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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhla v nedávné době modernizaci směrnic o zadávání veřejných zakázek 
(směrnice 2004/18/ES) a o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (směrnice 
2004/17/ES). Navíc byl předložen návrh nové směrnice, která by měla upravovat odvětví 
koncesí, a následně návrh nařízení o vstupu výrobků a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh EU 
se zadáváním veřejných zakázek a o postupech na podporu jednání o vstupu výrobků a služeb 
EU na trhy se zadáváním veřejných zakázek ve třetích zemích. 

Na mezinárodní úrovni představují veřejné zakázky významnou část celosvětového obchodu: 
odvětví zakázek představuje v průměru 15 až 20 % HDP rozvinutých zemí. Navzdory svému 
významu zůstává trh s veřejnými zakázkami jedním z nejuzavřenějších (Komise odhaduje, že 
více než polovina celosvětového trhu s veřejnými zakázkami je ještě stále uzavřena zahraniční 
konkurenci) a nejméně regulovaných odvětví v mezinárodním obchodě.

Na vícestranné úrovni je referenčním právním předpisem Dohoda o veřejných zakázkách 
(Government Procurement Agreement – GPA), která byla v nedávné době podrobena revizi, 
jež skončila v březnu 2012. Cílem této revize bylo zvýšení transparentnosti, větší míra 
otevřenosti mezinárodních trhů s veřejnými zakázkami a zjednodušení postupů. V této 
souvislosti navrhovatel stanoviska vítá tento proces revize a přeje si, aby jej EU rychle 
schválila. Zároveň konstatuje, že v současné době přistoupilo k této mezinárodní dohodě jen 
42 členských států WTO (z nichž 27 je členskými státy EU), a rozhodně si přeje, aby se 
mohla připojit i řada dalších zemí, zejména nejvíce rozvinuté země a rozvíjející se 
ekonomiky, aby se tak rozšířilo zeměpisné pokrytí a vznikl tak v tomto důležitém odvětví 
mezinárodního obchodu systém sdílených a obecně platných pravidel. 

Konkrétní ustanovení týkající se odvětví veřejných zakázek jsou i v jiné dohodě WTO, 
Všeobecné dohodě o obchodu službami (GATS).

Na dvoustranné úrovni je EU vázána mimo jiné povinnostmi vyplývajícími z některých již 
uzavřených dvoustranných dohod (s Albánií, s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, 
s CARIFORUM, s Chile, s Chorvatskem, s Mexikem, s Černou Horou, s Jižní Koreou a se 
Švýcarskem). Odvětví veřejných zakázek představuje důležitou a často choulostivou kapitolu 
probíhajících jednání o uzavření možných nových obchodních dohod s dalšími 
mezinárodními partnery. 

Navrhovatel stanoviska zdůrazňuje, že v těchto mezinárodních souvislostech je v odvětví 
veřejných zakázek důležitý mezinárodní rozměr. Zdůrazňuje rovněž potřebu postupně otevřít 
mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami na základě systému sdílených pravidel, ve znamení 
reciprocity, nestrannosti a dodržování mezinárodních norem v oblasti životního prostředí a 
v oblasti sociální a pracovně-právní. Evropská unie zajišťuje v současné době mezinárodním 
subjektům značnou míru otevřenosti vlastního trhu s veřejnými zakázkami, otevřenost, kterou 
další významní mezinárodní obchodní partneři velmi často neoplácejí. 
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Navrhovatel stanoviska proto doporučuje, aby EU podnikla výraznější kroky prostřednictvím 
legislativních iniciativ a soudržného vyjednávacího postoje, s cílem opětovně nastolit 
spravedlivé podmínky a zavést skutečně rovné podmínky na mezinárodní úrovni. 

Z tohoto pohledu lituje, že se Komise rozhodla nepokračovat v jednotné úpravě „vnějšího 
rozměru“ odvětví veřejných zakázek. Rozhodnutí opětovně nenavrhovat ustanovení o 
zahraničních výrobcích a službách uvedená ve směrnici 2004/17/ES a následné předložení 
doplňující, ale naprosto nezávislé legislativní iniciativy, přestože byla v souvislosti 
s obsaženými návrhy přijata kladně, přináší v rámci svého legislativního postupu nebezpečí, 
že vznikne právní vakuum a že v evropských právních předpisech nebudou obsažena 
ustanovení regulující přístup výrobků, služeb a podniků ze třetích zemí na evropský trh 
s veřejnými zakázkami.

