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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění [COM(2010) 
2020] je založena na třech propojených a vzájemně se posilujících prioritách: rozvíjet 
hospodářství založené na znalostech a inovacích; podporovat nízkouhlíkové a 
konkurenceschopné hospodářství účinně využívající zdroje a zaměřovat se na hospodářství s 
vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

Zadávání veřejných zakázek hraje ve strategii Evropa 2020 klíčovou roli jako jeden z tržních 
nástrojů, jenž má být použit k dosažení uvedených cílů zlepšováním podnikatelského 
prostředí a podmínek pro inovace v podnikání a povzbuzováním častějšího zadávání 
ekologických zakázek, které podporují přechod na nízkouhlíkové hospodářství účinně 
využívající zdroje. Strategie Evropa 2020 zároveň zdůrazňuje, že politika zadávání veřejných 
zakázek musí zajišťovat co nejúčinnější využívání prostředků a že trhy s veřejnými 
zakázkami musí být otevřené pro celou Unii.

Zadávání veřejných zakázek hraje významnou roli v celkové hospodářské výkonnosti 
Evropské unie. V Evropě utratí veřejní zadavatelé za dodávky, stavební práce a služby zhruba 
18 % HDP. Vzhledem k objemu nákupů lze zadávání veřejných zakázek použít jako účinný 
nástroj pro dosažení jednotného trhu, který podněcuje inteligentní, udržitelný a inkluzivní 
růst.

Společně s navrhovanou novou směrnicí o zadávání zakázek orgány veřejné správy tento 
návrh nahradí směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES jako základní prvky právního rámce 
Evropské unie pro zadávání veřejných zakázek. Směrnice bude doplněna o další prvky tohoto 
právního rámce: směrnice 2009/81/ES stanoví specifická pravidla pro veřejné zakázky 
v oblasti obrany a bezpečnosti, směrnice 92/13/EHS zřizuje společné standardy pro 
vnitrostátní přezkumná řízení, aby byla zajištěna dostupnost rychlých a účinných nápravných 
prostředků ve všech zemích EU, pokud se účastníci domnívají, že zakázky nebyly zadány 
spravedlivě.

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:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 

(27) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
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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.

zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace a 
výměny informací v zadávacích řízeních. 
Používání elektronických prostředků vede 
rovněž k úspoře času a prostředků. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Je třeba podporovat elektronické 
zadávání zakázek a zajistit tak, aby 
alespoň 50 % veřejných zakázek orgánů 
EU a členských států bylo zadáváno 
elektronicky v souladu se závazky, které 
vlády členských států přijaly na 
ministerské konferenci konané v roce 
2005 v Manchestru na téma elektronická 
správa. V budoucnu by se elektronické 
zadávání zakázek, jež hraje pozitivní 
úlohu při snižování nákladů a zvyšování 
dostupnosti zadávacích postupů, mělo stát 
hlavním postupem. Je nezbytné zachovat 
otevřené standardy a technologickou 
neutralitu, aby se zajistila interoperabilita 
různých systémů, zamezilo se závislosti na 
poskytovatelích a zajistila se skutečná 
interoperabilita mezi jednotlivými 
platformami elektronického zadávání 
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veřejných zakázek, které již v členských 
státech existují.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce a zajišťují transparentnost. 
Použití těchto elektronických
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Při zadávání veřejných zakázek se 
musí uplatňovat zásada „think small first“ 
(mysli nejprve v malém) a  členské státy 
musí plně uplatňovat Evropský kodex 
osvědčených postupů usnadňujících 
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přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V otevřeném řízení může kterýkoli 
zainteresovaný hospodářský subjekt jako 
odpověď na výzvu k účasti v soutěži 
předložit nabídku. Minimální lhůta pro 
doručení nabídek je 40 dnů ode dne, kdy 
bylo odesláno oznámení o zakázce. 
K nabídce se přikládají informace 
požadované pro výběr na základě kvality.

1. V otevřeném řízení může kterýkoli 
zainteresovaný hospodářský subjekt jako 
odpověď na výzvu k účasti v soutěži 
předložit nabídku. Minimální lhůta pro 
doručení nabídek je 52 dnů ode dne, kdy 
bylo odesláno oznámení o zakázce. 
K nabídce se přikládají informace 
požadované pro výběr na základě kvality.

