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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Veřejné zakázky hrají při dosahování cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný 
růst podporující začlenění klíčovou roli. Návrh nové směrnice o veřejných zakázkách 
předložený Evropskou komisí by měl vést k modernizaci evropských právních předpisů v této 
oblasti. Nabízí příležitost zjednodušit současná řízení, zvýšit jejich transparentnost a věnovat 
při nákupu produktů a služeb patřičnou pozornost aspektům souvisejícím s energetickou 
účinností.

Pozměňovací návrhy, které navrhovatel předkládá podporují široké využití elektronických 
informačních a komunikačních prostředků během různých fází veřejných zakázek – od 
zadávání po sledování provedení zakázky. Využívání IT by mělo vést jak k omezení nákladů, 
tak i ke zvýšení účasti malých a středních podniků. Aby se předešlo opačnému efektu 
způsobenému nedostatečnými znalostmi IT, měly by členské státy poskytnout příležitost 
k potřebnému odbornému vzdělávání s cílem získat dovednosti nezbytné k elektronickému 
zadávacímu řízení.

Navrhovatel navrhuje, aby se posílilo monitorování fáze provádění dohod a vytvořila možnost 
zavedení budoucích sankcí vůči dodavateli v případě závažného porušení dohody. 
Monitorování provádění zakázek a možnost zavedení sankcí mohou významně zlepšit kulturu 
veřejných zakázek a zajistit co nejúčinnější využití veřejných prostředků.

Protože finanční zátěž řízení při zadávání veřejných zakázek byla označena za vážnou 
překážku přístupu k veřejným zakázkám pro malé a střední podniky, navrhuje navrhovatel, 
aby Komise vypracovala celounijní přehled všech poplatků souvisejících a veřejnými 
zakázkami, neboť jasné určení těchto poplatků by umožnilo revizi těch poplatků, které jsou 
neodůvodněně zatěžující. Kromě toho by s cílem umožnit široký přístup k veřejným 
zakázkám měly členské státy stanovit objektivní, účinné a levné postupy zajištění nápravy. 
Vzhledem k tomu se navrhovatel domnívá, že je vhodnější využívat stávající příslušné orgány 
odpovědné za veřejné zakázky a nezřizovat nové orgány dohledu.

V neposlední řadě se klade zvláštní důraz na ekologické veřejné zakázky a potřebu zařadit 
toto hledisko do kritérií hodnocení pro nákup produktů a služeb prostřednictvím veřejných 
zakázek. Kritéria výběru by tedy měla zahrnovat nákladovou efektivnost založenou na 
analýze celého životního cyklu, která náležitě zohledňuje energetickou účinnost daného 
produktu nebo služeb během jejich životního cyklu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita 
a transparentnost. Pro veřejné zakázky, 
které převyšují určitou hodnotu, by však 
měla být vypracována ustanovení 
koordinující vnitrostátní postupy při 
zadávání zakázek, aby se zajistilo 
uplatňování uvedených zásad v praxi 
a otevření zadávání veřejných zakázek 
hospodářské soutěži.

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita, 
otevřenost, transparentnost a přístupnost 
veřejnosti. Pro veřejné zakázky, které 
převyšují určitou hodnotu, by však měla 
být vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
veřejných zakázek hospodářské soutěži, 
přičemž je třeba vždy zajistit, aby veřejné 
prostředky byly využívány efektivně. To 
bude v zájmu prosazování účinných 
a vhodných řešení vyžadovat značnou 
pružnost členských států.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) 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 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii16 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 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
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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.

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 umožnila veřejným 
zadavatelům lépe využít veřejných zakázek 
na podporu udržitelného rozvoje a dalších 
společných cílů společnosti, čímž se zvýší
efektivita veřejných výdajů, a to zajištěním 
nejlepšího poměru kvality a ceny, přičemž 
se sníží náklady jak pro veřejné 
zadavatele, tak pro podniky, a 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 
zjednodušit pravidla EU, zejména 
s ohledem na způsob, jak mohou být do 
zadávání veřejných zakázek začleněny cíle 
udržitelnosti, a vyjasnit základní pojmy 
a koncepty, aby se zajistila větší právní 
jistota, a začlenit do současných pravidel 
určité aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí být do vymezení 
a provádění politik a činností Unie 
zahrnuty požadavky na ochranu životního 
prostředí, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou veřejní zadavatelé 
přispět k ochraně životního prostředí 
a podpoře udržitelného rozvoje, aniž by 

(5) Podle článků 9, 10 a 11 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí a koncepce sociálně 
udržitelného procesu výroby, zejména 
s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 
a na zajištění toho, aby v celém 
dodavatelském řetězci byly dodržovány 
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přišli o možnost získat pro své zakázky 
nejlepší poměr kvality a ceny.

předpisy v oblasti veřejného zdraví 
a bezpečnosti, sociální standardy 
a vnitrostátní právní předpisy a právní 
předpisy Unie v oblasti pracovního práva.

Tato směrnice objasňuje, jak veřejní 
zadavatelé přispívají k ochraně životního 
prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, a 
s ohledem na technické specifikace 
a kritéria pro zadání zakázky uplatňují své 
pravomoci jednat na základě volného 
uvážení k výběru těch, u nichž je největší 
pravděpodobnost dosažení sociálně 
udržitelného zadávání veřejných zakázek, 
přičemž zakázky pro svůj účel nadále 
získávají nejlepší poměr kvality a ceny.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Veřejní zadavatelé mají značné 
posuzovací pravomoci, pokud jde o volbu 
technických specifikací, které vymezují 
dodávky, služby nebo stavební práce, jež 
chtějí nakoupit. Dále mají široké 
pravomoci, pokud jde o využití 
technických specifikací i kritérií pro 
zadání k dosažení cílů veřejného 
zadavatele, včetně specifikací a kritérií 
určených k dosažení udržitelnějšího 
zadávání veřejných zakázek. Technické 
specifikace a kritéria pro zadání, včetně 
těch, které se týkají cílů udržitelnosti, 
musí souviset s předmětem smlouvy na
veřejné zakázky. Je-li dodrženo toto 
pravidlo věcné souvislosti s předmětem 
zakázky, není cílem této směrnice dále 
vymezovat, na které otázky se veřejný 
zadavatel může prostřednictvím 
technických specifikací nebo kritérií pro 
zadání zakázky zaměřit.
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Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli mít rozsáhlé posuzovací pravomoci, pokud jde o volbu technických 
specifikací a kritérií souvisejících s dodávkami, službami nebo stavebními pracemi, které 
chtějí zadat. V tomto ohledu mohou být technické specifikace a kritéria pro zadání stanovena 
tak, aby odrážela cíle udržitelnosti veřejného zadavatele, stejně jako funkční cíle veřejných 
zakázek. Rozsah a druh cílů udržitelnosti, které se mohou odrážet v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání, by měl být omezen pravidlem věcné souvislosti s předmětem zakázky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S ohledem na potřebu podpořit účast 
hospodářských subjektů Unie na 
přeshraničním zadávání veřejných 
zakázek je nezbytné, aby členské státy 
prováděly a uplatňovaly ustanovení 
směrnice 2006/123/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu1 řádně 
a včas.
____________
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). Cílem Dohody o veřejných 

(8) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). V tomto mnohostranném 
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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 veřejní 
zadavatelé povinnosti podle těchto dohod 
použitím této směrnice na hospodářské 
subjekty ze třetích zemí, které jsou 
signatáři těchto dohod.

vyváženém rámci práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek prosazovat 
rovné příležitosti pro hospodářské 
subjekty z Unie a třetích zemí, aby 
soutěžily na trzích Unie a třetích zemí za 
stejných podmínek s cílem usnadnit 
zapojení malých a středních podniků 
a podporovat zaměstnanost a inovace 
v Unii. V případě zakázek, na které se 
vztahuje tato dohoda, jakož i jiné příslušné 
mezinárodní dohody, kterými je Unie 
vázána, plní zadavatelé povinnosti podle 
těchto dohod použitím této směrnice na 
hospodářské subjekty ze třetích zemí, které 
jsou signatáři těchto dohod.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Unie potřebuje účinný nástroj, aby 
mohla na jedné straně podporovat 
dodržování zásady reciprocity 
a rovnováhy ve vztahu ke třetím zemím, 
které neposkytují evropským 
hospodářským subjektům odpovídající 
přístup, zejména prostřednictvím 
posouzení skutečné reciprocity, které 
provede Komise, a na druhé straně zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné 
podmínky na celém světě.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) 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 

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

s veřejnými zakázkami jsou do značné 
míry otevřené, řada třetích zemí se zdráhá 
otevřít své trhy s veřejnými zakázkami 
mezinárodní hospodářské soutěži. V 
zájmu uplatňování zásady reciprocity 
a zlepšení přístupu hospodářských 
subjektů EU na trhy třetích zemí 
s veřejnými zakázkami, chráněné 
omezujícími opatřeními v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, je třeba zavést zvláštní 
pravidla podle nařízení COM(2012)124 / 
2012/0060(COD).