Z tohoto důvodu navrhovatel považuje za vrcholně důležité opětovně zavést konkrétní 
pravidla, která by organicky a extenzivně upravovala podmínky, na jejichž základě lze 
odmítnout případné nabídky, v nichž převažují výrobky a služby, na něž se nevztahují 
mezinárodní dohody. Z tohoto hlediska má navrhovatel v úmyslu přizpůsobit legislativní 
mechanismus navrhovaný samotnou výkonnou Komisí v nedávném vlastním návrhu nařízení.

Kromě toho je rovněž důležité zpřísnit návrh Komise týkající se tzv. „mimořádně nízkých 
nabídek“ zavedením možnosti použít mechanismus automatického vyloučení u nabídek, které 
jsou výrazně nižší než ostatní, a rozšířením minimálních podmínek pro vyžádání dodatečných 
informací od hospodářských subjektů.

Nakonec se ukázalo vhodné předložit několik pozměňovacích návrhů, které by úplnější 
formou poukázaly na mezinárodní souvislosti, v nichž se uplatňují evropské směrnice.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 

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

jsou základním nástrojem v novém 
definování evropské průmyslové politiky.
Za tímto účelem musí být současná 
pravidla pro zadávání zakázek přijatá podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby, revidována a 
modernizována, aby se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
společenských cílů. Je rovněž třeba 
vyjasnit základní pojmy a koncepty, aby se 
zajistila větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Narůstá míra propojenosti vnitřního 
trhu s mezinárodními trhy, a proto by 
měly být hodnoty EU, jako je 
transparentnost, zásadní postoj proti 
korupci, princip vzájemnosti a podpory 
sociálních a lidských práv v politice 
veřejných zakázek, náležitě podporovány.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (-1994–1994) 
Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). Cílem Dohody o veřejných 
zakázkách je vytvoření mnohostranného 
vyváženého rámce práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek se 
záměrem dosáhnout liberalizace a rozšíření 
světového obchodu. Byla provedena revize 
této dohody, která byla ukončena v březnu 
2012; prvotním cílem revize dohody bylo 
zvýšení otevřenosti trhů v tomto odvětví, 
rozšíření pokrytí, odstranění 
diskriminačních opatření a zvýšení 
transparentnosti postupů. V případě 
zakázek, na které se vztahuje tato dohoda, 
jakož i jiné příslušné mezinárodní dohody, 
kterými je Unie vázána, včetně závazků 
vyplývajících z dvoustranných obchodních 
dohod, plní zadavatelé povinnosti podle 
těchto dohod použitím této směrnice na 
hospodářské subjekty ze třetích zemí, které 
jsou signatáři těchto dohod. V tomto 
ohledu je třeba, aby mezinárodní závazky 
Unie vůči třetím zemím v oblasti přístupu 
na trh s veřejnými zakázkami byly 
převzaty do právního řádu EU, a aby tak 
bylo zaručeno jejich účinné a jednotné 
provádění.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V rámci Světové obchodní 
organizace a prostřednictvím 
dvoustranných vztahů se Unie zasazuje za 
výrazné otevření mezinárodních trhů Unie 
a jejích obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity a 
vzájemného prospěchu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dohoda o veřejných zakázkách se 
vztahuje na zakázky přesahující určité 
prahové hodnoty stanovené v této dohodě 
a vyjádřené v SDR. U prahových hodnot 
stanovených touto směrnicí by měl být 
zajištěn soulad s ekvivalentem prahových 
hodnot podle Dohody o veřejných 
zakázkách v eurech. Rovněž by měla být 
přijata ustanovení pro pravidelné 
přezkoumávání těchto prahových hodnot 
vyjádřených v eurech, aby se v případě 
potřeby upravily pomocí čistě matematické 
operace podle případných odchylek v 
hodnotě eura ve vztahu k SDR. S cílem 
vyhnout se násobení prahových hodnot je 
navíc vhodné, aniž by tím byly dotčeny 
mezinárodní závazky Unie, pokračovat 
v uplatňování stejných prahových hodnot 
na všechny zadavatele bez ohledu na 
odvětví, ve kterém působí.

