTA: 

Článek 2: Definice
Článek 7: Nabídky s neobvykle nízkou cenou
Článek 17 odst. 1: Postup projednávání ve výboru
Článek 18: Důvěrnost
Článek 19: Podávání zpráv

Stanovisko navrhovatele

Navrhovatel mimo jiné předkládá řadu pozměňovacích návrhů týkajících se definic v článku 
2. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je uvést definice v tomto návrhu do souladu 
s definicemi, na nichž se shodl výbor IMCO ve svém stanovisku před jednáním o klasické 
směrnici o veřejných zakázkách (A7-0007/2013).

Navrhovatel dále navrhuje zajistit větší právní srozumitelnost a jistotu v souladu s čl. 7 odst. 1 
a souvisejícím 19. bodem odůvodnění, který se týká možnosti, aby ostatní uchazeči poskytli 
v případě zamýšleného přijetí nabídky s neobvykle nízkou cenou další informace.

Závěrem navrhovatel doporučuje navázat povinnost Komise podat první zprávu na budoucí 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost, a nestanovovat přesné, ale pravděpodobně příliš 
brzké nebo příliš pozdní datum (1. ledna 2017), jak se předpokládá v návrhu Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 21 Smlouvy o Evropské unii 
stanoví, že Unie vymezuje a provádí 
společné politiky a činnosti a usiluje o 
dosažení vysokého stupně spolupráce ve 
všech oblastech mezinárodních vztahů mj. 
ve snaze povzbuzovat zapojení všech zemí 
do světové ekonomiky, včetně postupného 
odstraňování omezení mezinárodního 
obchodu.

(1) Článek 21 Smlouvy o Evropské unii 
stanoví, že Unie vymezuje a provádí 
společné politiky a činnosti a usiluje o 
dosažení vysokého stupně spolupráce ve 
všech oblastech mezinárodních vztahů mj. 
ve snaze chránit své hodnoty, základní 
zájmy, svou bezpečnost, nezávislost a 
celistvost a povzbuzovat zapojení všech 
zemí do světové ekonomiky, včetně 
postupného odstraňování omezení 
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mezinárodního obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S ohledem na celkovou politiku Unie 
pro nejméně rozvinuté země, jak ji stanoví 
mj. nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 
22. července 2008 o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí pro období 
od 1. ledna 2009, je vhodné u zboží a 
služeb z těchto zemí postupovat podobně 
jako u zboží a služeb Unie.

(26) S ohledem na celkovou politiku Unie 
pro nejméně rozvinuté země, jak ji stanoví 
mj. nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 
22. července 2008 o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí pro období 
od 1. ledna 2009, je vhodné u zboží a 
služeb z těchto zemí postupovat podobně 
jako u zboží a služeb Unie s cílem vytvořit 
nezbytné hospodářské příležitosti pro lepší 
integraci jejich trhů do celosvětového 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dodavatelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba, která na 
trhu nabízí zboží;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Komise při jednáních o směrnici o veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) „hospodářským subjektem“ se 
rozumí jakákoli fyzická nebo právnická 
osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina 
těchto osob a/nebo subjektů, která na trhu 
nabízí provedení stavebních prací a/nebo 
staveb, dodání výrobků nebo poskytování 
služeb;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Komise při jednáních o směrnici o veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „poskytovatelem služeb“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 
která na trhu nabízí provedení stavebních 
prací nebo stavby či zajištění služby;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Komise při jednáních o směrnici o veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „uchazečem“ se rozumí hospodářský 
subjekt, který podal nabídku;

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Komise při jednáních o směrnici o veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zahrnuje pojem „hospodářský subjekt“ 
zároveň dodavatele i poskytovatele služeb;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Komise při jednáních o směrnici o veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) se hospodářský subjekt, který podal 
nabídku, označuje jako „uchazeč“;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Komise při jednáních o směrnici o veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Původ služby se určuje na základě původu 
fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje. Za původ poskytovatele služeb
se považuje:

Původ služby se určuje na základě původu 
fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje. Za původ hospodářského 
subjektu poskytujícího služby se považuje:
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Or. en

Odůvodnění

Tato změna je potřebná vzhledem ke změnám v článku 2 (definice).