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Existuje všeobecná potřeba větší 
pružnosti, a zejména lepšího přístupu 
k zadávacímu řízení s vyjednáváním, jež se 
výslovně předpokládá v Dohodě 
o veřejných zakázkách, kde je vyjednávání 
povoleno u všech řízení. Není-li 
v právních předpisech příslušného 
členského státu stanoveno jinak, mělo by 
být veřejným zadavatelům umožněno 
používat výběrové řízení s vyjednáváním 
upravené touto směrnicí v různých 
situacích, kdy otevřená nebo omezená 
řízení bez vyjednávání pravděpodobně 
nepovedou k uspokojivým výsledkům 
zakázek, Toto řízení by mělo být 
doprovázeno odpovídajícími zárukami, 
které zajišťují dodržení zásad rovného 
zacházení a transparentnosti. To poskytne 
veřejným zadavatelům více volnosti při 
nákupu stavebních prací, dodávek a služeb 
dokonale přizpůsobených jejich 
konkrétním potřebám. Zároveň by to mělo 
zvýšit i přeshraniční obchod, neboť 
hodnocení ukázalo, že přeshraniční 
uchazeči jsou zvlášť úspěšní v zakázkách 
zadaných prostřednictvím vyjednávacího 

(15) Existuje všeobecná potřeba větší 
pružnosti, a zejména lepšího přístupu 
k zadávacímu řízení s vyjednáváním, jež se 
výslovně předpokládá v Dohodě 
o veřejných zakázkách, kde je vyjednávání 
povoleno u všech řízení. Veřejným 
zadavatelům by mělo být umožněno 
používat výběrové řízení s vyjednáváním 
upravené touto směrnicí. Toto řízení by 
mělo být doprovázeno odpovídajícími 
zárukami, které zajišťují dodržení zásad 
rovného zacházení a transparentnosti. To 
poskytne veřejným zadavatelům více 
volnosti při nákupu stavebních prací, 
dodávek a služeb dokonale přizpůsobených 
jejich konkrétním potřebám. Zároveň by to 
mělo zvýšit i přeshraniční obchod, neboť 
hodnocení ukázalo, že přeshraniční 
uchazeči jsou zvlášť úspěšní v zakázkách 
zadaných prostřednictvím vyjednávacího 
řízení s předchozím zveřejněním.
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řízení s předchozím zveřejněním.

Odůvodnění

S odkazem na zelenou knihu o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek 
(COM(2011) 15 v konečném znění) a na zprávu Evropského parlamentu o modernizaci 
zadávání veřejných zakázek (2011/2048(INI)), by se vyjednávací řízení měla používat bez 
omezení s cílem dosáhnout dohody, která je nejvhodnější pro konkrétní potřeby veřejného 
zadavatele a dosažení nejlepšího poměru kvality a ceny. S cílem dosáhnout co nejvyšší úrovně 
transparentnosti je nutno vypracovat vhodné záruky, které zabrání narušení trhu v důsledku 
použití tohoto řízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož 
i širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i 
k podpoře udržitelného hospodářského 
růstu. Tato směrnice by měla přispět 
k usnadnění zadávání inovativních
veřejných zakázek a pomoci členským 
státům při plnění cílů iniciativy „Unie 
inovací“. Z tohoto důvodu by měl být 
stanoven zvláštní postup zadávání zakázek, 
který veřejným zadavatelům umožní 
vytvářet dlouhodobá inovační partnerství 
pro vývoj a následný nákup nových 

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory výzkumu 
a vývoje a inovací. Nákup výzkumu 
a vývoje a zavádění inovativního zboží 
a služeb hraje klíčovou úlohu při 
zlepšování účinnosti a kvality veřejných 
služeb a zároveň řeší hlavní společenské 
problémy. Přispívá k dosažení nejlepšího 
poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož 
i širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i 
k podpoře udržitelného hospodářského 
růstu. Tato směrnice by měla přispět 
k usnadnění zadávání veřejných zakázek
v oblasti výzkumu a vývoje a inovativního 
zboží a služeb a pomoci členským státům 
při plnění cílů iniciativy „Unie inovací“, 
neměla by však zavádět povinné kvóty pro 
inovativní veřejné zakázky, protože tím by 
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inovativních výrobků, služeb nebo staveb 
pod podmínkou, že mohou být dodány 
podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Partnerství by měla být 
strukturována tak, aby mohla poskytnout 
nezbytnou „tržní poptávku“ podněcující 
vývoj inovativního řešení, aniž by 
vyloučila trh.

omezila hospodářskou soutěž a volbu 
veřejných zadavatelů. Je proto vhodné co 
nejdůkladněji vyjasnit možnosti nákupu 
výzkumu a vývoje a inovativního zboží 
a služeb. Z tohoto důvodu by měl být 
stanoven zvláštní postup zadávání zakázek, 
který veřejným zadavatelům umožní 
vytvářet dlouhodobá inovační partnerství 
pro vývoj a následný nákup nových 
inovativních výrobků, služeb nebo staveb 
pod podmínkou, že mohou být dodány 
podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Partnerství by měla být 
strukturována tak, aby mohla poskytnout 
nezbytnou „tržní poptávku“ podněcující 
vývoj inovativního řešení, aniž by 
vyloučila trh.

Odůvodnění

Zadávání veřejných zakázek může sehrávat významnou úlohu při podpoře výzkumu a inovací. 
Směrnice by proto měla jednoznačněji stanovit využívání zadávání veřejných zakázek 
k podpoře výzkumu a vývoje a inovativních řešení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace 
a výměny informací v zadávacích řízeních.
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času. V důsledku toho by 
mělo být stanoveno zkrácení minimálních 
lhůt, jsou-li používány elektronické 
prostředky, avšak s podmínkou, že jsou 
slučitelné se zvláštními způsoby přenosu 
stanovenými na úrovni Unie. Elektronické 
prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace 
a výměny informací v zadávacích řízeních.
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času. V důsledku toho by 
mělo být stanoveno zkrácení minimálních 
lhůt, jsou-li používány elektronické 
prostředky, avšak s podmínkou, že jsou 
slučitelné se zvláštními způsoby přenosu 
stanovenými na úrovni Unie. Elektronické 
prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 
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veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení.

veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení i během provádění zakázky. Měla by 
být stanovena odpovídající lhůta na 
přechod od písemné komunikace 
v papírové podobě na elektronickou formu 
s cílem poskytnout dotčeným stranám 
potřebný čas pro zaškolení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Společné zadávání veřejných zakázek 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států v současné době naráží na konkrétní 
právní problémy, zejména na konflikty 
vnitrostátních právních předpisů. Nehledě 
na skutečnost, že směrnice 2004/18/ES 
implicitně umožňuje přeshraniční společné 
zadávání veřejných zakázek, v praxi 
některé vnitrostátní právní systémy 
explicitně či implicitně činí společné 
přeshraniční zadávání zakázek právně 
nejisté nebo nemožné. Veřejní zadavatelé 
z různých členských států mohou mít 
zájem na spolupráci a společném zadávání 
veřejných zakázek, aby těžili maximum 
z potenciálu vnitřního trhu, pokud jde 
o úspory z rozsahu a sdílení rizik a přínosů, 
zejména pro inovativní projekty s velkou 
mírou rizika, kterou z racionálního 
hlediska nemůže nést jediný veřejný 
zadavatel. Proto je třeba vytvořit nová 
pravidla o přeshraničním společném 
zadávání zakázek, kterými bude určeno 
použitelné právo, což usnadní spolupráci 
mezi veřejnými zadavateli na celém 
jednotném trhu. Veřejní zadavatelé 
z různých členských států mohou navíc 
zakládat společné právnické subjekty 
vytvořené podle vnitrostátního práva nebo 

(26) Společné zadávání veřejných zakázek 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států v současné době naráží na konkrétní 
právní problémy, zejména na konflikty 
vnitrostátních právních předpisů. Nehledě 
na skutečnost, že směrnice 2004/18/ES 
implicitně umožňuje přeshraniční společné 
zadávání veřejných zakázek, v praxi 
některé vnitrostátní právní systémy 
explicitně či implicitně činí společné 
přeshraniční zadávání zakázek právně 
nejisté nebo nemožné. Veřejní zadavatelé 
z různých členských států mohou mít 
zájem na spolupráci a společném zadávání 
veřejných zakázek, aby těžili maximum 
z potenciálu vnitřního trhu, pokud jde 
o úspory z rozsahu a sdílení rizik a přínosů, 
zejména pro inovativní projekty s velkou 
mírou rizika, kterou z racionálního 
hlediska nemůže nést jediný veřejný 
zadavatel. Proto je třeba vytvořit nová 
pravidla o přeshraničním společném 
zadávání zakázek, kterými bude určeno 
použitelné právo, což usnadní spolupráci 
mezi veřejnými zadavateli na celém 
jednotném trhu. Veřejní zadavatelé 
z různých členských států mohou navíc 
zakládat společné právnické subjekty 
vytvořené podle vnitrostátního práva nebo 
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práva Unie. Pro takovou formu společného 
zadávání zakázek by měla být stanovena 
zvláštní pravidla.