(15) Dohoda o veřejných zakázkách se 
vztahuje na zakázky přesahující určité 
prahové hodnoty stanovené v této dohodě 
a vyjádřené v SDR. U prahových hodnot 
stanovených touto směrnicí by měl být 
zajištěn soulad s ekvivalentem prahových 
hodnot podle Dohody o veřejných 
zakázkách v eurech. Rovněž by měla být 
přijata ustanovení pro pravidelné 
přezkoumávání těchto prahových hodnot 
vyjádřených v eurech, aby se v případě 
potřeby upravily pomocí čistě matematické 
operace podle případných odchylek v 
hodnotě eura ve vztahu k SDR. S cílem 
vyhnout se násobení prahových hodnot je 
navíc vhodné, aniž by tím byly dotčeny 
mezinárodní závazky Unie, pokračovat 
v uplatňování stejných prahových hodnot 
na všechny zadavatele bez ohledu na 
odvětví, ve kterém působí. Je rovněž 
vhodné, aby toto pravidelné 
přezkoumávání prahových hodnot bylo 
prováděno i na základě předem 
provedeného hodnocení správného 
uplatňování zásady důsledné reciprocity 
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při otevírání trhu mezi EU a dalšími 
signatáři dohody. Toto posouzení 
důsledné reciprocity bude rozšířeno i na 
třetí země, které nejsou smluvními 
stranami Dohody o veřejných zakázkách, 
ale které mají přístup na evropský trh 
s veřejnými zakázkami.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice je určena členským 
státům, a nevztahuje se tudíž na zadávání 
veřejných zakázek prováděné 
mezinárodními organizacemi, jejich 
jménem a na jejich účet. Je však nutné 
objasnit, do jaké míry by tato směrnice 
měla být uplatňována na zadávání zakázek, 
které se řídí zvláštními mezinárodními 
pravidly.

(18) Tato směrnice je určena členským 
státům, a nevztahuje se tudíž na zadávání 
veřejných zakázek prováděné 
mezinárodními organizacemi, jejich 
jménem a na jejich účet. Je však nutné 
objasnit, do jaké míry by tato směrnice 
měla být uplatňována na zadávání zakázek, 
které se řídí zvláštními mezinárodními 
pravidly. Evropské instituce by měly 
zejména přihlédnout ke změnám, které 
zavádí tato směrnice, a upravit své vlastní 
předpisy v oblasti veřejných zakázek v 
souladu s těmito změnami.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
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nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv. 
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 
[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli. 
Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost vyloučit uchazeče za porušení 
povinností v oblasti ochrany životního 
prostředí nebo v sociální oblasti, včetně 
pravidel o přístupnosti pro osoby 
s postižením, nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv. 
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 
[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli. 
Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost vyloučit uchazeče za porušení 
povinností v oblasti ochrany životního 
prostředí nebo v sociální oblasti, a to i 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
zásadami a včetně pravidel o přístupnosti 
pro osoby s postižením, nebo za jiné 
závažné profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv. 
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 
[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli. 
Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost vyloučit uchazeče za porušení 
povinností v oblasti ochrany životního 
prostředí nebo v sociální oblasti, včetně 

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení i za 
porušení povinností v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo v sociální oblasti, 
včetně pravidel o přístupnosti pro osoby s 
postižením. Vzhledem ke skutečnosti, že 
zadavatelé, kteří nejsou veřejnými 
zadavateli, by nemuseli mít přístup 
k nezpochybnitelným důkazům v tomto 
ohledu, je vhodné ponechat na těchto 
zadavatelích možnost výběru, zda použijí 
kritéria pro vyloučení uvedená ve směrnici 
[2004/18], či nikoliv. Povinnost použít 
čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice [2004/18] by 
tedy měla být omezena na zadavatele, kteří 
jsou veřejnými zadavateli. Kromě toho by 
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pravidel o přístupnosti pro osoby 
s postižením, nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

zadavatelé měli mít možnost vyloučit 
uchazeče za jiné závažné profesionální 
pochybení, například porušení pravidel 
hospodářské soutěže nebo práv duševního 
vlastnictví.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) 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 
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám. 
V důsledku toho bude možné, aby 
zadavatelé jako kritéria pro zadání přijali 
buď „hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
mohou podle vlastního uvážení stanovit 
přiměřené kvalitativní standardy pomocí 
technických specifikací nebo podmínek 
realizace zakázky.

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
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 
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám. V 
důsledku toho bude možné, aby zadavatelé 
jako kritérium pro zadání přijali 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Pokud si zadavatelé vyberou zadání 
zakázky hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 
zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která z 
nich představuje nejlepší poměr kvality a 
ceny. Stanovení těchto kritérií závisí na 

(44) Za účelem zadání zakázky 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce by 
měli zadavatelé stanovit kritéria pro zadání 
zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která z 
nich představuje nejlepší poměr kvality a 
ceny. Stanovení těchto kritérií závisí na 
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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.

předmětu zakázky, neboť tato kritéria musí 
umožnit vyhodnocení úrovně plnění, jakou 
každá posuzovaná nabídka nabízí, 
vzhledem k předmětu zakázky, jak je 
definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato 
kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) 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 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, zadavatel by měl být oprávněn 
tuto nabídku odmítnout. Odmítnutí by 
mělo být povinné v případech, kdy 
zadavatel zjistí, že mimořádně nízká cena 
je důsledkem nedodržení povinných 
právních předpisů Unie v oblastech 
sociálního nebo pracovního práva nebo 
práva životního prostředí nebo ustanovení 
mezinárodního pracovního práva.

