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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zadáváním veřejných zakázek je třeba přispívat k uskutečnění jednotného trhu a k obnovení 
hospodářského růstu v členských státech. V Evropě utratí veřejní zadavatelé za dodávky, 
stavební práce a služby zhruba 18 % HDP.

Navrhovatel stanoviska má za to, že provádění směrnice o postupech zadávání veřejných 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb se musí řídit následujícími zásadami:
- zjednodušení postupů ve prospěch všech hospodářských subjektů;
- podpora účasti malých a středních podniků;
- záruka nejlepších možných výsledků, co se týče poměru kvality a ceny;
- účelné a transparentní použití veřejných finančních prostředků.

Navrhovatel stanoviska je výslovně potěšen skutečností, že cílem legislativního návrhu 
Komise je posílení a aktualizace stávajících právních předpisů, které upravují postupy 
zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb v Evropě.

Navrhovatel vyjadřuje především spokojenost s obsahem návrhu v souvislosti s cílem posílit 
právní rámec v oblasti zadávání veřejných zakázek, aby využívání tohoto nástroje mohlo 
stimulovat veřejné a soukromé investice do infrastruktur a strategických služeb. Souhlasí 
rovněž s nutností inovovat a zjednodušit postupy zadávání veřejných zakázek a vytvořit 
řádnou rovnováhu mezi prioritami vázanými na omezování rozpočtu a potřebou zaručit 
účinnost veřejných zakázek.

Navrhovatel stanoviska považuje za vhodné ponechání právní úpravy zadávání zakázek v 
odvětvích, kde existuje částečně otevřený charakter trhů, na kterých tyto subjekty působí, 
neboť členské státy udělují zvláštní nebo výhradní práva na dodávky, obstarávání nebo 
provozování sítí pro poskytování dotčených služeb.

Navrhovatel se však domnívá, že má-li být dosaženo nejlepšího možného výsledku s ohledem
na navrhované cíle, jsou nezbytné některé změny:

- Z návrhu směrnice musí být vyloučeny právní služby ryze důvěrné povahy zaručené 
přísnými etickými předpisy, vycházející z tradic členských států, neboť vyžadují posouzení 
subjektivních prvků souvisejících se zvláštními potřebami zadavatele.

- Zahrnutí odvětví poštovních služeb do návrhu směrnice nezohledňuje odpovídajícím 
způsobem změny, k nimž došlo v Evropě v posledních letech, zejména rozvoj konkurence na 
trhu těchto služeb, které jsou již předmětem směrnice 2004/17/ES. Ve spojitosti s právní 
úpravou v této oblasti a vývojem judikatury je tedy třeba uplatnit vyloučení tohoto odvětví, neboť 
v něm již existuje skutečná hospodářská soutěž založená na kritériích, jako jsou vlastnosti 
dotyčného zboží a služeb, existence alternativ, ceny a přítomnost většího počtu konkurentů. 

- V souvislosti s výroky Soudního dvora Evropské unie (rozsudek čtvrtého senátu ze dne 10. 
dubna 2008, věc C-393/06) se uznává výklad definice veřejnoprávního subjektu, která 



PE489.642v02-00 4/23 AD\915659CS.doc

CS

zahrnuje i obchodní společnosti pod veřejnou kontrolou. Průmyslová a obchodní povaha se 
tak týká sledovaného účelu a potřeb, které je třeba uspokojit, nikoli druhu organizace a 
činnosti.

- Stanovení maximální čtyřleté doby trvání rámcové smlouvy i pro zvláštní odvětví se zdá být 
omezující, neboť v určitých případech (dohody o pomoci a údržbě zařízení) by mohlo 
omezovat výkonnost zadavatelů.

- Zdá se, že povinnost informovat hospodářské subjekty o vývoji a pokračování jednání 
s uchazeči, pokud ji hospodářský subjekt vyžaduje, příliš zatěžuje zadavatele a poškozuje 
právo uchazečů na důvěrnost informací.