práva Unie. Pro takovou formu společného 
zadávání zakázek by měla být stanovena 
zvláštní pravidla. Pokud není dosažení 
přeshraničního zadávání veřejných 
zakázek pravděpodobné, veřejní 
zadavatelé by měli mít možnost odchýlit se 
od evropských pravidel zadávání 
veřejných zakázek a přijmout jednodušší 
pravidla.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli veřejných zakázek 
umožňovaly otevření veřejných zakázek 
hospodářské soutěži. Proto musí být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být
technické specifikace vypracovány tak, 
aby se zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
veřejní zadavatelé posoudit i nabídky 
založené na rovnocenných ujednáních. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 

(27) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli veřejných zakázek 
umožňovaly otevření veřejných zakázek 
hospodářské soutěži. Proto musí být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho je účelem 
technických specifikací vymezit funkci, 
kterou má plnit předmět zakázky, a 
v každém případě by technické specifikace
měly být vypracovány tak, aby se zabránilo 
umělému omezování hospodářské soutěže 
prostřednictvím požadavků, které 
upřednostňují konkrétní hospodářský 
subjekt kopírováním klíčových vlastností 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, 
které tento hospodářský subjekt obvykle 
nabízí. Vypracování technických 
specifikací tak, aby stanovovaly provozní 
a výkonnostní požadavky, obecně 
umožňuje, aby bylo tohoto cíle dosaženo 
co nejlépe a ve prospěch inovací. Bude-li 
učiněn odkaz na evropskou normu nebo na 
vnitrostátní normu, neexistuje-li norma 
evropská, musí veřejní zadavatelé posoudit 
i nabídky založené na rovnocenných 
ujednáních. Za účelem doložení 
rovnocennosti může být od uchazeče 
požadováno, aby poskytl doklad potvrzený 
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osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce.

třetím subjektem; avšak v případech, kdy 
nebude mít dotčený hospodářský subjekt 
přístup k těmto osvědčením či zkušebním 
protokolům, nebo pokud nebude možné, 
aby je získal včas, je třeba povolit jiné 
vhodné doklady, například technickou 
dokumentaci výrobce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Pokud jde o nákup určitých výrobků 
a služeb a o nákup a nájem budov, měly 
by ústřední vládní instituce, které 
uzavírají smlouvy o veřejných pracích, 
dodávkách nebo službách, jít příkladem 
a při rozhodování o nákupech vycházet 
z energetické účinnosti. To by mělo platit 
pro správní útvary, které jsou příslušné 
pro celé území státu. Pokud v daném 
členském státě a pro danou pravomoc 
neexistuje správní útvar příslušný pro celé 
území, měla by se tato povinnost vztahovat 
na ty správní útvary, jejichž pravomoci 
dohromady pokrývají celé území státu. 
Tím by však neměla být dotčena 
ustanovení této směrnice;
V případě nákupu výrobků, na něž se 
nevztahují požadavky této směrnice 
týkající se energetické účinnosti, by 
členské státy měly vybízet veřejné 
subjekty, aby při nákupu zohledňovaly 
energetickou účinnost.

Odůvodnění

Odkaz na verzi směrnice o energetické účinnosti přijatou výborem ITRE (ITRE/7/06352).

Pozměňovací návrh 15
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k nízké účasti malých 
a středních podniků na veřejných 
zakázkách obecně a konkrétněji v odvětví 
inovací a služeb by měla být přijata 
potřebná legislativní opatření. V této 
souvislosti by měla být zvážena řada 
opatření, jako např. opatření v oblasti 
zachování souladu se zásadou 
nediskriminace zajišťující, že opatření 
ohledně státu původu podniků budou 
neutrální, měla by být zohledněna 
konkurenceschopnost nabídek, zavedena 
preferenční opatření na pomoc 
konkurenceschopným malým a středním 
podnikům. Měla by být zavedena opatření 
v oblasti sledování a podávání zpráv 
s cílem zlepšit statistické sledování podle 
odvětví a podle hodnoty veřejných zakázek 
přidělených malým a středním podnikům 
a s cílem posílit informovanost zadavatelů 
o malých a středních podnicích a 
o problémech, s nimiž se malé a střední 
podniky potýkají při získávání přístupu na 
trh s veřejnými zakázkami.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Zadávání veřejných zakázek by se 
mělo řídit zásadou zohledňování malých 
a středních podniků („think small first“) 
a členské státy by měly plně uplatňovat 
Kodex osvědčených postupů umožňujících 
malým a středním podnikům přístup ke 
smlouvám na veřejné zakázky.

Pozměňovací návrh 17
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Význam reciprocity v mezinárodním 
obchodu je třeba opětovně zdůraznit 
společně se skutečností, že vícestranná 
Dohoda o veřejných zakázkách sehrává 
zásadní úlohu při otevírání veřejných 
zakázek (zakázek na zboží, služby 
a stavební práce) mezinárodní 
hospodářské soutěži a zaručuje 
soukromoprávním uchazečům 
transparentní, spravedlivé
a nediskriminační podmínky.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby byla podpořena účast malých 
a středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části a pokud tak neučiní, byli povinni to 
zdůvodnit. Budou-li zakázky rozděleny na 
části, veřejní zadavatelé mohou například 
kvůli tomu, aby zachovali hospodářskou 
soutěž nebo aby zajistili bezpečnost 
dodávek, omezit počet částí, pro něž může 
hospodářský subjekt předložit nabídku, 
a mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči.

(30) Aby byla podpořena účast malých 
a středních podniků a občanské společnosti
na trhu veřejných zakázek, je třeba 
podněcovat veřejné zadavatele, aby 
zakázky rozdělovali na části, prováděly 
opatření na podporu účasti malých 
a středních podniků, a pokud tak neučiní, 
byli povinni to zdůvodnit. Budou-li 
zakázky rozděleny na části, veřejní 
zadavatelé mohou například kvůli tomu, 
aby zachovali hospodářskou soutěž nebo 
aby zajistili bezpečnost dodávek, omezit 
počet částí, pro něž může hospodářský 
subjekt předložit nabídku, a mohou rovněž 
omezit počet částí, jež mohou být zadány 
kterémukoliv jednotlivému uchazeči.Toto 
rozdělení na části však nesmí být 
prováděno za účelem vyhýbání se 
zákonem stanovenému zadávacímu řízení.



AD\911383CS.doc 17/65 PE486.034v02-00

CS

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) S cílem co nejvíce zpřístupnit 
veřejné zakázky malým a středním 
podnikům, a to i pod prahovými 
hodnotami Unie, mohou členské státy 
zavést další opatření v oblasti zadávání 
veřejných zakázek.

Odůvodnění

Více než polovina veřejných zakázek v EU je mimo oblast působnosti směrnice, proto hrají 
členské státy velkou úlohu při pomoci v účasti malým a středním podnikům. Veřejné zakázky 
na vnitrostátní úrovni představují lepší příležitost, neboť jejich velikost je pro malé a střední 
podniky vhodnější.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Účast v zadávacím řízení 
představuje pro mnohé hospodářské 
subjekty značnou finanční zátěž. S cílem 
podpořit účast malých a středních 
podniků by měla být finanční zátěž ve fázi 
zadávacího řízení, provádění zakázky 
i zákonných opravných prostředků 
podstatně snížena.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě specifických nových nástrojů, 
které se zavádí v této směrnici za účelem 
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podpory účasti malých a středních 
podniků na trzích s veřejnými zakázkami, 
by měly členské státy a veřejní zadavatelé 
nadále pokračovat ve vytváření strategií 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
které jsou vstřícné vůči malým a středním 
podnikům. Provádění a uplatňování 
těchto nových pravidel, které jsou pro 
malé a střední podniky příznivější než 
stávající systém, nebude samo o sobě 
stačit. Komise zveřejnila pracovní 
dokument útvarů Komise nazvaný 
Evropský kodex osvědčených postupů 
umožňujících malým a středním 
podnikům přístup ke smlouvám na 
veřejné zakázky (SEC (2008)COM 2193), 
jehož cílem je podpořit členské státy, aby 
zahájily vnitrostátní strategie, programy 
a akční plány s cílem zlepšit účast malých 
a středních podniků na těchto trzích. 
V tomto duchu by vnitrostátní, regionální 
a místní orgány měly důsledně uplatňovat 
pravidla stanovená v této směrnici 
a provádět soudržné obecné politiky 
určené k posílení přístupu malých 
a středních podniků na trhy s veřejnými 
zakázkami.