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
vyloučili nabídky podle odstavce 1, uvedou 
tuto skutečnost v oznámení o zadání 
zakázky, které zveřejní v souladu s 
článkem 35 směrnice 2004/18/ES, článkem 
42 směrnice 2004/17/ES nebo článkem 27 
směrnice o udělování koncesí. Komise 
přijme prováděcí akty, kterými stanoví 
jednotné formuláře oznámení o zadání 
zakázky. Tyto prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem podle čl. 17 odst. 3.

7. Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
vyloučili nabídky podle odstavce 1, uvedou 
tuto skutečnost, včetně důvodů pro 
vyloučení, v oznámení o zadání zakázky, 
které zveřejní v souladu s článkem 35 
směrnice 2004/18/ES, článkem 42 
směrnice 2004/17/ES nebo článkem 27 
směrnice o udělování koncesí. Komise 
přijme prováděcí akty, kterými stanoví 
jednotné formuláře oznámení o zadání 
zakázky. Tyto prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem podle čl. 17 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy veřejný zadavatel / 
zadavatel poté, co ověří vysvětlení 
uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
nebo článkem 79 směrnice o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb přijmout nabídku 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u 
níž více než 50 % celkové hodnoty 
nabízeného zboží a služeb představuje 

V případech, kdy veřejný zadavatel / 
zadavatel poté, co ověří vysvětlení 
uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
nebo článkem 79 směrnice o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb přijmout nabídku 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u 
níž více než 50 % celkové hodnoty 
nabízeného zboží a služeb představuje 
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nezahrnuté zboží a služby, písemně 
informuje ostatní uchazeče o svém záměru 
a uvede důvody pro neobvykle nízkou 
uváděnou cenu nebo náklady.

nezahrnuté zboží a služby, písemně 
informuje ostatní uchazeče o svém záměru 
a uvede důvody pro neobvykle nízkou cenu 
nebo náklady uváděné dotyčným 
uchazečem.

Poté, co jsou ostatní uchazeči veřejným 
zadavatelem / zadavatelem informováni o 
jeho úmyslu přijmout nabídku s neobvykle 
nízkou cenou, mají možnost poskytnout 
veřejnému zadavateli / zadavateli 
v přiměřené lhůtě příslušné informace, 
aby mu umožnili přijmout nabídku 
s plnou znalostí příslušných faktorů, které 
by mohly ovlivnit posouzení neobvykle 
nízké uváděné ceny nebo nákladů.

Or. en

Odůvodnění

V článku by mělo být jasně řečeno, že ostatní uchazeči, kteří byli informováni o úmyslu 
veřejného zadavatele / zadavatele přijmout nabídku s neobvykle nízkou cenou, mají možnost 
poskytnout další informace a zajistit tak, že rozhodnutí, jež bude přijato, bude učiněno co 
nejinformovanějším způsobem.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise, Rada, Evropský parlament, 
členské státy ani jejich úředníci nevyzradí 
žádné informace důvěrného charakteru, 
které obdrželi podle tohoto nařízení, bez 
výslovného svolení poskytovatele těchto 
informací.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec je nahrazen novým čl. 18 odst. 4a (nový).
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Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Informace získané na základě tohoto 
nařízení, které jejich poskytovatel 
označuje za důvěrné, nesmí být v žádném 
případě zveřejněny, nedá-li k tomu 
poskytovatel zvláštní povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2017 a nejméně každé tři roky 
od vstupu tohoto nařízení v platnost
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení 
a o pokroku mezinárodních jednání, pokud 
jde o přístup hospodářských subjektů EU k 
zadávání veřejných zakázek ve třetích 
zemích, prováděných podle tohoto 
nařízení. Za tímto účelem předloží členské 
státy Komisi na její žádost náležité 
informace.

Jeden rok od vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté nejméně každé tři roky 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení 
a o pokroku mezinárodních jednání, pokud 
jde o přístup hospodářských subjektů EU k 
zadávání veřejných zakázek ve třetích 
zemích, prováděných podle tohoto 
nařízení. Za tímto účelem předloží členské 
státy Komisi na její žádost náležité 
informace.

Or. en