- Nespornou hodnotu má povinné, nikoli již dobrovolné zřízení jediného nezávislého orgánu 
zodpovědného za dohled a za koordinaci provádění směrnic podle čl. 93 odst. 1. Tento dohled 
nesmí být sám o sobě cílem, ale musí zaručovat sledování cílů kvality, úspornosti, účelnosti a 
transparentnosti, které stanoví směrnice, a nesmí zpomalovat nebo brzdit činnost veřejné 
správy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vyjmout by se rovněž měly zakázky 
na jiné služby než služby poštovní, neboť 
jak bylo zaznamenáno, hospodářská 
soutěž v odvětví poštovních služeb je 
natolik rozvinutá, že toto odvětví není 
třeba zahrnout do působnosti této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výsledky hodnocení ukázaly, že (16) Výsledky hodnocení dopadu a 
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vynětí některých služeb z úplného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se úplné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové a 
právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek ukázaly, že 
vynětí některých služeb z úplného 
uplatňování této směrnice by melo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování této směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb.

Odůvodnění

Z návrhu směrnice musí být vyloučeny právní služby ryze důvěrné povahy vycházející z tradic 
členských států, neboť vyžadují posouzení subjektivních prvků souvisejících se zvláštními 
potřebami zadavatele.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S ohledem na škodlivé účinky na 
hospodářskou soutěž by vyjednávací řízení 
bez výzvy k účasti v soutěži mělo být 
používáno pouze ve zcela výjimečných 
případech. Tato výjimka by měla být 
omezena na případy, kdy buď zveřejnění
není možné z důvodů vyšší moci v souladu 
s ustálenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie, nebo pokud je od začátku 
jasné, že by zveřejnění nepřineslo větší 
hospodářskou soutěž, především 
v případech, kdy objektivně existuje pouze 
jeden hospodářský subjekt, který může 
zakázku provést. K použití vyjednávacího
řízení bez výzvy k účasti v soutěži může 
opravňovat jen situace objektivní 
výlučnosti, pokud situaci výlučnosti 
nevytvořil sám zadavatel s ohledem na 
budoucí zadávací řízení a pokud neexistují 
odpovídající konkurenční nabídky, jejichž 
dostupnost by měla být pečlivě zvážena.

(26) S ohledem na škodlivé účinky na 
hospodářskou soutěž lze jednací řízení bez 
výzvy k účasti v soutěži používat pouze ve 
zcela výjimečných případech, přičemž je 
takovéto použití nutno řádně odůvodnit a 
toto odůvodnění zaslat vnitrostátnímu 
orgánu dohledu uvedenému v článku 93.
Tato výjimka by měla být omezena na 
případy, kdy buď uveřejnění není možné 
z důvodů vyšší moci v souladu s ustálenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie, 
nebo pokud je od začátku jasné, že by 
uveřejnění nepřineslo větší hospodářskou 
soutěž, především v případech, kdy 
objektivně existuje pouze jeden 
hospodářský subjekt, který může zakázku 
provést. K použití jednacího řízení bez 
výzvy k účasti v soutěži může opravňovat 
jen situace objektivní výlučnosti, pokud 
situaci výlučnosti nevytvořil sám zadavatel 
s ohledem na budoucí zadávací řízení a 
pokud neexistují odpovídající konkurenční 
nabídky, jejichž dostupnost by měla být 
pečlivě zvážena.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být zadavatelé povinni žádat o 
vysvětlení účtované ceny v případech, kdy 
bude mít nabídka výrazně nižší cenu než 
ceny nabízené ostatními uchazeči. Nebude-
li uchazeč schopen poskytnout dostatečné 
vysvětlení, zadavatel by měl být oprávněn
tuto nabídku odmítnout. Odmítnutí by 
mělo být povinné v případech, kdy 
zadavatel zjistí, že mimořádně nízká cena 
je důsledkem nedodržení povinných
právních předpisů Unie v oblastech 
sociálního nebo pracovního práva nebo 
práva životního prostředí nebo ustanovení 
mezinárodního pracovního práva.