2. Jestliže zadavatel zveřejní pravidelné 
předběžné oznámení, které není použito 
jako výzva k účasti v soutěži, může být 
minimální lhůta pro doručení nabídek 
stanovená v odst. 1 druhém pododstavci 
tohoto článku zkrácena na 20 dnů za 
předpokladu, že jsou splněny obě 
následující podmínky:

2. Jestliže zadavatel zveřejní pravidelné 
předběžné oznámení, které není použito 
jako výzva k účasti v soutěži, může být 
minimální lhůta pro doručení nabídek 
stanovená v odst. 1 druhém pododstavci 
tohoto článku zkrácena na 36 dnů za 
předpokladu, že jsou splněny obě 
následující podmínky:

a) pravidelné předběžné oznámení 
obsahovalo kromě informací 
vyžadovaných v příloze VI části A oddíle I 
všechny informace vyžadované v příloze 
VI části A oddíle II, pokud tyto posledně 
uvedené informace byly ve chvíli 
zveřejnění pravidelného předběžného 
oznámení dostupné; b) pravidelné 
předběžné oznámení bylo odesláno ke 
zveřejnění nejméně 45 dnů a nejvýše 12 
měsíců před dnem, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

a) pravidelné předběžné oznámení 
obsahovalo kromě informací 
vyžadovaných v příloze VI části A oddíle I 
všechny informace vyžadované v příloze 
VI části A oddíle II, pokud tyto posledně 
uvedené informace byly ve chvíli 
zveřejnění pravidelného předběžného 
oznámení dostupné; b) pravidelné 
předběžné oznámení bylo odesláno ke 
zveřejnění nejméně 52 dnů a nejvýše 12 
měsíců před dnem, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

3. Jestliže naléhavá, zadavatelem řádně 
odůvodněná situace znemožňuje použití 
lhůty stanovené v odst. 1 druhém 
pododstavci, může zadavatel stanovit jinou 
lhůtu v délce nejméně 20 dnů ode dne, kdy 

3. Jestliže naléhavá, zadavatelem řádně 
odůvodněná situace znemožňuje použití 
lhůty stanovené v odst. 1 druhém 
pododstavci, může zadavatel stanovit jinou 
lhůtu v délce nejméně 22 dnů ode dne, kdy 



PA\896601CS.doc 7/10 PE486.035v01-00

CS

bylo odesláno oznámení o zakázce. bylo odesláno oznámení o zakázce.
4. 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. 33 odst. 3, 4 a 5.

4. Zadavatel může lhůtu pro doručení 
nabídek stanovenou v odst. 1 druhém 
pododstavci zkrátit o sedm dnů, jestliže
souhlasí s tím, aby nabídky byly 
předkládány elektronickou cestou v 
souladu s čl. 33 odst. 3, 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V omezeném řízení může kterýkoli 
hospodářský subjekt jako odpověď na 
výzvu k účasti v soutěži podat žádost o 
účast tím, že předloží informace 
požadované pro výběr na základě kvality. 
Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je obecně stanovena na nejméně 30 
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce nebo výzva k potvrzení zájmu, a 
v žádném případě nesmí být kratší než 15 
dnů.

1. V omezeném řízení může kterýkoli 
hospodářský subjekt jako odpověď na 
výzvu k účasti v soutěži podat žádost o 
účast tím, že předloží informace 
požadované pro výběr na základě kvality. 
Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je obecně stanovena na nejméně 37
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce nebo výzva k potvrzení zájmu, a 
v žádném případě nesmí být kratší než 22
dnů.

2. Nabídku mohou předložit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
zadavatelem vyzvány na základě posouzení 
požadovaných informací. Zadavatelé 
mohou omezit počet vhodných zájemců, 
kteří budou vyzváni k účasti v řízení, v 
souladu s čl. 72 odst. 2.

2. Nabídku mohou předložit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
zadavatelem vyzvány na základě posouzení 
požadovaných informací. Zadavatelé 
mohou omezit počet vhodných zájemců, 
kteří budou vyzváni k účasti v řízení, v 
souladu s čl. 72 odst. 2.