Odůvodnění

Nová pravidla vstřícná vůči malým a středním podnikům stanovená touto směrnicí jsou 
přínosem. Má-li se však zajistit, aby malé a střední podniky mohly těžit ze značného 
potenciálu, který představují trhy s veřejnými zakázkami, je třeba učinit více. Všechny členské 
státy, regiony a místní orgány by měly být vybízeny, aby zahájily strategie a politiky na 
posílení širší celkové účasti malých a středních podniků na těchto trzích, a to jak na úrovni 
EU, tak na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) Komise by měla připravit a zveřejnit 
celounijní přehled všech poplatků 
souvisejících se zadáváním veřejných 
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zakázek se zvláštním zaměřením na 
poplatky za nápravné prostředky a další 
náklady související se zákonnými 
opravnými opatřeními

Pozměňovací návrh 23

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. 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 na vysoce 
standardizované výrobky.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je
nanejvýš důležité plně využívat potenciál

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je třeba 
vyvinout úsilí o plné využití potenciálu
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veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
rozdílům mezi jednotlivými odvětvími 
a trhy by však nebylo vhodné stanovit 
obecně platné povinné požadavky na 
environmentální, sociální a inovativní 
zadávání zakázek. Právní předpisy Unie již 
stanovily povinné požadavky v oblasti 
veřejných zakázek pro splnění určitých cílů 
v odvětví silničních dopravních vozidel
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel) a kancelářského 
vybavení (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 
2008 o programu Společenství na 
označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky 
a podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu.

veřejných zakázek, aniž by se tím narušily 
pravomoci zadavatelů. Zadávání 
veřejných zakázek je klíčovou hnací silou 
inovací, které mají značný význam 
z hlediska budoucího růstu v Evropě. 
Vzhledem k výrazným rozdílům mezi 
jednotlivými odvětvími a trhy by však 
nebylo vhodné stanovit obecně platné 
povinné požadavky na environmentální, 
sociální a inovativní zadávání zakázek.
Právní předpisy Unie již stanovily povinné 
požadavky v oblasti veřejných zakázek pro 
splnění určitých cílů v odvětví silničních 
dopravních vozidel (směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 
23. dubna 2009 o podpoře čistých 
a energeticky účinných silničních vozidel) 
a kancelářského vybavení (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o programu Společenství na označování 
energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů štítky). Navíc definice společných 
metodik pro náklady životního cyklu již 
významně pokročily. Zdá se proto vhodné 
pokračovat tímto směrem a ponechat 
stanovení povinných cílů na právních 
předpisech pro jednotlivá odvětví 
s ohledem na konkrétní politiky 
a podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu.

Pozměňovací návrh 25

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 

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
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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 
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.

svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020, např. náklady na 
měření potenciálu úspor energie výrobků 
a služeb. 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 
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.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Při použití přístupu vycházejícího 
z nákladů životního cyklu při nákupu 
energeticky účinných produktů a služeb 
by energetická účinnost souboru nebo 
skupiny produktů měla mít přednost před 
energetickou účinností jednotlivého 
nákupu s ohledem na technickou 
vhodnost a zamýšlené použití.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41
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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 vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb 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 

(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 přímo souvisí 
s předmětem veřejné zakázky. Aby se do 
zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost zahrnout do
prováděcích podmínek zakázky
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.
Veškeré prováděcí podmínky, které
zahrnují tyto charakteristiky, by měly ve 
všech případech zůstat omezeny 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 vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb 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 
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zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky, a může to 
tedy mít přímý dopad na předmět zakázky.

Pozměňovací návrh 28

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
přímo 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.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Je obzvláště důležité, aby Komise (55) Je obzvláště důležité, aby Komise 
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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.

během svých přípravných prací vedla
náležité konzultace s příslušnými subjekty,
jako jsou např. zástupci místních 
a regionálních orgánů, občanské 
společnosti, zúčastněných stran atd.,
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.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Článek 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zakázek na stavební práce, zboží 
a služby spadajících do těchto prahových 
hodnot uplatňují členské státy pro 
otevřenou hospodářskou soutěž 
vnitrostátní postupy zajišťující soulad se 
zásadami smlouvy rovného přístupu,
nediskriminace a transparentnosti.

Odůvodnění

Stávající prahové hodnoty pro zakázky na zboží a služby místních a regionálních orgánů by 
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měly být zvýšeny s cílem zajistit zakázky takové hospodářské hodnoty, která může přilákat 
přeshraniční dodavatele, a má tedy potenciál skutečně oživit jednotný trh. Zvýšení prahových 
hodnot by však nemělo znamenat, že zakázky, které nedosahují této hodnoty, budou vyloučeny 
z veřejného nabídkového řízení, a členské státy by proto měly mít povinnost uplatňovat 
vnitrostátní pravidla umožňující tyto nabídky.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Praktické uplatňování dohody 
o veřejných zakázkách, která tvoří součást 
právního rámce zadávání veřejných 
zakázek v Evropské unii, je založeno na 
předchozím posouzení řádného 
uplatňování zásady důsledné reciprocity 
s ohledem na otevírání trhů mezi 
Evropskou unií a třetími smluvními státy. 
Toto posouzení důsledné reciprocity se 
rovněž vztahuje na třetí země, které nejsou 
smluvními stranami dohody o veřejných 
zakázkách a mají přístup na evropský trh 
veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Zvláštní vyloučení v oblasti poštovních 

služeb
1. Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky, jejichž hlavním účelem je 
umožnit veřejným zadavatelům poskytovat 
poštovní služby a jiné než poštovní služby.
2. Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „poštovními službami“: služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 
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a dodávání poštovních zásilek. Tyto služby 
zahrnují služby spadající do oblasti 
všeobecných služeb i služby mimo oblast 
všeobecných služeb v souladu se směrnicí 
97/67/ES;
b)„jinými než poštovnímu službami“: 
služby poskytované v následujících 
oblastech:
i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
ii) služby s přidanou hodnotou spojené 
s elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
iii) služby týkající se poštovních zásilek 
nezahrnutých v bodě i), jako je neadresná 
reklamní pošta;
iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
v) filatelistické služby;
vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Odůvodnění

S ohledem na stav účinné hospodářské soutěže na trhu v odvětví poštovních služeb po 
zavedení pravidel EU zaměřených na liberalizaci tohoto odvětví by veřejné zakázky v této 
oblasti měly být z rozsahu působnosti této směrnice vyloučeny, neboť mají v první řadě 
veřejným zadavatelům umožnit vykonávat určitou činnost v odvětví poštovních služeb.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

b) veškeré činnosti této právnické osoby
jsou vykonávány pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

Odůvodnění

Umožnit právnickým osobám, aby prováděly 10 % své činnosti na otevřeném trhu, 
představuje riziko vážného narušení hospodářské soutěže a poškození malých a středních 
podniků, zejména na místní úrovni.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

b) veškeré činnosti této právnické osoby
jsou vykonávány pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Odůvodnění

Umožnit právnickým osobám, aby prováděly 10 % své činnosti na otevřeném trhu, 
představuje riziko vážného narušení hospodářské soutěže a poškození malých a středních 
podniků, zejména na místní úrovni.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými 
subjekty na základě rovnosti 
a nediskriminace a postupují
transparentním a přiměřeným způsobem.

Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými 
subjekty v souladu se zásadou rovného 
zacházení, nediskriminace, svobodné 
hospodářské soutěže a otevřenosti. 
Postupují rovněž transparentním 



PE486.034v02-00 28/65 AD\911383CS.doc

CS

a přiměřeným způsobem, přičemž vždy 
zajišťují účinné využívání veřejných 
prostředků.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Článek 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veřejní zadavatelé a všechny další 
dotčené strany zajistí ochranu důvěrných 
informací a přijmou opatření, která 
zabrání zneužití těchto informací.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek 18 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Při vypracovávání technických norem 
pro systémy elektronického zadávání 
veřejných zakázek podle článku 19 by 
Komise měla úzce spolupracovat 
s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA) s cílem zajistit co 
nejvyšší standardy důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit povinné 
použití elektronických prostředků 
komunikace i v jiných situacích, než které 
jsou uvedeny v článcích 32, 33, 34, čl. 35 
odst. 2, čl. 49 odst. 2 nebo v článku 51 této 
směrnice.

Členské státy mohou stanovit povinné 
použití elektronických prostředků 
komunikace i v jiných situacích, než které 
jsou uvedeny v článcích 32, 33, 34, čl. 35 
odst. 2, čl. 49 odst. 2 nebo v článku 51 této 
směrnice, pokud nepředstavují pro malé 
a střední podniky a mikropodniky 
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nepřekonatelnou překážku.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při každém sdělení, výměně a uchovávání 
informací veřejní zadavatelé zajistí 
zachování celistvosti údajů a důvěrnosti 
nabídek a žádostí o účast. Obsah nabídek 
a žádostí o účast mohou zkoumat až po 
uplynutí lhůty pro jejich podávání.

