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►B

SMĚRNICE RADY 92/13/EHS
ze dne 25. února 1992
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství
pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hosçpodářství,
energetiky, dopravy a telekomunikací
(Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14)
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▼B
SMĚRNICE RADY 92/13/EHS
ze dne 25. února 1992
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hosçpodářství,
energetiky, dopravy a telekomunikací
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společen
ství, a zejména na článek 100a této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
ve spolupráci s Evropským parlamentem (2),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 90/531/EHS ze dne 17. září 1990
o postupech při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví
vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (4) stanoví
pravidla pro postupy při zadávání zakázek, která by měla zajistit, aby
případní dodavatelé a podnikatelé měli přiměřenou možnost dosáhnout
udělení zakázky, ale neobsahuje žádná zvláštní ustanovení pro její
účinné uplatňování;
vzhledem k tomu, že stávající právní úprava zajišťující jejich uplatňo
vání jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství není vždy
dostačující;
vzhledem k tomu, že situace, kdy neexistují účinné opravné prostředky
nebo jsou nedostatečné, brání podnikům ze Společenství ucházet se
o zakázky; že proto členské státy musí tuto situaci napravit;
vzhledem k tomu, že se směrnice Rady 89/665/EHS ze dne
21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících
se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky
a stavební práce (5) vztahuje pouze na zadávání veřejných zakázek upra
vených směrnicí Rady 71/305/EHS ze dne 26. července 1971 o koordi
naci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (6), napo
sledy pozměněnou směrnicí 90/531/EHS, a směrnicí Rady 77/62/EHS
ze dne 21. prosince 1976 o koordinaci postupů při zadávání veřejných
zakázek na dodávky (7), naposledy pozměněnou směrnicí 90/531/EHS;
vzhledem k tomu, že otevření veřejných zakázek v dotyčných odvětvích
soutěži na úrovni Společenství vyžaduje přijetí opatření, která zajistí,
(1) Úř.
Úř.
(2) Úř.
Úř.
(3) Úř.
(4) Úř.
(5) Úř.
(6) Úř.
(7) Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.
věst.
věst.
věst.
věst.
věst.

C
C
C
C
C
L
L
L
L

216, 31.8.1990, s. 8 a
179, 10.7.1991, s. 18.
106, 22.4.1991, s. 82 a
39, 17.2.1992.
60, 8.3.1991, s. 16.
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▼B
aby byla dodavatelům nebo podnikatelům v případě porušení práva
Společenství nebo vnitrostátních předpisů je provádějících přístupná
přezkumná řízení;

vzhledem k tomu, že je nezbytné značně posílit záruky transparentnosti
a nediskriminace a že je proto k dosažení hmatatelných výsledků třeba
mít k dispozici účinné a rychlé opravné prostředky;

vzhledem k tomu, že musí být vzata v úvahu zvláštní povaha některých
právních řádů, aby měly členské státy možnost zavést různé pravomoci
pro orgány příslušné k přezkumnému řízení se stejnými účinky;

vzhledem k tomu, že jednou z těchto možností je pravomoc zasáhnout
přímo do zadávacího řízení, například jeho pozastavením nebo zrušením
rozhodnutí nebo diskriminačních doložek v dokumentaci nebo vyhláše
ních;

vzhledem k tomu, že druhou možností je stanovit pravomoc vykonávat
nepřímý tlak na zadavatele, aby napravovali veškerá protiprávní jednání
nebo aby se jich zdrželi a aby bylo zabráněno vzniku škod;

vzhledem k tomu, že vždy musí být možné žádat náhradu škody;

vzhledem k tomu, že je-li uplatňován nárok na náhradu škody předsta
vující náklady na přípravu nabídky nebo náklady na účast v zadávacím
řízení, nemusí osoba uplatňující tuto náhradu škody prokazovat, že by jí
byla zakázka udělena, pokud by nedošlo k protiprávnímu jednání;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby zadavatelé, kteří dodržují předpisy
o zadávání zakázek, mohli tuto skutečnost oznámit vhodným způsobem;
že to vyžaduje přezkum zadávacího řízení a praxe nezávislými osobami;

vzhledem k tomu, že je proto vhodné zavést systém atestací umožňující
vydávat prohlášení o správném použití předpisů o zadávání zakázek
pomocí oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropských spole
čenství;

vzhledem k tomu, že zadavatelé by měli mít možnost využít systém
atestací, pokud si to přejí; že členské státy jim musí k tomu poskytnout
možnost; že toho mohou dosáhnout tím, že buď samy zavedou systém
atestací, nebo umožní zadavatelům použít systém jiného členského státu;
že mohou svěřit provádění atestací osobám, profesním nebo stavovským
sdružením nebo pracovníkům určitých institucí;