(49) 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 mít zadavatelé možnost vyloučit 
nabídky výrazně nižší, než jsou ceny 
požadované dalšími uchazeči, a měli by 
být povinni žádat o vysvětlení účtované 
ceny v případech, kdy bude mít nabídka 
značně nižší cenu než ceny nabízené 
ostatními uchazeči. Nebude-li uchazeč 
schopen poskytnout dostatečné vysvětlení, 
zadavatel by měl být oprávněn tuto 
nabídku odmítnout. Odmítnutí by mělo být 
povinné v případech, kdy zadavatel zjistí, 
že mimořádně nízká cena je důsledkem 
nedodržení povinných právních předpisů 
Unie v oblastech sociálního nebo 
pracovního práva nebo práva životního 
prostředí nebo ustanovení mezinárodního 
pracovního práva.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56a) Zadavatelé by měli respektovat 
ustanovení o opožděných platbách 
uvedená ve směrnici 2011/7/EU.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravné práce prováděla náležité 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(63) Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravné práce prováděla náležité 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě. V souvislosti s 
přípravou a prováděním aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla poskytnout 
veškeré informace a dokumentaci ze svých 
schůzek s odborníky z členských států. 
V tomto ohledu by Komise měla zajistit, 
aby byl Evropský parlament do věci řádně 
zapojen, a vycházet přitom z postupů, jež 
se osvědčily v předchozích zkušenostech 
z jiných politických oblastí, s cílem 
vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí 
přezkum aktů v přenesené pravomoci 
Evropským parlamentem.

Odůvodnění

Směrnice počítá s použitím aktů v přenesené pravomoci, mimo jiné proto, aby se metodika 
výpočtu prahových hodnot přizpůsobila všem změnám, které přináší Dohoda o veřejných 
zakázkách (čl. 6 odst. 5 klasické směrnice, čl. 12 odst. 4 směrnice o veřejných službách), a 
aby se změnil seznam ustanovení mezinárodních právních předpisů v oblasti sociální a 
v oblasti životního prostředí v PŘÍLOZE XI (čl. 54 odst. 2 klasické směrnice, článek 70 
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směrnice o veřejných službách). Vzhledem k tomu, že jde o problematiku se zřejmým 
mezinárodně obchodním rozměrem, navrhovatel se domnívá, že by se měly uplatnit stejné 
institucionální postupy, jako u „obvyklých“ obchodních právních předpisů.

V souladu s OMNIBUS I a OMNIBUS II (balíček uvedení do souladu INTA) navrhovatel 
navrhuje zdůraznit nutnost řádného zapojení Evropského parlamentu do příprav a provádění 
aktů v přenesené pravomoci (bod odůvodnění 55). To usnadní kontrolu aktů v přenesené 
pravomoci a zajistí účinné provádění přenesení pravomoci, neboť se tak zabrání námitkám ze 
strany Evropského parlamentu. 

Navrhovatel považuje za vhodné dobu (čl. 89 odst. 2) přenesení pravomoci na Komisi časově 
omezit. Takové omezení přináší větší parlamentní kontrolu, neboť zavazuje Komisi vypracovat 
nejpozději devět měsíců před koncem daného období zprávu o výkonu přenesené pravomoci. 
Na druhé straně automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období 
chrání zákonodárce před nadměrnou administrativní zátěží a usnadňuje provádění společné 
obchodní politiky. 

Vzhledem k dynamickému charakteru parlamentní činnosti, k vnitřním postupům a lhůtám je 
důležité zajistit, aby měl zákonodárce na řádnou kontrolu aktu v přenesené pravomoci 
dostatek času (čl. 89 odst. 5).

