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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Veřejné zakázky hrají při dosažení 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 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 řádně 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 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 
řízení s předchozím zveřejněním.

(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.

Or. en

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 měla používat řízení bez vyjednávání 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.
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Pozměňovací návrh 2

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 
veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení.

(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 pro výměnu informací a 
komunikaci s vhodnými funkcemi navíc 
mohou veřejným zadavatelům umožnit 
předcházení, odhalování a nápravu chyb, 
které se mohou vyskytnout během 
zadávacích řízení i během provádění 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Energetická účinnost je jedním 
z hlavních aspektů stěžejní iniciativy 
strategie Evropa 2020 – Evropa účinněji 
využívající zdroje. S cílem zajistit vysokou 
úroveň energetické účinnosti ve veřejných 
zakázkách by měly členské státy zajistit, 
aby nakupovaly produkty, systémy, služby 
a budovy a zařízení, zejména v oblasti IT, 
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s vysokou úrovní energetické účinnosti s 
ohledem na nákladovou efektivnost 
založenou na analýze celého životního 
cyklu. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 4

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.

Or. en

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 5

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 
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zákonných opravných prostředků 
podstatně snížena.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 
zakázek se zvláštním zaměřením na 
poplatky za nápravné prostředky a další 
náklady související s zákonnými 
opravnými opatřeními

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 normy důvěrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vybrané prostředky komunikace musí být 
obecně dostupné a nesmí omezovat přístup 
hospodářských subjektů k zadávacímu 
řízení.

Vybrané prostředky komunikace musí být 
obecně dostupné a nesmí omezovat přístup 
hospodářských subjektů k zadávacímu 
řízení.

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

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

Tato povinnost neplatí v případě, že by 
použití elektronických prostředků 
vyžadovalo zvláštní nástroje nebo formáty 
souborů, které nejsou obecně dostupné ve 
všech členských státech ve smyslu 
odstavce 3. Veřejný zadavatel používající 
jiné prostředky komunikace k předkládání 
nabídek je povinen v zadávací 
dokumentaci prokázat, že v důsledku 
zvláštní povahy informací, které mají být 
vyměňovány s hospodářskými subjekty, 
vyžaduje použití elektronických prostředků 
zvláštní nástroje nebo formáty souborů, jež 
nejsou v členských státech obecně 
dostupné.

Tato povinnost neplatí v případě, že by 
použití elektronických prostředků 
vyžadovalo zvláštní nástroje nebo formáty 
souborů, které nejsou obecně dostupné ve 
všech členských státech ve smyslu 
odstavce 3. Veřejný zadavatel používající 
jiné prostředky komunikace k předkládání 
nabídek je povinen v zadávací 
dokumentaci prokázat, že v důsledku 
zvláštní povahy informací, které mají být 
vyměňovány s hospodářskými subjekty, 
vyžaduje použití elektronických prostředků 
zvláštní nástroje nebo formáty souborů, jež 
nejsou v členských státech obecně 
dostupné.

Má se za to, že veřejní zadavatelé mají 
oprávněné důvody nevyžadovat při 
překládání nabídek elektronické prostředky 
komunikace, jestliže:

Má se za to, že veřejní zadavatelé mají 
oprávněné důvody nevyžadovat při 
překládání nabídek elektronické prostředky 
komunikace, jestliže:

a) vzhledem ke specializované povaze 
zadávacího řízení nelze popis technických 
specifikací zpracovat pomocí formátů 
souborů, jež jsou obecně podporovány 
běžně používanými aplikacemi;

a) vzhledem ke specializované povaze 
zadávacího řízení nelze popis technických 
specifikací zpracovat pomocí formátů 
souborů, jež jsou obecně podporovány 
běžně používanými aplikacemi;

b) na aplikace podporující formáty 
souborů, jež jsou vhodné k popisu 
technických specifikací, se vztahují 
vlastnické licence a zadavatel je nemůže 

b) na aplikace podporující formáty 
souborů, jež jsou vhodné k popisu 
technických specifikací, se vztahují 
vlastnické licence a zadavatel je nemůže 
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zpřístupnit pro stažení nebo používání na 
dálku;

zpřístupnit pro stažení nebo používání na 
dálku;

c) aplikace podporující formáty souborů, 
jež jsou vhodné k popisu technických 
specifikací, používají formáty souborů, 
které nelze zpracovat pomocí žádné jiné 
aplikace s otevřeným zdrojovým kódem 
nebo aplikace, kterou lze stáhnout.

c) aplikace podporující formáty souborů, 
jež jsou vhodné k popisu technických 
specifikací, používají formáty souborů, 
které nelze zpracovat pomocí žádné jiné 
aplikace s otevřeným zdrojovým kódem 
nebo aplikace, kterou lze stáhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zadávání veřejné zakázky uplatňují 
veřejní zadavatelé vnitrostátní postupy 
upravené tak, aby byly v souladu s touto 
směrnicí, za předpokladu, že byla 
zveřejněna výzva k účasti v soutěži, aniž je 
dotčen článek 30.

