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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že ačkoli místní a regionální orgány patří mezi největší nákupčí v Evropě, 
a hrají proto zásadní úlohu při uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 
orgánům na nižší než celostátní úrovni obecně chybí právní znalosti, dostatečná odborná 
příprava a pokyny pro zadávání veřejných zakázek; vyzývá členské státy, aby zavedly 
odborná školení o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek (zahrnující konkrétní 
aspekty, jako jsou sociální a environmentální kritéria a kritéria rozmanitosti a rovnosti) 
a aby podporovaly využívání informačních a komunikačních technologií s cílem zlepšit 
znalost těchto pravidel a správní kapacitu místních a regionálních orgánů;

2. zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rozpočtový rok 2008 uvedl, že 
nedodržení pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek je jedním ze dvou nejčastějších 
důvodů k odepření poskytnutí finančních prostředků ze strukturálních fondů EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nesrovnalosti bývají často způsobeny nesprávným provedením 
a uplatňováním přísnějších pravidel členskými státy; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve spolupráci s regionálními a místními orgány zrevidovaly jednotlivé soubory pravidel 
týkající se zadávání veřejných zakázek pro různé činnosti a programy realizované v rámci 
strukturálních fondů, a to s cílem tato pravidla sjednotit a zjednodušit celý právní rámec 
zadávání veřejných zakázek tak, aby se snížilo riziko vzniku chyb a zvýšila se efektivita 
využívání strukturálních fondů; 

3. domnívá se, že nejen nákladnost a složitost, ale také doba potřebná pro dokončení postupu 
zadávání veřejných zakázek může být překážkou, a to zejména proto, že různí aktéři maří 
zdlouhavé odvolací postupy, a vítá tedy skutečnost, že plán obnovy umožňuje použít 
konkrétně v letech 2009 a 2010 zrychlené postupy, které jsou stanoveny ve směrnicích 
o veřejných zakázkách, v souvislosti s velkými veřejnými projekty; vyzývá členské státy, 
aby podporovaly místní orgány a poskytovaly jim pomoc při uplatňování těchto nových 
postupů, a to vždy v souladu s obecnými pravidly a předpisy pro zadávání veřejných 
zakázek;

4. lituje skutečnosti, že přidělování prostředků ze strukturálních fondů na projekty 
infrastruktury, které byly realizovány v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, 
a s nimi spojené smlouvy se soukromými subjekty, jež vzešly z veřejných zakázek na nižší 
než celostátní úrovni, vedly v některých případech ke ztrátě dotací z Evropské unie, které 
byly dříve pro financování rozvoje infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, že je zásadně 
důležité odstranit překážky a zavést jasná pravidla pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, chce-li být Evropská unie schopna přinášet potřebné investice do infrastruktury 
a kvalitních služeb; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby prováděcí pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek a strukturální fondy stanovila jasný rámec pro partnerství veřejného 
a soukromého sektoru s cílem vytvořit právní jistotu pro všechny zúčastněné strany a snížit 
tlak na veřejné rozpočty, a to v souvislosti se zásadou spolufinancování a s důsledky 
globální hospodářské krize; 
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5. uznává právo místních a regionálních orgánů rozhodovat demokraticky o tom, jakým 
způsobem lze nejlépe poskytovat veřejné služby, včetně rozhodování o využití služeb 
společností, které tyto orgány vlastní nebo řídí; je přesvědčen, že interkomunální 
spolupráce při poskytování služeb by měla být uznána jako legitimní způsob poskytování 
vnitřních služeb, a to i bez povinných nabídkových řízení, a že aktéři na nižší než 
celostátní úrovni by měli mít možnost zadávat úkoly související s poskytováním služeb 
společnostem, které vlastní nebo řídí, za předpokladu, že se tyto společnosti neúčastní 
hospodářské soutěže na vnějších trzích; navrhuje, aby Komise posoudila, zda ještě 
přetrvává nějaká právní nejistota v souvislosti s pojmy „orgán veřejné moci“ a „vnitřní 
služby“ ve světle několika rozsudků1 Soudního dvora, a bude-li to nutné, podnikla kroky 
k jejich vyjasnění tak, aby byla dodržena zásada subsidiarity; 

6. zdůrazňuje, že je obtížné rozlišovat mezi smlouvami o veřejných službách a činnostmi 
orgánů veřejné moci v oblasti územního plánování, a souhlasí s obavami, které vyjádřila 
řada místních orgánů v reakci na výklad rozhodnutí2 Soudního dvora v oblasti územního 
plánování; je pevně přesvědčen, že operativně a právně striktní dodržování pravidel 
o zadávání veřejných zakázek může bránit městskému rozvoji; vyzývá Komisi, aby 
vyjasnila příslušná pravidla pro zadávání veřejných zakázek a zrevidovala právní rámec 
s cílem neohrozit pravomoci a právo místních orgánů rozhodovat o tom, jak chtějí své 
území rozvíjet.

                                               
1 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. ledna 2005 ve věci C-26/03, Stadt Halle a další proti Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; rozsudek ze dne 13. října 2005 ve věci C-458/03, 
Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG;  rozsudek ze dne 21. července 2005 ve věci C-231/03, 
Coname v Comune di Cingia de’ Botti a další.
2 Rozsudek Evropského soudního dvora (první senát) ze dne 18. ledna 2007 ve věci C-220/05 Jean Auroux a další 
proti Commune de Roanne.