Všechny změny odráží změny zavedené oběma Souhrnnými akty o obchodu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Vnitrostátní zadavatelé jsou při udělování 
zakázek, jež nejsou z důvodu jejich 
hodnoty zahrnuty do této směrnice, 
povinni dodržovat zásady rovného 
zacházení, nediskriminace a 
transparentnosti.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 14 − odst. 1 − pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s metodou výpočtu stanovenou 
v Dohodě o veřejných zakázkách vypočítá 
Komise hodnotu těchto prahových hodnot 
na základě průměrné denní hodnoty eura 
vyjádřené ve zvláštních právech čerpání 
(SDR) za období 24 měsíců končící 
posledním dnem měsíce srpna, který 
předchází úpravě účinné od 1. ledna. 
Hodnota takto upravených prahových 
hodnot se v případě potřeby zaokrouhlí 
dolů na tisíce eur, aby bylo zajištěno, že 
platné prahové hodnoty stanovené 
uvedenou dohodou, vyjádřené v SDR, 
budou dodrženy.

V souladu s metodou výpočtu stanovenou 
v Dohodě o veřejných zakázkách vypočítá 
Komise hodnotu těchto prahových hodnot 
na základě průměrné denní hodnoty eura 
vyjádřené ve zvláštních právech čerpání 
(SDR) za období 24 měsíců končící 
posledním dnem měsíce srpna, který 
předchází úpravě účinné od 1. ledna. 
Hodnota takto upravených prahových 
hodnot se v případě potřeby zaokrouhlí 
dolů na tisíce eur, aby bylo zajištěno, že 
platné prahové hodnoty stanovené 
uvedenou dohodou, vyjádřené v SDR, 
budou dodrženy. Komise může navíc 
zohlednit výkyvy prahových hodnot u 
dalších signatářů dohody.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatelé sdělí Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu na jejich 
žádost všechny kategorie výrobků nebo 
činností, které považují za vyňaté podle 
odstavce 1. Komise může pro informaci 
pravidelně zveřejňovat v Úředním věstníku 
Evropské unie seznamy kategorií výrobků 
nebo činností, které považuje za takto 
vyňaté. Komise přitom respektuje 
jakékoliv citlivé obchodní aspekty, na které 
mohou zadavatelé poukázat při poskytnutí 
informací.

2. Zadavatelé sdělí Komisi nebo 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
jejich žádost všechny kategorie výrobků 
nebo činností, které považují za vyňaté 
podle odstavce 1. Komise může pro 
informaci pravidelně zveřejňovat v 
Úředním věstníku Evropské unie seznamy 
kategorií výrobků nebo činností, které 
považuje za takto vyňaté. Komise přitom 
respektuje jakékoliv citlivé obchodní 
aspekty, na které mohou zadavatelé 
poukázat při poskytnutí informací.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvláštním postupem mezinárodní 
organizace;

c) zvláštním postupem mezinárodní 
organizace, která je vázána na členský 
stát;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 38 − odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případech, na něž se vztahují přílohy 
III, IV a V a všeobecné poznámky k 
příloze 1 Evropské unie k Dohodě o 
veřejných zakázkách a další mezinárodní 
dohody, kterými je Unie vázána, uvedené v 
příloze V této směrnice, zadavatelé ve 
smyslu čl. 4 odst. 3 písm. a) uplatňují na 
stavební práce, dodávky, služby a 
hospodářské subjekty signatářů těchto 
dohod podmínky, které nejsou méně 
příznivé, než podmínky uplatňované na 
stavební práce, dodávky, služby a 
hospodářské subjekty Unie. Při uplatňování 
této směrnice na hospodářské subjekty 
signatářů těchto dohod dodržují zadavatelé 
uvedené dohody.

1. V případech, na něž se vztahují přílohy 
III, IV a V a všeobecné poznámky k 
příloze 1 Evropské unie k Dohodě o 
veřejných zakázkách a další mezinárodní 
dohody, kterými je Unie vázána – včetně 
závazků vyplývajících z dvoustranných 
obchodních dohod – uvedené v příloze V 
této směrnice, zadavatelé ve smyslu čl. 4 
odst. 3 písm. a) uplatňují na stavební práce, 
dodávky, služby a hospodářské subjekty 
signatářů těchto dohod podmínky, které 
nejsou méně příznivé, než podmínky 
uplatňované na stavební práce, dodávky, 
služby a hospodářské subjekty Unie. Při 
uplatňování této směrnice na hospodářské 
subjekty signatářů těchto dohod dodržují 
zadavatelé uvedené dohody.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem mohou zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu, pokud toto 
poradenství nevylučuje hospodářskou 
soutěž a nevede k porušení zásad 
nediskriminace a transparentnosti.

Za tímto účelem mohou zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu, pokud toto 
poradenství nevylučuje hospodářskou 
soutěž a nevede k porušení zásad 
nediskriminace a transparentnosti.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky lze rozdělovat do homogenních 
nebo heterogenních částí. Použije se čl. 13 
odst. 7.