Lhůta pro doručení nabídek může být 
stanovena vzájemnou dohodou mezi 
zadavatelem a vybranými zájemci za 
předpokladu, že všem zájemcům je pro 
vypracování a podání jejich nabídek 
poskytnuta stejná lhůta.

Lhůta pro doručení nabídek může být 
stanovena vzájemnou dohodou mezi 
zadavatelem a vybranými zájemci za 
předpokladu, že všem zájemcům je pro 
vypracování a podání jejich nabídek 
poskytnuta stejná lhůta.

Jestliže není možné dosáhnout dohody o 
lhůtě pro doručení nabídek, určí zadavatel 
lhůtu, která v žádném případě nesmí být 

Jestliže není možné dosáhnout dohody o 
lhůtě pro doručení nabídek, určí zadavatel 
lhůtu, která by neměla být kratší než 24 
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kratší než deset dní ode dne, kdy byla 
odeslána výzva k podání nabídky.

dnů a v žádném případě nesmí být kratší 
než deset dní ode dne, kdy byla odeslána 
výzva k podání nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve vyjednávacím řízení s předchozí 
výzvou k účasti v soutěži může kterýkoli 
hospodářský subjekt jako odpověď na 
výzvu k účasti v soutěži podat žádost o 
účast tím, že předloží informace 
požadované pro výběr na základě kvality. 
Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je obecně stanovena na nejméně 30
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce, nebo v případě, že se jako výzva 
k účasti v soutěži použije pravidelné 
předběžné oznámení, kdy byla odeslána 
výzva k potvrzení zájmu, a v žádném 
případě nesmí být kratší než 15 dnů.

1. Ve vyjednávacím řízení s předchozí 
výzvou k účasti v soutěži může kterýkoli 
hospodářský subjekt jako odpověď na 
výzvu k účasti v soutěži podat žádost o 
účast tím, že předloží informace 
požadované pro výběr na základě kvality. 
Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je obecně stanovena na nejméně 37
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce, nebo v případě, že se jako výzva 
k účasti v soutěži použije pravidelné 
předběžné oznámení, kdy byla odeslána 
výzva k potvrzení zájmu, a v žádném 
případě nesmí být kratší než 22 dnů.

2. Vyjednávání se mohou účastnit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
zadavatelem vyzvány na základě posouzení 
požadovaných informací. Zadavatelé 
mohou omezit počet vhodných zájemců, 
kteří budou vyzváni k účasti v řízení, v 
souladu s čl. 72 odst. 2. Lhůta pro doručení 
nabídek může být stanovena vzájemnou 
dohodou mezi zadavatelem a vybranými 
zájemci za předpokladu, že všem 
zájemcům je pro vypracování a podání 
jejich nabídek poskytnuta stejná lhůta. 
Jestliže není možné dosáhnout dohody o 
lhůtě pro doručení nabídek, určí zadavatel 
lhůtu, která v žádném případě nesmí být 
kratší než deset dní ode dne, kdy byla 
odeslána výzva k podání nabídky.

2. Vyjednávání se mohou účastnit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
zadavatelem vyzvány na základě posouzení 
požadovaných informací. Zadavatelé 
mohou omezit počet vhodných zájemců, 
kteří budou vyzváni k účasti v řízení, v 
souladu s čl. 72 odst. 2. Lhůta pro doručení 
nabídek může být stanovena vzájemnou 
dohodou mezi zadavatelem a vybranými 
zájemci za předpokladu, že všem 
zájemcům je pro vypracování a podání 
jejich nabídek poskytnuta stejná lhůta. 
Jestliže není možné dosáhnout dohody o 
lhůtě pro doručení nabídek, určí zadavatel 
lhůtu, která by neměla být kratší než 24 
dnů a v žádném případě nesmí být kratší 
než deset dní ode dne, kdy byla odeslána 
výzva k podání nabídky.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 
5 % ceny původní zakázky, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že 
je provedeno několik po sobě 
následujících změn, bude základem pro 
posouzení hodnoty kumulativní hodnota 
těchto po sobě jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud její 
hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 
10 % ceny původní zakázky, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že je 
provedeno několik po sobě následujících 
změn, bude základem pro posouzení 
hodnoty kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. en
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