vzhledem k tomu, že stanovením základních požadavků v této směrnici
je zajištěna nezbytná pružnost při zavedení takového systému; že přesná
pravidla pro jeho fungování by měla být stanovena v evropských
normách, na které tato směrnice odkazuje;
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▼B
vzhledem k tomu, že se může pro členské státy ukázat nezbytným
stanovit taková pravidla provozu před přijetím evropských norem
nebo jimi tyto normy doplnit;
vzhledem k tomu, že pokud podniky samy nevyžadují přezkum,
nemohou být některá protiprávní jednání napravena, není-li vytvořen
zvláštní systém;
vzhledem k tomu, že by proto Komise, pokud zjistí, že došlo ke zřej
mému protiprávnímu jednání v průběhu zadávacího řízení, měla mít
možnost uvědomit příslušné orgány členského státu a zadavatele, aby
byla učiněna vhodná opatření pro rychlou nápravu takového jednání;
vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby existovala možnost smíru na
úrovni Společenství umožňující pokojné řešení sporů;
vzhledem k tomu, že uplatňování této směrnice v praxi by mělo být
přezkoumáno současně s uplatňováním směrnice 90/531/EHS na
základě informací poskytnutých členskými státy o fungování vnitrostát
ních přezkumných řízení;
vzhledem k tomu, že tato směrnice musí být použitelná současně se
směrnicí 90/531/EHS;
vzhledem k tomu, že by Španělskému království, Řecké republice
a Portugalské republice měly být poskytnuty přiměřené dodatečné
lhůty pro provedení této směrnice, přičemž je třeba vzít v úvahu počátek
použitelnosti směrnice 90/531/EHS v těchto státech,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA 1

Opravné prostředky na vnitrostátní úrovni
▼M2
Článek 1
Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení
▼M3
1.
Tato směrnice se vztahuje na zakázky uvedené ve směrnici Evrop
ského parlamentu a Rady 2014/25/EU (1), nejsou-li v souladu s články
18 až 24, články 27 až 30 a článkem 34 nebo 55 uvedené směrnice
z její působnosti vyjmuty.
Zakázky podle této směrnice zahrnují zakázky na dodávky, práce
a služby, koncese na práce a služby, rámcové dohody a dynamické
nákupní systémy.
Tato směrnice se vztahuje rovněž na koncese udělované zadavateli
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (2),
nejsou-li v souladu s články 10, 12, 13, 14, 16, 17 a 25 uvedené
směrnice z její působnosti vyjmuty.
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví
vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení
směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
2
( ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).
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▼M3
Pokud jde o zakázky a koncese, které spadají do oblasti působnosti
směrnice 2014/25/EU nebo směrnice 2014/23/EU, přijmou členské
státy opatření nezbytná k zajištění možnosti účinného, a zejména co
nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí zadavatelů v souladu s podmínkami
stanovenými v článcích 2 až 2f této směrnice z důvodu, že tato rozhod
nutí porušila právo Unie v oblasti zadávání zakázek nebo vnitrostátní
předpisy je provádějící.

▼M2
2.
Členské státy zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci mezi
podniky, jež mohou uplatňovat nárok na náhradu škody, která jim
vznikla v řízení o zadávání zakázky, v důsledku toho, že tato směrnice
rozlišuje mezi vnitrostátními předpisy provádějícími právo Společenství
a jinými vnitrostátními předpisy.

3.
Členské státy zajistí, aby bylo přezkumné řízení podle prováděcích
pravidel, která mohou členské státy samy stanovit, dostupné alespoň
každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky
a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla nebo
hrozí škoda.

4.
Členské státy mohou požadovat, aby osoba, která má v úmyslu
zahájit přezkumné řízení, oznámila zadavateli domnělé protiprávní
jednání a svůj záměr podat návrh na přezkum, za předpokladu, že tím
nebude dotčena odkladná lhůta podle čl. 2a odst. 2 ani žádné jiné lhůty
pro podání návrhu na přezkum v souladu s článkem 2c.

5.
Členské státy mohou požadovat, aby dotyčná osoba podala
nejprve návrh na přezkum u zadavatele. V tom případě členské státy
zajistí, aby podání uvedeného návrhu na přezkum vedlo k okamžitému
pozastavení možnosti uzavřít smlouvu.

Členské státy rozhodnou o vhodných komunikačních prostředcích,
včetně faxu nebo elektronických prostředků, které mají být použity
k podání návrhu na přezkum podle prvního pododstavce.

Pozastavení uvedené v prvním pododstavci neskončí před uplynutím
lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni,
kdy zadavatel zaslal odpověď, v případě použití faxu nebo elektronic
kých prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních
prostředků, před uplynutím alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni, kdy zadavatel zaslal odpověď, anebo deseti kalen
dářních dnů ode dne následujícího po dni doručení odpovědi.