Při každém sdělení, výměně a uchovávání 
informací veřejní zadavatelé zajistí 
zachování celistvosti údajů a důvěrnosti 
nabídek a žádostí o účast a rovněž 
informací uvedených v článku 18. Obsah 
nabídek a žádostí o účast mohou zkoumat 
až po uplynutí lhůty pro jejich podávání.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní včasné získání 
znalostí a dovedností nezbytných pro 
elektronické zadávací řízení.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se
Nedovolené jednání

Zájemci jsou při zahájení řízení požádáni, 
aby předložili čestné prohlášení, že se 
nedopustili a nedopustí se:
a) neoprávněného ovlivňování 
rozhodování veřejného zadavatele nebo 
shromažďování důvěrných informací, 
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které by je mohly neoprávněně zvýhodnit 
v zadávacím řízení;
b) uzavírání dohod s jinými zájemci 
a uchazeči, které by mohly narušit soutěž;
c) záměrného poskytování zavádějících 
informací, které by mohly podstatným 
způsobem ovlivnit rozhodování 
o vyloučení, výběru nebo zadání.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít inovační 
partnerství, jak je upraveno v této směrnici.

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít inovační partnerství, jak je 
upraveno v této směrnici.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavce 4 a 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog za 
předpokladu, že zajistí rovné příležitosti 
a zabrání narušení hospodářské soutěže.

a) pokud jde o stavební práce, kde je 
předmětem smlouvy jak projekt, tak 
provedení stavby ve smyslu čl. 2 bodu 8, 
nebo kde je ke stanovení právního nebo 
finančního rámce projektu potřeba 
vyjednávání;
b) pokud jde o veřejné zakázky na 
stavební práce, jsou-li stavební práce 
vykonávány výlučně pro účely výzkumu, 
inovace, testování nebo vývoje, a nikoli 
s cílem dosáhnout ziskovosti nebo 
návratnosti nákladů na výzkum a vývoj;
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c) pokud jde o služby a dodávky, u nichž 
nelze technické specifikace stanovit 
s dostatečnou přesností odkazem na 
normy, evropská technická schválení, 
společné technické specifikace nebo 
technické reference ve smyslu bodů 2 až 5 
přílohy VIII;
d) v případě nestandardních nebo 
nepřijatelných nabídek ve smyslu čl. 30 
odst. 2 písm. a) v odpověď na otevřené 
nebo omezené řízení;
e) jestliže nemůže být zakázka z důvodu 
zvláštních okolností plynoucích z povahy 
nebo složitosti stavebních prací, dodávek 
či služeb nebo z rizik s nimi spojených 
zadána bez předchozího vyjednávání.
Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 
vnitrostátního práva neprovedou.

Odůvodnění

S odkazem na zelenou knihu o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek 
(COM2011) 15 v konečném znění) a na zprávu Evropského parlamentu o modernizaci 
zadávání veřejných zakázek (2011/2048(INI)), by měla používat vyjednávací řízení bez 
omezení s cílem dosáhnout smlouvy, která je nejvhodnější pro konkrétní potřeby veřejného 
zadavatele a nejlepšího poměru kvality a ceny. S cílem dosáhnout co nejvyšší úrovně 
transparentnosti je nutno vypracovat vhodné záruky, které zabrání narušení trhu v důsledku 
použití tohoto řízení.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejný zadavatel může lhůtu pro 
doručení nabídek stanovenou v odst. 1 
druhém pododstavci zkrátit o pět dnů, 
jestliže souhlasí s tím, aby nabídky byly 
předkládány elektronickou cestou 
v souladu s čl. 19 odst. 3, 4 a 5.

4. Veřejný zadavatel může lhůtu pro 
doručení nabídek stanovenou v odst. 1 
druhém pododstavci zkrátit o tři dny, 
jestliže souhlasí s tím, aby nabídky byly 
předkládány elektronickou cestou 
v souladu s čl. 19 odst. 3, 4 a 5.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nesplnění 
povinnosti nestrannosti ze strany 
veřejného zadavatele bylo spojeno 
s postihem.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 40 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce.

Odůvodnění

Minimální lhůta pro doručení žádostí by měla být 40 dní, stejně jako u otevřeného řízení, 
s cílem zajistit co největší podobnost správních pravidel napříč jednotlivými postupy.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Soutěžní dialog se může konat 
v postupných fázích s cílem snížit počet 
řešení, jež budou během jednotlivých fází 
dialogu projednávána, za použití kritérií 
pro zadání definovaných v oznámení 
o zakázce nebo v dokumentaci soutěžního 
dialogu. Veřejný zadavatel v oznámení 
o zakázce nebo dokumentaci soutěžního 
dialogu uvede, zda tuto možnost využije.

netýká se českého znění
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poté, co byl dialog prohlášen za 
ukončený, a poté, kdy o tom byli
informováni účastníci, vyzve veřejný 
zadavatel účastníky k podání jejich 
konečných nabídek na základě jednoho 
nebo více řešení předložených 
a upřesněných během dialogu. Tyto 
nabídky musí obsahovat všechny prvky, 
které jsou nezbytné a požadované pro 
realizaci projektu.

6. Poté, co byl dialog prohlášen za 
ukončený, a poté, kdy o tom byli
informováni účastníci, vyzve veřejný 
zadavatel každého z účastníků k podání
jeho konečné nabídky na základě jednoho 
nebo více řešení předložených 
a upřesněných během dialogu. Tyto 
nabídky musí obsahovat všechny prvky, 
které jsou nezbytné a požadované pro 
realizaci projektu.

Odůvodnění

V zájmu zajištění souladu s ustanoveními o důvěrnosti nemusí všichni účastníci nabídkových 
řízení nabízet stejná řešení, což je důležité zejména u inovativních řešení.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou 
v souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti 
a dohodnutými náklady.

1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou 
v souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti 
a dohodnutými náklady. Veřejný zadavatel 
by měl jednoznačně uvést, která práva 
k duševnímu vlastnictví hodlá případně 
získat v důsledku zakázky, a to buď 
předem, v rámci oznámení o zakázce, 
dokumentace soutěžního dialogu nebo ve 
výzvě k potvrzení zájmu, popřípadě později 
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v rámci sjednávání zakázky.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, aby 
partner dosahoval průběžných cílů, 
a zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 
veřejný zadavatel po každé fázi rozhodnout 
o ukončení partnerství a může vyhlásit 
nové zadávací řízení pro zbývající fáze za 
předpokladu, že získal příslušná práva 
k duševnímu vlastnictví.

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, aby 
partner dosahoval průběžných cílů, 
a zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 
veřejný zadavatel buď zadávat zakázky po 
jednotlivých fázích, čímž umožní, aby se 
různí partneři podíleli na různých fázích 
procesu, nebo se mohou rozhodnout 
udělit vícefázovou zakázku stejnému 
partnerovi nebo partnerům. Veřejný 
zadavatel může po každé fázi rozhodnout 
o ukončení partnerství a může vyhlásit 
nové zadávací řízení pro zbývající fázi 
nebo fáze za předpokladu, že veřejný 
zadavatel získal příslušná práva 
k duševnímu vlastnictví nebo jiným 
způsobem uhradil sjednanou odměnu 
partnerovi nebo partnerům.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, jež 
nemohou být uspokojeny pomocí 
existujících řešení, mohou předkládat jen 
hospodářské subjekty, které jsou k tomu 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, mohou 
předkládat jen hospodářské subjekty, které 
jsou k tomu veřejným zadavatelem 
vyzvány na základě jeho posouzení 
požadovaných informací. Zakázka se 
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jeho posouzení požadovaných informací. 
Zakázka se zadává výhradně na základě 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a).

zadává výhradně na základě kritéria
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všichni uchazeči, kteří předložili přijatelné 
nabídky, jsou elektronickými prostředky 
současně vyzváni k účasti na elektronické 
dražbě prostřednictvím připojení ke 
stanovenému dni a času v souladu 
s pokyny uvedenými ve výzvě. 
Elektronická dražba může probíhat ve více 
navazujících fázích. Elektronická dražba 
nesmí být zahájena dříve než dva pracovní 
dny po dni, kdy byly rozeslány výzvy.

Všichni uchazeči, kteří předložili přijatelné 
nabídky, jsou elektronickými prostředky 
současně vyzváni k účasti na elektronické 
dražbě prostřednictvím připojení ke 
stanovenému dni a času v souladu 
s pokyny uvedenými ve výzvě. 
Elektronická dražba může probíhat ve více 
navazujících fázích. Elektronická dražba 
nesmí být zahájena dříve než pět 
pracovních dnů po dni, kdy byly rozeslány 
výzvy.