Při zadávání veřejné zakázky uplatňují 
veřejní zadavatelé vnitrostátní postupy 
upravené tak, aby byly v souladu s touto 
směrnicí, za předpokladu, že byla 
zveřejněna výzva k účasti v soutěži, aniž je 
dotčen článek 30.

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít otevřené nebo omezené 
řízení, jak je upraveno v této směrnici.

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít otevřené nebo omezené 
řízení, jak je upraveno v této směrnici.

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

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

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 
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vykonávány výlučně pro účely výzkumu, 
inovace, testování nebo vývoje, a nikoli s 
cílem dosáhnout ziskovosti nebo 
návratnosti nákladů na výzkum a vývoj;
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.

Or. en

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 řízení bez vyjednávání 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 12

Návrh směrnice
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě zakázek na stavební práce, 2. V případě zakázek na stavební práce, 
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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.

služby a umísťovací nebo instalační práce 
v rámci zakázky na dodávky mohou 
veřejní zadavatelé požadovat, aby určité 
stěžejní úkoly, které mají zásadní význam 
pro včasné provedení zakázky v souladu s 
kritérii kvality stanovenými v dohodě, byly 
vykonávány přímo uchazečem samotným, 
nebo pokud je nabídka předkládána 
skupinou hospodářských subjektů 
uvedenou v článku 6, účastníkem skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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.

Or. en

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 14

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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 
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porušování či nedodržování dohody 
v souvislosti s budoucími zakázkami.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Hlava III – kapitola I a (nová) – čl. 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola Ia
Ekologické veřejné zakázky

Článek 76a
Při nákupu produktů, systémů, služeb a 
budov členské státy zajistí, aby veřejné 
subjekty nakupovaly produkty, systémy, 
služby a budovy a zařízení, zejména 
v oblasti IT, s vysokou úrovní energetické 
účinnosti, jak je uvedeno v příloze III 
směrnice o energetické účinnosti, 
s ohledem na nákladovou efektivnost 
založenou na analýze celého životního 
cyklu, jak je uvedeno v článku 67. 
V případě výrobků, které nejsou zahrnuty 
v příloze III směrnice o energetické 
účinnosti, se veřejné subjekty snaží 
zohlednit energetickou účinnost svých 
nákupů.
Členské státy stanoví pravidla pro 
provádění ustanovení článku 1 a přílohy 
III směrnice o energetické účinnosti pro 
leasing nebo pronájem produktů, systémů 
a služeb ze strany veřejných subjektů, 
s výjimkou krátkodobých dohod bez 
obnovy.
Členské státy zajistí, že při nabídkových 
řízeních na služby veřejné subjekty zváží 
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možnost uzavření dlouhodobých smluv o 
energetické náročnosti, jak je uvedeno 
v článku 14b) směrnice o energetické 
účinnosti. 
Aniž je dotčen článek 5 směrnice o 
energetické účinnosti, měla by mít při 
nákupu nebo pronájmu souboru nebo 
skupiny produktů, systémů, služeb nebo 
budov celková energetická účinnost 
přednost před energetickou účinností 
jednotlivého nákupu s ohledem na 
technickou vhodnost a zamýšlené použití.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Hlava III – kapitola I a (nová) – čl. 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 
ekologické zadávací řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy jmenují jediný nezávislý Členské státy zajistí dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci. Dohled se 
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orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi. Dohled se 
vztahuje na všechny veřejné zadavatele.

vztahuje na všechny veřejné zadavatele.

Or. en

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 20

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu zodpovídá za následující 
úkoly:

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

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 
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 

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

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 
poradenství zjistil porušení pravidel.

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

Or. en

Odůvodnění

Jelikož monitorování a dohled nad veřejnými zakázkami již v členských státech probíhají, 
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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 21

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 příslušný orgán 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 
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.
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Or. en

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 22

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.

Or. en

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 23

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé předloží příslušnému
orgánu úplné znění všech uzavřených 
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větší nebo rovnou smluv, jejichž hodnota činí nejméně
a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;

a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;

b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.

b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.

Or. en

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 24

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 7

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.

Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.

Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.

Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 

Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
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nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.

nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.

Or. en

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 25

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 dohledu v souladu s 
odstavci 1 až 7 je obsažen ve výroční 
zprávě uvedené v odstavci 2.

Or. en

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.