S cílem maximalizace hospodářské 
soutěže a přístupu malých a středních 
podniků k veřejným zakázkám lze zakázky 
rozdělovat do částí. Použije se čl. 13 odst. 
7.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce, 
výzvě k potvrzení zájmu, nebo pokud je 
soutěž vyhlašována formou oznámení o 
existenci systému kvalifikace, ve výzvě k 
podávání nabídek nebo k vyjednávání, zda 
nabídky musí být omezeny pouze na jednu 
nebo několik částí.

Pokud zadavatel omezí možnost podat 
nabídku na jednu či několik částí, uvede
tuto skutečnost v oznámení o zakázce, 
výzvě k potvrzení zájmu, nebo pokud je 
soutěž vyhlašována formou oznámení o 
existenci systému kvalifikace, ve výzvě k 
podávání nabídek nebo k vyjednávání či 
v zadávací dokumentaci.

Pozměňovací návrh 23



AD\913221CS.doc 17/28 PE492.622v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud lze jednomu uchazeči zadat více 
než jednu část, mohou zadavatelé stanovit, 
že zadají jednu zakázku na každou část, 
nebo jednu či více zakázek pokrývajících 
několik částí nebo všechny části.

vypouští se

Zadavatelé v zadávací dokumentaci 
uvedou, zda si vyhrazují právo na tuto 
volbu, a pokud ano, které části lze sloučit 
do jedné zakázky.
Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 76 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první 
v pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 76 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje. 
Zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody 
musí být transparentní, objektivní a 
nediskriminační.

Odůvodnění

Tento odstavec by mohl vést k opačnému cíli, než jaký návrh stanovil, tedy usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k veřejným zakázkám, jelikož by mohl vést ke kumulaci zakázek, 
v důsledku čehož by malé a střední podniky byly vyloučeny.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem 

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

povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo mezinárodními 
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo 
na základě nákladové efektivnosti, např. 
podle přístupu vycházejícího z nákladů v 
průběhu životního cyklu za podmínek 
stanovených v článku 77.

vypouští se

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
z hlediska zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria budou kromě ceny nebo 
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b)
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

Tato kritéria budou kromě ceny nebo 
nákladů, posouzených podle volby 
zadavatele pouze na základě ceny, nebo 
na základě nákladové efektivnosti, např. 
podle přístupu vycházejícího z nákladů v 
průběhu životního cyklu za podmínek 
stanovených v článku 77, zahrnovat další 
kritéria spojená s předmětem dané 
zakázky, jako je:

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce 
uvedené v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případu uvedeném v odst. 1 písm. a) 
zadavatel upřesní poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

Zadavatel upřesní poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Článek 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zadavatel může vyloučit nabídky, 
jejichž účtovaná cena či náklady jsou o 
více než 50 % nižší než základní cena 
nabídkového řízení.

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

2. Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud byly podány alespoň 
tři nabídky a je splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:

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

a) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
30 % nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek;

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. b) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
20 % nižší než cena nebo náklady druhé 
nejnižší nabídky;

2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně c) cena či náklady uvedené v nabídce jsou 
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nízké z jiných důvodů, zadavatelé si rovněž 
mohou vyžádat vysvětlení.

o více než 40 % nižší než  cena či náklady 
odhadované zadavatelem včetně daní.

3. Vysvětlení podle odstavců 1 a 2 se může 
týkat zejména:

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

a) ekonomických aspektů výrobního 
procesu, poskytovaných služeb a 
konstrukčních metod;

4. Vysvětlení podle odstavců 2 a 3 se může 
týkat zejména:

b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro dodání výrobků, 
poskytnutí služeb nebo pro provedení 
stavebních prací; 

a) ekonomických aspektů výrobního 
procesu, poskytovaných služeb a 
konstrukčních metod;

c) originality dodávek, služeb nebo 
stavebních prací navrhovaných uchazečem;

b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro dodání výrobků, 
poskytnutí služeb nebo pro provedení 
stavebních prací;

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

c) originality dodávek, služeb nebo 
stavebních prací navrhovaných uchazečem;

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

4. Zadavatel ověří poskytnuté informace 
konzultací s uchazečem. 

e) možnosti uchazeče získat státní podporu 
jak na financování samotné nabídky, tak 
na financování služeb, dodávek a 
stavebních prací souvisejících s nabídkou.

Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
v případě, že poskytnutý důkaz 

5. Zadavatel ověří poskytnuté informace 
konzultací s uchazečem.
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neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne k 
faktorům uvedeným v odstavci 3.
Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

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

5. Pokud zadavatel shledá, že nabídka je 
mimořádně nízká proto, že uchazeč obdržel 
státní podporu, může ji zamítnout jen z 
tohoto důvodu pouze tehdy, byl-li uchazeč 
konzultován a nebyl schopen v dostatečné 
lhůtě stanovené veřejným zadavatelem 
prokázat, že dotčená podpora byla 
slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu 
článku 107 Smlouvy. Zadavatel, který 
zamítne nabídku za těchto okolností, o tom 
informuje Komisi.

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

6. Na základě žádosti zpřístupní členské 
státy ostatním členským státům v souladu s 
článkem 97 jakékoli informace týkající se 
dokladů a dokumentů předložených 
v souvislosti s faktory uvedenými 
v odstavci 3.

6. Pokud zadavatel shledá, že nabídka je 
mimořádně nízká proto, že uchazeč obdržel 
státní podporu, může ji zamítnout jen z 
tohoto důvodu pouze tehdy, byl-li uchazeč 
konzultován a nebyl schopen v dostatečné 
lhůtě stanovené veřejným zadavatelem 
prokázat, že dotčená podpora byla 
slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu 
článku 107 Smlouvy. Zadavatel, který 
zamítne nabídku za těchto okolností, o tom 
informuje Komisi.

7. Na základě žádosti zpřístupní členské 
státy ostatním členským státům v souladu s 
článkem 97 jakékoli informace týkající se 
dokladů a dokumentů předložených 
v souvislosti s faktory uvedenými 
v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 34
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Návrh směrnice
Článek 79 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79b
Současná směrnice je v souladu s 
nařízením o přístupu zboží a služeb třetích 
zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými 
zakázkami a o postupech na podporu 
jednání o přístupu zboží a služeb Unie na 
trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) a je 
v souladu s podmínkami uvedenými v 
článcích 58 a 59 směrnice 2004/17/ES,
podle nichž mohou být zamítnuty některé 
nabídky zahrnující zboží ze třetích zemích, 
s nimiž Evropská unie neuzavřela v rámci 
vícestranných nebo dvoustranných 
jednání dohodu zajišťující srovnatelný a 
účinný přístup evropských podniků Unie 
na trhy těchto třetích zemí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Členské státy zajistí, aby uplatňování 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
bylo monitorováno, včetně provádění 
projektů spolufinancovaných Unií, s cílem 
odhalovat hrozby finančním zájmům 
Unie. Toto monitorování se použije na 
předcházení, odhalování a náležité 
podávání zpráv o možných případech 
podvodů v souvislosti se zakázkami, 
korupcí, střety zájmů a jinými vážnými 
nesrovnalostmi.
Pokud monitorující orgány nebo struktury 
zjistí konkrétní porušení nebo systémové 
problémy, je v jejich pravomoci tyto 
problémy postoupit vnitrostátním 
auditorským úřadům, soudům, 
tribunálům nebo jiným příslušným 
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orgánům či strukturám, jako je veřejný 
ochránce práv, vnitrostátní parlamenty 
nebo jejich výbory.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Výsledky monitorování podle odstavce 
2 jsou zpřístupněny veřejnosti 
prostřednictvím příslušných informačních 
prostředků. Členské státy zveřejní alespoň 
jednou za dva roky přehled nejčastějších 
důvodů nesprávného provádění nebo 
právní nejistoty, včetně případných 
strukturálních nebo opakovaných 
problémů při uplatňování pravidel, a 
rovněž možných případů podvodu či 
jiného protiprávního jednání.
Členské státy předají Komisi jednou za 
dva roky obecný přehled své vnitrostátní 
udržitelné politiky zadávání veřejných 
zakázek a popíší příslušné vnitrostátní 
akční plány a iniciativy a jejich 
uplatňování v praxi, jsou-li známy. 
Rovněž uvedou míru úspěšnosti malých a 
středních podniků při zadávání veřejných 
zakázek; v případech, kdy je tato míra z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům nižší než 50 
%, členské státy uvedou, zda jsou 
uskutečňovány iniciativy na zvýšení této 
míry úspěšnosti.
Na základě získaných údajů Komise 
pravidelně vydá zprávu o provádění a 
osvědčených postupech těchto politik na 
vnitřním trhu.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 98 − odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článcích 
4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 a 95 je 
Komisi svěřeno na dobu neurčitou od 
[datum vstupu této směrnice v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené v článcích 
4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 a 95 je 
Komisi svěřeno na dobu pěti let od …* 
(datum vstupu směrnice v platnost). 
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Odůvodnění