Odůvodnění

Přestože lhůty mohou být zkracovány, dva dny je příliš krátká doba na to, aby měly 
hospodářské subjekty rovnou šanci na reakci, zejména pokud jde o malé a střední podniky, 
které mají obecně k dispozici méně lidských zdrojů pro účast na veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé poskytnou dostatečnou 
lhůtu od oznámení do skutečného výběru 
informací.

Veřejní zadavatelé poskytnou dostatečnou 
lhůtu nejméně pěti pracovních dnů od 
oznámení do skutečného výběru informací.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1
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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 funkce, které 
stavba, služba nebo dodávka musí plnit.

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovali na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

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.

Podrobnější vlastnosti týkající se 
konkrétního výrobního procesu nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22, mohou být 
uvedeny jako pokyny, nesmí však 
vylučovat žádné hospodářské subjekty 
z účasti na zadávacím řízení.

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovali na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž.

Pozměňovací návrh 57
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Technické specifikace mohou rovněž 
případně zahrnovat požadavky související 
s:

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výkonností, a to včetně míry vlivu 
na životní prostředí a na klima, a také 
s výkonností z hlediska sociálně únosných 
výrobních procesů;

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) charakteristikami životního cyklu;

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sociálně únosnými výrobními procesy;

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a – písm. d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) organizací, kvalifikací a zkušeností 
pracovníků, kteří mají dotyčnou zakázku 
vykonávat;

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) bezpečností nebo rozměry, včetně 
postupů týkajících se zabezpečování 
kvality, terminologie, symbolů, metod 
testování a hodnocení, balení, značení 
a štítkování, návodu k použití;

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pravidly pro projekt a výpočet nákladů, 
testy, podmínkami inspekce a převzetí 
staveb, metodami a způsoby konstrukce 
a se všemi ostatními technickými 
podmínkami, které je veřejný zadavatel 
schopen stanovit podle obecných nebo 
odborných předpisů, pokud jde 
o dokončené stavby a materiály nebo díly, 
které jsou jejich součástí.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky na štítek se týkají výhradně a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
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vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky a které jsou vhodné pro definování 
vlastností staveb, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem zakázky;

vlastností, které přímo souvisejí 
s předmětem zakázky a které jsou vhodné 
pro definování vlastností staveb, dodávek 
nebo služeb, které jsou předmětem 
zakázky;

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě.

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
a rovnocenné doklady než doklady 
uvedené v odstavci 1, například technickou 
dokumentaci výrobce, pokud dotčený 
hospodářský subjekt nemá přístup 
k osvědčením nebo zkušebním protokolům 
uvedeným v odstavci 1 nebo nemá 
možnost je získat v příslušné lhůtě.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
povolit předložení variant. V oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných 
informací, uvedou, zda povolují varianty, 
či nikoliv. Bez tohoto údaje nejsou 
varianty povoleny.

1. Veřejní zadavatelé povolí uchazečům 
předložení variant.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. 
U zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

S cílem posílit hospodářskou soutěž 
a pomoci malým a středním podnikům 
získat přístup k veřejným zakázkám lze
veřejné zakázky rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí
s výjimkou zakázek, u nichž veřejný 
zadavatel nepovažuje jejich rozdělení na 
části za vhodné.

Odůvodnění

Je důležité podpořit veřejné zadavatele, aby rozdělovali zakázky na menší části s cílem 
usnadnit účast malých a středních podniků ve veřejných nabídkových řízeních. Rozdělování 
na části by však nemělo být povinné, protože veřejní zadavatelé by pak mohli rozdělovat na 
části zakázky, které rozdělovány být neměly. Tak tomu často bývá například v případě staveb 
nebo zakázek na informační technologie. V praxi by bylo rovněž obtížné stanovit velikost 
a hodnotu částí.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejní zadavatelé mohou požadovat, 
aby se všichni dodavatelé zkoordinovali 
své činnosti pod vedením hospodářského 
subjektu, jemuž byla zadána část zakázky, 
která zahrnuje koordinaci celého projektu 
nebo jeho příslušných částí.

vypouští se

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by neměli mít možnost zasahovat do vedení a vlastnických struktur 
soukromých podniků. Pokud bez toho není rozdělení zakázky proveditelné, mělo by se dojít 
k závěru, že zakázka není vhodná k rozdělení.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou oznámit svůj 
úmysl uspořádat plánované zadávací řízení 
zveřejněním oznámení předběžných 
informací co nejdříve po začátku 
rozpočtového období. Tato oznámení 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
části B oddílu I. Zveřejňuje je buď Komise, 
nebo veřejní zadavatelé na svém profilu 
kupujícího v souladu s bodem 2 písm. b) 
přílohy IX. Pokud veřejní zadavatelé 
zveřejní oznámení na svém profilu 
kupujícího, zašlou oznámení o zveřejnění 
předběžných informací na profilu 
kupujícího v souladu s bodem 3 přílohy IX.

1. Veřejní zadavatelé oznámí svůj úmysl 
uspořádat plánované zadávací řízení 
zveřejněním oznámení předběžných 
informací co nejdříve po začátku 
rozpočtového období. Tato oznámení 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
části B oddílu I. Zveřejňuje je buď Komise, 
nebo veřejní zadavatelé na svém profilu 
kupujícího v souladu s bodem 2 písm. b) 
přílohy IX. Pokud veřejní zadavatelé 
zveřejní oznámení na svém profilu 
kupujícího, zašlou oznámení o zveřejnění 
předběžných informací na profilu 
kupujícího v souladu s bodem 3 přílohy IX.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o zakázce mohou používat Oznámení o zakázce používají všichni 
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všichni veřejní zadavatelé jako formu 
výzvy k účasti v soutěži u všech řízení. 
Oznámení musí obsahovat informace 
uvedené v příloze VI části C a musí být 
zveřejněno v souladu s článkem 49.

veřejní zadavatelé jako formu výzvy 
k účasti v soutěži u všech řízení. Oznámení 
musí obsahovat informace uvedené 
v příloze VI části C a musí být zveřejněno 
v souladu s článkem 49.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veřejní zadavatelé nezadají zakázku 
uchazeči, který předložil nejlepší nabídku, 
pokud se prokáže, že nabídka nesplňuje 
povinnosti v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí stanovené právními 
předpisy Unie nebo vnitrostátními 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami platnými v místě provádění 
stavebních prací nebo poskytování služeb 
a dodávek nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou vzít v úvahu 
malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) účast na využívání obchodování 
s lidmi a dětské práce ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí1.
_____________
1 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) pokud platí pravidla, která jsou 
v rozporu se zásadou reciprocity 
v obchodu umožňující kterémukoli 
podniku v EU předkládat nabídky na trhu 
s veřejnými zakázkami v zemi původu 
zájemce nebo uchazeče;

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – 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;

a) pokud může prokázat porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí stanoveného právními předpisy 
Unie či vnitrostátními právními předpisy
nebo kolektivními smlouvami platnými 
v místě provádění stavebních prací nebo 
poskytování služeb nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
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mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud hospodářský subjekt pochází ze 
třetí země, která neotevřela svůj vlastní trh 
s veřejnými zakázkami podnikům z EU;

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud může veřejný zadavatel
jakýmikoli prostředky prokázat, že se 
hospodářský subjekt dopustil vážného 
profesního pochybení;

c) pokud může veřejný zadavatel předložit 
důkazy prokazující, že se hospodářský 
subjekt dopustil vážného profesního 
pochybení;

Pozměňovací návrh 79

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 
souviset s předmětem zakázky a být mu 
striktně úměrné s přihlédnutím k nutnosti 
zajistit skutečnou hospodářskou soutěž.

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
přímo souviset s předmětem zakázky a být 
mu striktně úměrné s přihlédnutím 
k nutnosti zajistit skutečnou hospodářskou 
soutěž.
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Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán, který pas vydává, bude 
o příslušné informace žádat přímo 
příslušné orgány, kromě případů kdy to 
zakazují vnitrostátní pravidla týkající se 
ochrany osobních údajů.

3. Orgán, který pas vydává, bude 
o příslušné informace žádat přímo 
příslušné orgány, kromě případů, kdy to 
zakazují vnitrostátní pravidla týkající se 
ochrany osobních údajů a kdy je možné 
informace získat jen od samotného 
hospodářského subjektu. Pokud chce 
v takovém případě hospodářský subjekt 
získat pas pro veřejné zakázky, poskytne 
informace přímo orgánu.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než šesti měsíci.

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než dvanácti měsíci.

Odůvodnění

Pas pro veřejné zakázky může představovat významný nástroj na omezení administrativních 
nákladů, avšak platnost pasu by měla být prodloužena, protože 6 měsíců je nepřiměřeně 
krátká doba a pro hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, by bylo příliš 
nákladné obnovovat pas dvakrát ročně.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o kritéria týkající se ekonomické 
a finanční situace stanovená podle čl. 56 
odst. 3 a kritéria týkající se technické 
a odborné způsobilosti stanovená podle 
čl. 56 odst. 4, může hospodářský subjekt, 
je-li to vhodné a pro určitou zakázku, 
využít způsobilosti jiných subjektů bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V takovém případě 
veřejnému zadavateli prokáže, že bude 
disponovat nezbytnými zdroji, například 
tím, že předloží závazek těchto subjektů 
učiněný za tímto účelem. V případě 
ekonomické a finanční situace mohou 
veřejní zadavatelé požadovat, aby 
hospodářský subjekt a uvedené subjekty 
nesly společnou odpovědnost za realizaci 
zakázky.