(49) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být zadavatelé povinni žádat o 
vysvětlení účtované ceny v případech, kdy 
bude mít nabídka výrazně nižší cenu než 
ceny nabízené ostatními uchazeči. Nebude-
li uchazeč schopen poskytnout dostatečné 
vysvětlení, zadavatel by měl tuto nabídku 
odmítnout. Odmítnutí by mělo být povinné 
také v případech, kdy zadavatel zjistí, že 
mimořádně nízká cena je důsledkem 
nedodržení vnitrostátních a 
mezinárodních právních předpisů a
právních předpisů Unie, zejména
v oblastech sociálního nebo pracovního 
práva nebo práva životního prostředí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50a) V zájmu zajištění řádného postupu 
zadávání veřejných zakázek je nezbytné 
patřičně upravit nástroj pro zadávání 
zakázek subdodavateli, a zajistit tak, aby 
veřejné zakázky byly prováděny v souladu 
s nabídkou. Zadávání zakázek 
subdodavateli by mělo být omezeno na 
maximální počet tří po sobě následujících 
subdodavatelských úrovní, aniž jsou tím 
dotčeny přísnější právní předpisy 
jednotlivých členských států upravující 
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tuto oblast.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56a) Zadavatelé by měli respektovat 
ustanovení o opožděných platbách 
uvedená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. 
února 2011 o postupu proti opožděným 
platbám v obchodních transakcích1.
_____________
1 Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není dotčeno právo 
zadavatelů uvedené v článku 4 rozhodovat 
o tom, zda a do jaké míry si přejí 
vykonávat veřejné funkce sami.
Zadavatelé mohou plnit úkoly veřejného 
zájmu s využitím vlastních zdrojů, aniž by 
byli povinni využívat služeb vnějších 
ekonomických subjektů. Mohou tak činit 
také ve spolupráci s dalšími zadavateli.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 

a) má právní subjektivitu,
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obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem 
se subjekt, který působí v normálních 
tržních podmínkách, usiluje o dosažení 
zisku a nese ztráty plynoucí z výkonu své 
činnosti, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu,
b) má právní subjektivitu, b) je založen za zvláštním účelem 

uspokojování potřeb obecného zájmu, 
který nemá průmyslovou nebo obchodní 
povahu;

Odůvodnění

I punti a) e b) della proposta della Commissione sono diventati, per motivi legati alla 
coerenza legislativa del testo, rispettivamente i punti b) e a). Il punto a), nuovo punto b) è 
stato altresì emendato. In particolare, quest'ultima modifica si basa su recenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sentenza 10/04/2008 causa C - 393/05/ IV sez) nelle 
quali si riconosce un'interpretazione della definizione di organismo di diritto pubblico che 
comprende anche le società commerciali sotto controllo pubblico. Il carattere industriale o 
commerciale, riguarda, pertanto, le finalità da perseguire e i bisogni da soddisfare, piuttosto 
che il tipo di organizzazione e di attività.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „zakázkami na dodávky“ se rozumějí 
zakázky, jejichž předmětem je koupě 
výrobků, koupě výrobků na splátky, 
leasing výrobků nebo jejich nájem, 
s možností následné koupě nebo bez ní.
Zakázka na dodávku může jako vedlejší 
předmět zahrnovat umísťovací a instalační 
práce.

(10) „zakázkami na dodávky“ se rozumějí 
zakázky, jejichž předmětem je koupě 
výrobků, koupě výrobků na splátky, 
leasing výrobků nebo jejich nájem, 
s možností následné koupě nebo bez ní.
Zakázka na dodávky může zahrnovat 
dodání, které je zamýšleno jako dodávky 
rozdělené na více částí. Zakázka na 
dodávku může jako vedlejší předmět 
zahrnovat umísťovací a instalační práce.

Odůvodnění

Považujeme za vhodné stanovit v této definici zakázek na dodávky i dodání, které je 
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zamýšleno jako dodávky rozdělené na více částí. Tak by byly právně upraveny některé stále 
rozšířenější smluvní postupy, které stanoví dodání rozdělené na více částí v průběhu platnosti 
smlouvy podle potřeb zadavatelů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti 
související s poskytováním:

1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti 
související s poskytováním poštovních 
služeb.

a) poštovních služeb;
b) jiných služeb než poštovních, pod 
podmínkou, že jsou takové služby 
poskytovány subjektem, který rovněž 
poskytuje poštovní služby ve smyslu odst. 
2 písm. b), a jestliže pro služby spadající 
do odst. 2 písm. b) nejsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 27 odst. 1.
2. Pro účely této směrnice a aniž je dotčena 
směrnice 97/67/ES, se rozumí:

2. Pro účely této směrnice a aniž je dotčena 
směrnice 97/67/ES, se rozumí:

a) „poštovní zásilkou“ zásilka s adresou v 
konečné podobě, ve které má být dodána, 
bez ohledu na její hmotnost. Kromě 
listovních zásilek jsou to rovněž například 
knihy, katalogy, noviny, časopisy a 
poštovní balíky obsahující zboží s 
obchodní hodnotou či bez obchodní 
hodnoty, bez ohledu na jejich hmotnost;

a) „poštovní zásilkou“ zásilka s adresou v 
konečné podobě, ve které má být dodána, 
bez ohledu na její hmotnost. Kromě 
listovních zásilek jsou to rovněž například 
knihy, katalogy, noviny, časopisy a 
poštovní balíky obsahující zboží s 
obchodní hodnotou či bez obchodní 
hodnoty, bez ohledu na jejich hmotnost;

b) „poštovními službami“ služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 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) „poštovními službami“ služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 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;

c) „jinými službami než poštovními 
službami“ služby poskytované 
v následujících oblastech:
i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
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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 písmenu a), 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

Směrnice 2008/6/ES otevřela odvětví poštovních služeb konkurenci i díky odstranění 
zbývajících oblastí, které byly ještě vyhrazeny poskytovateli všeobecných služeb. Odvětví 
poštovních služeb tedy postupně dosáhlo uspokojivé úrovně liberalizace.
Jiné služby než poštovní, které provozují provozovatelé poštovních služeb, by proto měly být z 
působnosti nových směrnic vyloučeny.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 19 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodčích a smírčích služeb; b) právních, rozhodčích a smírčích služeb;

Odůvodnění

S ohledem na zvláštní diskreční a důvěrnou povahu, kterou se řídí právní služby, by bylo 
vhodné vyjmout je z oblasti působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifikace veřejných zakázek se 
zveřejňují.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže v řízení s předchozí výzvou k 
účasti v soutěži nebyly podány žádné 
nabídky nebo žádné vhodné nabídky nebo 
žádné žádosti o účast, za předpokladu, že 
se původní podmínky zakázky podstatně
nezmění;

a) jestliže v řízení s předchozí výzvou k 
účasti v soutěži nebyly podány žádné 
nabídky nebo žádné vhodné nabídky nebo 
žádné žádosti o účast, za předpokladu, že 
se původní podmínky zakázky nezmění a 
že bude orgánu dohledu uvedenému v 
článku 93 poskytnuto řádné odůvodnění;

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

1. Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty 
předložené uchazečem, jestliže splňují 
minimální požadavky, které zadavatelé 
stanovili, a nepřekračují 1/6 celkové 
dohodnuté ceny.

Odůvodnění

Nekontrolované použití různých variant by mohlo narušit hospodářskou soutěž a způsobit 
problémy, co se týče právní jistoty. Považujeme za vhodné zavést konkrétní ustanovení, jímž 
se stanoví maximální cena povolená pro jednotlivé varianty.  Vnitrostátní právní předpisy 
nabízí v tomto smyslu referenční kritéria, která potvrzují účinnost takového ustanovení.
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé uvedou v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, výzvě k potvrzení 
zájmu, nebo pokud je soutěž vyhlašována 
formou oznámení o existenci systému 
kvalifikace, ve výzvě k podání nabídky
nebo k jednání, zda nabídky musí být 
omezeny pouze na jednu nebo několik 
částí, a pokud nejsou rozděleny na části, 
pak vysvětlí, proč tomu tak není.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výzvy k účasti v soutěži ve smyslu čl. 
39 odst. 2 se uveřejňují v plném znění v 
úředním jazyce Unie, který vybral 
zadavatel. Toto jazykové znění představuje 
jediné závazné znění. Shrnutí podstatných 
prvků každého oznámení se zveřejňuje 
v ostatních úředních jazycích.

3. Výzvy k účasti v soutěži ve smyslu čl. 
39 odst. 2 se uveřejňují v plném znění v 
úředním jazyce Unie, který vybral 
zadavatel. Toto jazykové znění představuje 
jediné závazné znění.