Směrnice počítá s použitím aktů v přenesené pravomoci, mimo jiné proto, aby se metodika 
výpočtu prahových hodnot přizpůsobila všem změnám, které přináší Dohoda o veřejných 
zakázkách (čl. 6 odst. 5 klasické směrnice, čl. 12 odst. 4 směrnice o veřejných službách), a 
aby se změnil seznam ustanovení mezinárodních právních předpisů v oblasti sociální a 
v oblasti životního prostředí v PŘÍLOZE XI (čl. 54 odst. 2 klasické směrnice, článek 70 
směrnice o veřejných službách). Vzhledem k tomu, že jde o problematiku se zřejmým 
mezinárodně obchodním rozměrem, navrhovatel se domnívá, že by se měly uplatnit stejné 
institucionální postupy, jako u „obvyklých“ obchodních právních předpisů.

V souladu s OMNIBUS I a OMNIBUS II (balíček uvedení do souladu INTA) navrhovatel 
navrhuje zdůraznit nutnost řádného zapojení Evropského parlamentu do příprav a provádění 
aktů v přenesené pravomoci (bod odůvodnění 55). To usnadní kontrolu aktů v přenesené 
pravomoci a zajistí účinné provádění přenesení pravomoci, neboť se tak zabrání námitkám ze 
strany Evropského parlamentu. 

Navrhovatel považuje za vhodné dobu (čl. 89 odst. 2) přenesení pravomoci na Komisi časově 
omezit. Takové omezení přináší větší parlamentní kontrolu, neboť zavazuje Komisi vypracovat 
nejpozději devět měsíců před koncem daného období zprávu o výkonu přenesené pravomoci. 
Na druhé straně automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období 
chrání zákonodárce před nadměrnou administrativní zátěží a usnadňuje provádění společné 
obchodní politiky. 

Vzhledem k dynamickému charakteru parlamentní činnosti, k vnitřním postupům a lhůtám je 
důležité zajistit, aby měl zákonodárce na řádnou kontrolu aktu v přenesené pravomoci 
dostatek času (čl. 89 odst. 5).
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Všechny změny odráží změny zavedené oběma Souhrnnými akty o obchodu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 98 − odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 98 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament a Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty Komisi informují, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 98 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament a Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty Komisi informují, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o čtyři měsíce.

Odůvodnění

Směrnice počítá s použitím aktů v přenesené pravomoci, mimo jiné proto, aby se metodika 
výpočtu prahových hodnot přizpůsobila všem změnám, které přináší Dohoda o veřejných 
zakázkách (čl. 6 odst. 5 klasické směrnice, čl. 12 odst. 4 směrnice o veřejných službách), a 
aby se změnil seznam ustanovení mezinárodních právních předpisů v oblasti sociální a 
v oblasti životního prostředí v PŘÍLOZE XI (čl. 54 odst. 2 klasické směrnice, článek 70 
směrnice o veřejných službách). Vzhledem k tomu, že jde o problematiku se zřejmým 
mezinárodně obchodním rozměrem, navrhovatel se domnívá, že by se měly uplatnit stejné 
institucionální postupy, jako u „obvyklých“ obchodních právních předpisů.

V souladu s OMNIBUS I a OMNIBUS II (balíček uvedení do souladu INTA) navrhovatel 
navrhuje zdůraznit nutnost řádného zapojení Evropského parlamentu do příprav a provádění 
aktů v přenesené pravomoci (bod odůvodnění 55). To usnadní kontrolu aktů v přenesené 
pravomoci a zajistí účinné provádění přenesení pravomoci, neboť se tak zabrání námitkám ze 
strany Evropského parlamentu. 

Navrhovatel považuje za vhodné dobu (čl. 89 odst. 2) přenesení pravomoci na Komisi časově 
omezit. Takové omezení přináší větší parlamentní kontrolu, neboť zavazuje Komisi vypracovat 
nejpozději devět měsíců před koncem daného období zprávu o výkonu přenesené pravomoci. 
Na druhé straně automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období 
chrání zákonodárce před nadměrnou administrativní zátěží a usnadňuje provádění společné 
obchodní politiky. 

Vzhledem k dynamickému charakteru parlamentní činnosti, k vnitřním postupům a lhůtám je 
důležité zajistit, aby měl zákonodárce na řádnou kontrolu aktu v přenesené pravomoci 
dostatek času (čl. 89 odst. 5).
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Všechny změny odráží změny zavedené oběma Souhrnnými akty o obchodu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Příloha 14 − odst. 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Úmluva č. 94 o pracovních 
ustanoveních (veřejné zakázky).
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