Pokud jde o kritéria týkající se ekonomické 
a finanční situace stanovená podle čl. 56 
odst. 3 a kritéria týkající se technické 
a odborné způsobilosti stanovená podle 
čl. 56 odst. 4, může hospodářský subjekt, 
je-li to vhodné a pro určitou zakázku, 
využít způsobilosti jiných subjektů bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V takovém případě 
veřejnému zadavateli prokáže, že bude 
disponovat nezbytnými zdroji, například 
tím, že předloží závazek těchto subjektů 
učiněný za tímto účelem.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě zakázek na stavební práce, 
služby a umísťovací nebo instalační práce 
v rámci zakázky na dodávky mohou 
veřejní zadavatelé požadovat, aby určité 
stěžejní úkoly byly vykonávány přímo 
uchazečem samotným, nebo pokud je 
nabídka předkládána skupinou 
hospodářských subjektů uvedenou 
v článku 6, účastníkem skupiny.

vypouští se

Pozměňovací návrh 84

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

vypouští se

Odůvodnění

Vypouští se v důsledku změny čl. 66 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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:

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií přímo spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených 
v odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria
přímo spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

Pozměňovací návrh 86

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačního charakteru;

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, energetické účinnosti,
konceptu pro všechny uživatele, vlastností 
z hlediska vlivu na životní prostředí 
a inovačního charakteru, včetně mimo jiné 
dalších inovačních řešení, která rozšiřují 
minimální požadavky stanovené 
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v oznámení o zakázce, v dokumentaci 
soutěžního dialogu nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu;

Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) sociálně udržitelné výrobní procesy;

Pozměňovací návrh 88

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) konkrétní místní původ požadovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb 
nebo dalších fází jejich životního cyklu 
v souladu se zásadami stanovenými ve 
Smlouvách.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, 
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu
a dostupnost dotčených zdrojů, 
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

Pozměňovací návrh 90
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Pozměňovací návrh 91

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) souladu s předpisy a normami 
v oblasti zdraví a bezpečnosti a sociálního 
a pracovního práva stanovenými právními 
předpisy Unie a právními předpisy 
členských států nebo kolektivními 
smlouvami platnými v místě provádění 
stavebních prací nebo poskytování služeb 
či dodávek.

Pozměňovací návrh 92

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) dalších hledisek, která dostatečně 
vysvětlují neobvykle nízké náklady
nabídky.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, může ji 
zamítnout jen z tohoto důvodu pouze 

5. Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, nezamítne 
ji pouze v případě, že je uchazeč v rámci 
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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. Pokud 
veřejný zadavatel zamítne nabídku za 
těchto okolností, informuje o tom Komisi.

konzultace schopen v dostatečné lhůtě 
stanovené veřejným zadavatelem prokázat, 
že dotčená podpora byla slučitelná 
s vnitřním trhem ve smyslu článku 107 
Smlouvy. Pokud veřejný zadavatel zamítne 
nabídku za těchto okolností, informuje 
o tom Komisi.

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění toho, že účastníci, kteří obdrželi státní podporu, by měli být výjimkou, a to 
pouze v případě, že splňují ustanovení článku 107 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Článek 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70a
Veřejní zadavatelé zavedou přiměřené 
monitorování provádění a postupy 
zajišťování kvality v souvislosti s plněním 
zakázky a uvedou tyto postupy ve výzvě 
k účasti v soutěži. S cílem zvýšit účinnost 
a transparentnost monitorování plnění 
zakázky podpoří tyto monitorovací 
postupy elektronické zadávání zakázek.

Odůvodnění

Nedostatečné monitorování provádění zakázky může vést k  vzniku situací, které bude třeba 
následně řešit. Pro včasné objasnění nedostatků týkajících se plnění zakázky, by měly být 
plnění a realizace zakázky sledovány. Zajistilo by se tak co možná nejúčinnější využití 
veřejných prostředků. Pro předcházení chybám, jejich odhalování a nápravu by bylo možné 
využívat rovněž elektronické zadávání zakázek.
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Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Článek 70 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70b
Zakázka obsahuje jasný postup v případě 
nedostatků týkajících se plnění a realizace 
zakázky.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Článek 70 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70c
S cílem umožnit co největšímu počtu 
účastníků trhu účastnit se zadávacích 
řízení zajistí členské státy objektivní, 
účinné a levné postupy zajištění nápravy.

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Článek 70 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70d
V případě závažného porušení či 
nedodržení dohody ze strany dodavatele, 
může veřejný zadavatel zavést vůči 
dodavateli sankce s cílem předejít 
porušování či nedodržování dohody 
v souvislosti s budoucími zakázkami.

Odůvodnění

Možnost zavedení budoucích sankcí vůči dodavatelům, kteří závažným způsobem porušili či 
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nedodrželi dohodu, může významně zlepšit kulturu veřejných zakázek a zajistit účinnějších 
využívání veřejných prostředků.

Pozměňovací návrh 98

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 se od uchazečů
požaduje, aby ve své nabídce veřejnému 
zadavateli uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele.

Pozměňovací návrh 99

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 může stanovit, že částky 
subdodavateli za poskytnuté služby, 
dodávky nebo stavební práce jsou splatné
ihned, pokud:

a) hlavní dodavatel poskytl veřejnému 
zadavateli veškeré části služeb, stavebních 
prací nebo dodávek;
b) veřejný zadavatel přijal služby, dodávky 
nebo stavební práce jako plně poskytnuté; 
nebo
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c) subdodavatel stanovil bez úspěchu 
hlavnímu dodavateli přiměřenou lhůtu na 
poskytnutí informací o okolnostech 
uvedených v písm. a ) a b).

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změna má za následek změnu 
ekonomické rovnováhy zakázky ve 
prospěch dodavatele;

vypouští se

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Článek 73 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
veřejný zadavatel příslušející k tomuto 
členskému státu zadal dotčenou zakázku, 
aniž splnil své povinnosti stanovené 
Smlouvami a touto směrnicí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Článek 76 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76b
Veřejný zadavatel by měl mít pro 
provádění celého postupu ekologické 
veřejné zakázky přiměřené znalosti. 
Členské státy umožní včasné získání 
znalostí a dovedností nezbytných pro 
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ekologické zadávací řízení.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Porota se skládá výhradně z fyzických 
osob, které jsou nezávislé na účastnících 
veřejné soutěže na určitý výkon. Pokud je 
od účastníků veřejné soutěže vyžadována 
zvláštní odborná kvalifikace, musí mít 
nejméně třetina členů poroty tuto nebo 
rovnocennou kvalifikaci.

Porota se skládá výhradně z fyzických 
osob, které jsou nezávislé na účastnících 
veřejné soutěže na určitý výkon. Pokud je 
od účastníků veřejné soutěže vyžadována 
zvláštní odborná kvalifikace, musí mít 
nejméně třetina členů poroty tuto nebo 
rovnocennou kvalifikaci. Při sestavování 
této poroty by měla být zohledněna 
rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu zodpovídá za následující 
úkoly:

Příslušné orgány zodpovídají za 
následující úkoly:

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 s tím 
souvisejících postupů veřejných zadavatelů 
a zejména ústředních nákupních subjektů,

b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;

b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;

c) vydávání stanovisek z vlastního podnětu 
a pokynů k otázkám obecného zájmu 
souvisejícím s výkladem a uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek, 
k opakujícím se otázkám a k systémovým 
problémům souvisejícím s uplatňováním 

c) vydávání stanovisek z vlastního podnětu 
a pokynů k otázkám obecného zájmu 
souvisejícím s výkladem a uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek, 
k opakujícím se otázkám a k systémovým 
problémům souvisejícím s uplatňováním 
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pravidel zadávání veřejných zakázek, ve 
světle ustanovení této směrnice a příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie;

pravidel zadávání veřejných zakázek, ve 
světle ustanovení této směrnice a příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie;

d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci 
k zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;

d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci 
k zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;

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

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

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

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

g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 267 
Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií.

g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 267 
Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií.

Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání podle 
vnitrostátního práva nebo podle systému 
zavedeného na základě směrnice 
89/665/EHS.

Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání podle 
vnitrostátního práva nebo podle systému 
zavedeného na základě směrnice 
89/665/EHS.

Členské státy udělí orgánu dohledu
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 

Členské státy udělí příslušnému orgánu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
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poradenství zjistil porušení pravidel. poradenství zjistil porušení pravidel.