Odůvodnění

Stanovení povinnosti zveřejnit souhrn důležitých prvků každé výzvy ve všech úředních 
jazycích Evropské unie je neudržitelné z hlediska časové náročnosti, nákladů a právní jistoty.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) každému uchazeči, který podal 
přijatelnou nabídku, průběh a postup 
vyjednávání a dialogu s uchazeči.

vypouští se

Odůvodnění

Povinnost informovat hospodářské subjekty o vývoji a pokračování jednání s uchazeči, pokud 
ji hospodářský subjekt vyžaduje, příliš zatěžuje zadavatele a porušuje právo uchazečů na 
důvěrnost informací.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 98 akty v přenesené pravomoci 
za účelem změny seznamu v příloze XIV, 
bude-li to nutné z důvodu uzavření nových 
mezinárodních dohod nebo změn 
stávajících mezinárodních dohod.

7. Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 98 akty v přenesené pravomoci 
za účelem doplnění seznamu v příloze 
XIV, bude-li to nutné z důvodu uzavření 
nových mezinárodních dohod nebo změn 
stávajících mezinárodních dohod.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr hospodářských subjektů 
žádajících o kvalifikaci v systému 
kvalifikace zahrnují požadavky týkající se 
ekonomické a finanční způsobilosti 
hospodářského subjektu nebo jeho 
technických a profesních schopností, může 

1. Pokud objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr hospodářských subjektů 
žádajících o kvalifikaci v systému 
kvalifikace zahrnují požadavky týkající se 
ekonomické a finanční způsobilosti 
hospodářského subjektu nebo jeho 
technických a profesních schopností, může 
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hospodářský subjekt v případě nutnosti 
využít způsobilosti jiných subjektů, ať už 
je právní povaha vztahů existujících mezi 
ním a těmito subjekty jakákoli. V takovém 
případě prokáže hospodářský subjekt 
zadavateli, že bude disponovat danými 
zdroji po celou dobu trvání systému 
kvalifikace, například tím, že předloží 
závazek těchto subjektů učiněný za tímto 
účelem. V případě ekonomické a finanční 
situace mohou zadavatelé požadovat, aby 
hospodářský subjekt a subjekty, jejichž 
způsobilost využívá, nesly společnou 
odpovědnost za provedení zakázky.

hospodářský subjekt v případě nutnosti 
využít pouze hmotné způsobilosti jiných 
subjektů s patřičným ohledem na právní 
povahu vztahů existujících mezi ním a 
těmito subjekty. V takovém případě 
prokáže hospodářský subjekt zadavateli, že 
bude disponovat danými zdroji po celou 
dobu trvání systému kvalifikace, například 
tím, že předloží závazek těchto subjektů 
učiněný za tímto účelem. Zadavatelé 
vyžadují, aby hospodářský subjekt a 
subjekty, jejichž způsobilost využívá, nesly 
společnou odpovědnost za provedení 
zakázky.

Odůvodnění

Aby byla při zadávání a provádění veřejných zakázek zajištěna právní a ekonomická jistota, 
měla by se možnost využití způsobilosti jiných subjektů omezit pouze na požadavky týkající se  
hmotné způsobilosti; posílit je třeba také společnou odpovědnost hospodářských subjektů a 
subjektů, jejichž způsobilosti tyto hospodářské subjekty při provádění veřejné zakázky 
využívají, a to povinným zavedením této společné odpovědnosti. Toho lze dosáhnout pouze 
tehdy, existuje-li mezi využívající a využívanou stranou právní vztah.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Požadavky na využívání způsobilosti 
jiných subjektů nemohou uplatňovat 
zároveň hospodářské subjekty a subjekty, 
jejichž způsobilosti využívají.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr hospodářských subjektů 
žádajících o kvalifikaci v systému 

1. Objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr hospodářských subjektů 
žádajících o kvalifikaci v systému 
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kvalifikace a objektivní pravidla a kritéria 
pro vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, omezených nebo 
vyjednávacích řízeních nebo v inovačních 
partnerstvích mohou zahrnovat důvody 
pro vyloučení uvedené v článku 55 
směrnice 2004/18 za podmínek tam 
stanovených.

kvalifikace a objektivní pravidla a kritéria 
pro vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, užších nebo jednacích
řízeních nebo v inovačních partnerstvích 
zahrnují důvody pro vyloučení uvedené 
v článku 55 směrnice […/…/EU] [o 
veřejných zakázkách] za podmínek tam 
stanovených.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zadavatelem veřejný zadavatel, 
tato kritéria a pravidla zahrnují důvody 
pro vyloučení uvedené v čl. 55 odst. 1 a 2 
směrnice 2004/18 za podmínek 
stanovených v uvedeném článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Článek 76 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka;
b) nejnižší náklady.
Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo 
na základě nákladové efektivnosti, např. 
podle přístupu vycházejícího z nákladů v 
průběhu životního cyklu za podmínek 
stanovených v článku 77.
2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 

2. Veřejný zadavatel vyhodnotí
ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
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zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

uvedenou v odstavci 1 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 zakázky, jako je:

Tato kritéria budou kromě ceny nebo 
nákladů zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky.

Náklady mohou být posouzeny na základě 
nákladové efektivnosti, např. podle 
přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 77.
V případě standardizovaných výrobků a 
služeb, jejichž obsah může být předurčen 
jejich vlastní povahou, může být 
rozhodujícím kritériem zadání zakázky 
cena/náklady.
Dalšími kritérii mohou být:

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

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

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací může 
být zohledněna organizace, kvalifikace a 
zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
zadavatele, který musí ověřit, že při 
nahrazení bude zajištěna rovnocenná 
organizace a kvalita;

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací je
zohledněna organizace, kvalifikace a 
zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
zadavatele, který musí ověřit, že při 
nahrazení bude zajištěna rovnocenná 
organizace a kvalita;

c) poprodejní služby a technická pomoc, 
datum dodání, dodací lhůta nebo lhůta pro 
dokončení, závazky s ohledem na náhradní 
díly a zabezpečení dodávek;

c) poprodejní služby a technická pomoc, 
datum dodání, dodací lhůta nebo lhůta pro 
dokončení, závazky s ohledem na náhradní 
díly a zabezpečení dodávek;

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodu 22, 
pokud jsou tato kritéria určena v souladu s 
odstavcem 4 a týkají se faktorů, které 
přímo souvisí s těmito postupy a 

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodu 22, 
pokud jsou tato kritéria určena v souladu s 
odstavcem 4 a týkají se faktorů, které 
přímo souvisí s těmito postupy a 
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charakterizují konkrétní postup výroby 
nebo poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb.

charakterizují konkrétní postup výroby 
nebo poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb.

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce 
uvedené v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.
4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají zadavateli neomezenou 
volnost výběru. Zajišťují možnost účinné 
hospodářské soutěže a jsou doprovázena 
požadavky, které umožňují účinné ověření 
informací poskytovaných uchazeči.
Zadavatelé na základě informací a dokladů 
poskytnutých uchazeči účinným způsobem 
ověří, zda nabídky splňují kritéria pro 
zadání zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky zajišťují 
možnost účinné hospodářské soutěže a jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči. Zadavatelé na základě informací 
a dokladů poskytnutých uchazeči účinným 
způsobem ověří, zda nabídky splňují 
kritéria pro zadání zakázky.

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

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

Tato váha může být vyjádřena stanovením 
rozmezí s přiměřeným maximálním 
rozpětím.

Tato váha může být vyjádřena stanovením 
rozmezí s přiměřeným maximálním 
rozpětím.

Pokud stanovení váhy není možné z 
objektivních důvodů, zadavatel uvede 
kritéria sestupně podle významu.

Pokud stanovení váhy není možné z 
objektivních důvodů, zadavatel uvede 
kritéria sestupně podle významu.

Relativní váhy nebo pořadí podle významu 
se uvádějí podle vhodnosti v oznámení 
sloužícím jako výzva k účasti v soutěži, ve 
výzvě k potvrzení zájmu, ve výzvě k 
podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v 
zadávací dokumentaci.