Odůvodnění

Jelikož monitorování a dohled nad veřejnými zakázkami již v členských státech probíhají, 
měly by orgány, jimž byla tato úloha svěřena, poskytovat informace, vypracovávat výroční 
zprávu a předkládat zprávu Komisi. V době hospodářské krize je důležité racionalizovat 
administrativní úkoly a využívat stávající systémy a veřejné prostředky účinně.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny obecné postupy 
a pracovní metody zavedené Komisí 
v oblasti komunikace a kontaktů 
s členskými státy, působí orgán dohledu
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie 
a plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií.

Aniž jsou dotčeny obecné postupy 
a pracovní metody zavedené Komisí 
v oblasti komunikace a kontaktů 
s členskými státy, působí příslušné orgány
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie 
a plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií.

Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
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vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily 
z porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.

Odůvodnění

Jelikož monitorování a dohled nad veřejnými zakázkami již v členských státech probíhají, 
měly by orgány, jimž byla tato úloha svěřena, poskytovat informace, vypracovávat výroční 
zprávu a předkládat zprávu Komisi. V době hospodářské krize je důležité racionalizovat 
administrativní úkoly a využívat stávající systémy a veřejné prostředky účinně.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Šetření a vymáhání, které provádí orgán
dohledu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
veřejných zadavatelů jsou v souladu s touto 
směrnicí a zásadami Smlouvy, nenahrazují 
ani neovlivňují institucionální úlohu 
Komise jako strážkyně Smlouvy. Jestliže 
Komise rozhodne o svěření konkrétního 
případu podle odstavce 4, ponechá si 
zároveň právo zasáhnout v souladu 
s pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.

Šetření a vymáhání, které provádí
příslušný orgán, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou 
v souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň právo 
zasáhnout v souladu s pravomocemi, které 
jí byly svěřeny Smlouvou.

Odůvodnění

Jelikož monitorování a dohled nad veřejnými zakázkami již v členských státech probíhají, 
měly by orgány, jimž byla tato úloha svěřena, poskytovat informace, vypracovávat výroční 
zprávu a předkládat zprávu Komisi. V době hospodářské krize je důležité racionalizovat 
administrativní úkoly a využívat stávající systémy a veřejné prostředky účinně.
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Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé předají vnitrostátnímu
orgánu dohledu úplné znění všech 
uzavřených smluv na zakázky s hodnotou 
větší nebo rovnou

Veřejní zadavatelé předají příslušnému
orgánu úplné znění všech uzavřených 
smluv na zakázky s hodnotou větší nebo 
rovnou

Odůvodnění

Jelikož monitorování a dohled nad veřejnými zakázkami již v členských státech probíhají, 
měly by orgány, jimž byla tato úloha svěřena, poskytovat informace, vypracovávat výroční 
zprávu a předkládat zprávu Komisi. V době hospodářské krize je důležité racionalizovat 
administrativní úkoly a využívat stávající systémy a veřejné prostředky účinně.

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a 
v souladu s vnitrostátními právním 
předpisy a právními předpisy EU o ochraně 
údajů poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený 
a plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným 
v odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.

Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a 
v souladu s vnitrostátními právním 
předpisy a právními předpisy EU o ochraně 
údajů poskytne příslušný orgán na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený 
a plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným 
v odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.

Odůvodnění

Jelikož monitorování a dohled nad veřejnými zakázkami již v členských státech probíhají, 



AD\911383CS.doc 59/65 PE486.034v02-00

CS

měly by orgány, jimž byla tato úloha svěřena, poskytovat informace, vypracovávat výroční 
zprávu a předkládat zprávu Komisi. V době hospodářské krize je důležité racionalizovat 
administrativní úkoly a využívat stávající systémy a veřejné prostředky účinně.

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 až 
7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Přehled všech činností prováděných
příslušným orgánem v souladu s odstavci 1 
až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Odůvodnění

Jelikož monitorování a dohled nad veřejnými zakázkami již v členských státech probíhají, 
měly by orgány, jimž byla tato úloha svěřena, poskytovat informace, vypracovávat výroční 
zprávu a předkládat zprávu Komisi. V době hospodářské krize je důležité racionalizovat 
administrativní úkoly a využívat stávající systémy a veřejné prostředky účinně.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Článek 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84a
Do konce roku 2013 předloží Komise 
zprávu o rozdílných postupech při 
udělování zakázek s hodnotou nižší než 
jsou prahové hodnoty stanovené v článku 
12, zejména s ohledem na služby, které 
nejsou v současnosti považovány za 
prioritní.

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, k zadávání veřejných zakázek 
a usnadnit správné chápání ustanovení této 
směrnice členské státy zajistí možnost 
získání vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků 
nebo za použití stávajících sítí určených na 
podporu podnikům.

2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků a občanské společnosti, 
k zadávání veřejných zakázek a usnadnit 
správné chápání ustanovení této směrnice 
členské státy zajistí možnost získání 
vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků 
nebo za použití stávajících sítí určených na 
podporu podnikům. Podpora se vztahuje 
rovněž na společné nabídky jednotlivých 
subjektů.

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen poradní výbor pro 
veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 
71/306/EHS. Tento výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen poradní výbor pro 
veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 
71/306/EHS. Tento výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Při 
sestavování tohoto výboru je prosazována 
rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá ekonomické dopady na 
vnitřní trh vyplývající z používání 
prahových hodnot uvedených v článku 4 
a do 30. června 2017 o nich podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Komise přezkoumá ekonomické dopady na 
vnitřní trh vyplývající z používání 
prahových hodnot uvedených v článku 4 
a do 30. června 2015 o nich podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 114
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Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě veřejných zakázek na dodávky 
nebo služby specifikace v dokumentu, 
které definují požadované vlastnosti 
výrobku nebo služby, například úroveň 
kvality, úroveň vlivu na životní prostředí 
a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby 
s postižením) a posouzení shody, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 
symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, 
balení, značení a štítkování, návodu 
k použití, výrobních postupů a metod 
v jakékoli fázi životního cyklu dodávky 
nebo služby a postupů posuzování shody;

b) v případě veřejných zakázek na dodávky 
nebo služby specifikace v dokumentu, 
které definují požadované vlastnosti 
výrobku nebo služby, například úroveň 
kvality, úroveň vlivu na životní prostředí 
a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby 
s postižením) a posouzení shody, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 
symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, 
balení, značení a štítkování, návodu 
k použití a postupů posuzování shody;

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Příloha 13 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikaci hospodářského subjektu; a) identifikaci hospodářského subjektu;
registrační číslo podniku, název, adresu 
a bankovní spojení.

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, 
a nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami.

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Příloha 13 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) popis podniku: rok založení, právní 
formu podniku, vlastníka (vlastníky), 
členy představenstva, kód odvětví, stručný 
popis hlavních služeb nebo výrobní 
činnosti společnosti;

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, 
a nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami.

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Příloha 13 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potvrzení, že hospodářský subjekt 
splnil veškeré povinnosti v souvislosti 
s placením daní, odvody do systému 
sociálního zabezpečení v souladu 
s právními předpisy jednotlivých 
členských států atd.;

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, 
a nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami.

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Příloha 13 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) klíčové hospodářské ukazatele 
hospodářského subjektu za poslední tři 
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účetní období: hrubý prodej, EBIT 
a kapitálovou přiměřenost. Začínající 
společnosti budou splňovat tento 
požadavek v případě, že informace od 
zahájení činnosti do současnosti budou 
zaneseny do pasu pro veřejné zakázky;

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, 
a nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami.

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice
Příloha 13 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) klíčové organizační ukazatele 
hospodářského subjektu: průměrný počet 
zaměstnanců za poslední tři roky a počet 
zaměstnanců ke konci loňského roku. 
Začínající společnosti budou splňovat 
tento požadavek v případě, že informace 
od zahájení činnosti do současnosti budou 
zaneseny do pasu pro veřejné zakázky;

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, 
a nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami.

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice
Příloha 13 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než 6 měsíců.

f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než 12 měsíců.
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Odůvodnění

Pas pro veřejné zakázky může představovat významný nástroj na omezení administrativních 
nákladů, avšak platnost pasu by měla být prodloužena, protože 6 měsíců je nepřiměřeně 
krátká doba a pro hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, by bylo příliš 
nákladné obnovovat pas dvakrát ročně.

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Příloha 16 – řádek 2 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

79611000-0 a od 85000000-9 do 
85323000-9 (kromě 85321000-5 
a 85322000-2)

79611000-0 a od 85000000-9 do 
85323000-9 (kromě 85321000-5 
a 85322000-2 a 85143000-3)

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice
Příloha 16 – řádky 8 a (nový) a 8 b (nový)

Pozměňovací návrh

Od 74110000-3 do 74114000-1 Právní služby

Ostatní služby
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