Relativní váhy nebo pořadí podle významu 
se uvádějí podle vhodnosti v oznámení 
sloužícím jako výzva k účasti v soutěži, ve 
výzvě k potvrzení zájmu, ve výzvě k 
podání nabídky nebo k jednání nebo v 
zadávací dokumentaci.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 

V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
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právního aktu Unie, včetně aktů v 
přenesené pravomoci v rámci odvětvových 
právních předpisů, se tato společná 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto 
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 76 odst. 1.

právního aktu Unie, včetně aktů v 
přenesené pravomoci v rámci odvětvových 
právních předpisů, se tato společná 
metodika použije v souladu s kritérii pro 
zadání zakázky uvedeným v čl. 76 odst. 1.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, 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 pokud o 
to subdodavatel požádá a pokud to 
podmínky zakázky umožňují, 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.

Pozměňovací návrh 26

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 

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 
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kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Odůvodnění

Návrh omezuje možné změny, které mohou být provedeny v průběhu prací, na 5 % hodnoty 
smlouvy. Toto omezení je příliš restriktivní. Navrhujeme zvýšení této hranice tak, aby 
nemohla překročit 10 % celkové ceny.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby zadavatelé 
mohli zohlednit potřebu zajištění kvality, 
návaznosti, přístupnosti, dostupnosti a 
úplnosti služeb, zvláštní potřeby různých 
kategorií uživatelů, účast a posílení 
možností uživatelů a inovace. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že výběr 
poskytovatele služeb nebude uskutečňován 
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb.

2. Členské státy zajistí, aby zadavatelé 
mohli zohlednit potřebu zajištění kvality, 
návaznosti, přístupnosti, dostupnosti a 
úplnosti služeb, zvláštní potřeby různých 
kategorií uživatelů, účast a posílení 
možností uživatelů a inovace a ochranu 
spotřebitelů a sociální začlenění. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že výběr 
poskytovatele služeb nebude uskutečňován 
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 
(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy o 
tomto jmenování informují Komisi.

1. Členské státy jmenují v souladu se svým 
celostátním nebo federálním uspořádáním 
jeden nebo více nezávislých orgánů
zodpovědných za dohled nad prováděním 
směrnice a jeho koordinaci (dále jen 
„orgány dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

Členské státy, které již takovými 
nezávislými orgány disponují, si je mohou 
ponechat, pokud tyto orgány plní všechny 
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povinnosti uvedené níže.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) kontrola zpráv, které předkládají 
zadavatelé, kteří zamýšlí použít jednací 
řízení bez uveřejnění;

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Právní služby jsou a vždy byly založeny na vztahu důvěry k danému odborníkovi, která se 
opírá o skutečné profesionální způsobilosti tohoto odborníka a řídí se přísným etickým 
kodexem dané profese.  Proto nemohou být svěřeny veřejnoprávnímu orgánu dohledu a 
nemohou spadat do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

c) vypracování hlavních směrů k otázkám 
obecného zájmu souvisejícím s výkladem a 
uplatňováním pravidel zadávání veřejných 
zakázek, k opakujícím se otázkám a 
k systémovým problémům souvisejícím 
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problémům souvisejícím s uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek ve 
světle ustanovení této směrnice a příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie;

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

Odůvodnění

Navrhovaná nová formulace je vhodnějším vyjádřením úkolu organizace, která má být 
pověřena dohledem nad výkonem a uplatňováním stanovených předpisů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem poskytování právního a 
ekonomického poradenství, vedení a 
podpory zadavatelům při přípravě a 
provádění zadávacích řízení členské státy 
zajistí systémy technické podpory. Členské 
státy rovněž zajistí, aby se každému 
zadavateli dostalo v jednotlivých otázkách 
kvalifikované podpory a poradenství.

vypouští se

Odůvodnění

Právní služby jsou a vždy byly založeny na vztahu důvěry k danému odborníkovi, která se 
opírá o skutečné profesionální způsobilosti tohoto odborníka a řídí se přísným etickým 
kodexem dané profese.   Proto nemohou být svěřeny veřejnoprávnímu orgánu dohledu a 
nemohou spadat do oblasti působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Příloha 14 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Úmluva č. 94 o pracovních 
ustanoveních ve veřejných zakázkách;
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