▼B
Článek 2
▼M2
Náležitosti přezkumného řízení
▼B
1.
Členské státy zajistí, aby opatření přijímaná v souvislosti
s přezkumným řízením uvedeným v článku 1 zahrnovala pravomoci

buď:
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▼B
a) přijímat co nejrychleji prostřednictvím předběžných postupů před
běžná opatření směřující k nápravě domnělého protiprávního jednání
nebo k zabránění dalšímu poškozování dotčených zájmů, včetně
opatření vedoucích k pozastavení nebo zajištění pozastavení daného
zadávacího řízení nebo výkonu rozhodnutí učiněného zadavatelem;
b) zrušit protiprávní rozhodnutí nebo zajistit jeho zrušení, včetně odstra
nění diskriminačních technických, hospodářských nebo finančních
specifikací ve vyhlášení zadávacího řízení, v pravidelném před
běžném oznámení, v oznámení o existenci zkušebního systému,
ve výzvě k účasti v soutěži, v zadávací dokumentaci nebo v jakých
koliv dalších dokumentech souvisejících se zadávacím řízením;
nebo:
c) přijímat jiná opatření, než která jsou uvedena v písmenech a) a b) co
nejrychleji prostřednictvím předběžných postupů nebo, je-li to
nezbytné, prostřednictvím konečného řízení ve věci, směřujících
k nápravě zjištěného protiprávního jednání a k zabránění poškozo
vání příslušných zájmů, zejména platebním příkazem v určité výši
v případech, kdy protiprávní jednání nebylo napraveno nebo mu
nebylo zabráněno.
Členské státy mohou učinit tuto volbu buď pro všechny zadavatele,
nebo pro určité kategorie zadavatelů na základě objektivních kritérií;
v každém případě musí být zachována účinnost opatření přijatých
k zabránění poškození dotčených zájmů;
d) přiznat náhradu škody osobám poškozeným protiprávním jednáním
v obou výše uvedených případech.
Členské státy mohou stanovit, pokud to jejich vnitrostátní právo
vyžaduje a za předpokladu, že existují orgány s odpovídajícími pravo
mocemi, že pokud je nárok na náhradu škody uplatňován na základě
skutečnosti, že rozhodnutí bylo protiprávní, musí být napadené rozhod
nutí nejprve zrušeno nebo prohlášeno za protiprávní.
▼M2
2.
Pravomoci uvedené v odstavci 1 a v článcích 2d a 2e mohou být
rozděleny mezi různé orgány, které jsou z různých hledisek příslušné
k přezkumnému řízení.
3.
Jestliže orgán prvního stupně, který je nezávislý na zadavateli,
přezkoumává rozhodnutí o zadání zakázky, zajistí členské státy, aby
zadavatel nemohl uzavřít smlouvu dříve, než orgán příslušný k přezkumu
rozhodne o návrhu na předběžné opatření nebo na přezkum. Pozastavení
končí nejdříve uplynutím odkladné lhůty podle čl. 2a odst. 2 a čl. 2d
odst. 4 a 5.
3a.
S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 a v čl. 1 odst. 5
nepozastavují přezkumná řízení nutně automaticky zadávací řízení,
kterých se týkají.
4.
Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumnému
řízení bere v úvahu pravděpodobné důsledky předběžných opatření pro
všechny zájmy, které jím mohou být poškozeny, a veřejný zájem
a může rozhodnout, že nepřijme toto opatření, pokud by jeho nevýhody
převážily nad výhodami.
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▼M2
Rozhodnutím nevydat předběžná opatření nejsou dotčena jiná práva
žadatele.

▼B
5.
Částka, která má být zaplacena podle odst. 1 písm. c), musí být
taková, aby odradila zadavatele od porušování předpisů. Její zaplacení
může záviset na konečném rozhodnutí, že skutečně došlo k protipráv
nímu jednání.

▼M2
6.
S výjimkou případů uvedených v článcích 2d až 2f se účinky
výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 tohoto článku na uzavření
smlouvy po zadání zakázky řídí vnitrostátním právem.

S výjimkou případu, kdy je třeba rozhodnutí před přiznáním náhrady
škody zrušit, může členský stát dále stanovit, že po uzavření smlouvy
podle čl. 1 odst. 5, odstavce 3 tohoto článku nebo článků 2a až 2f je
pravomoc orgánů příslušných k přezkumnému řízení omezena na
přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.

▼B
7.
Je-li uplatňována náhrada škody představující náklady na přípravu
nabídky nebo náklady na účast v zadávacím řízení, musí osoba uplat
ňující náhradu škody prokázat, že došlo k porušení práva Společenství
v oblasti zadávání zakázek nebo vnitrostátních předpisů provádějících
toto právo a že měla reálnou možnost získání zakázky, ale tato možnost
byla protiprávním jednáním nepříznivě ovlivněna.

8.
Členské státy zajistí, aby rozhodnutí učiněná orgány příslušnými
k přezkumnému řízení byla účinně vykonatelná.

9.
Pokud orgány příslušné k přezkumnému řízení nejsou soudy, musí
své rozhodnutí vždy odůvodnit písemně. Navíc musí být v takovém
případě přijaty předpisy zajišťující, že domnělé protiprávní opatření
orgánu příslušného k přezkumu nebo domnělé vady při výkonu svěře
ných pravomocí podléhají soudnímu přezkumu nebo přezkumu orgá
nem, který je ►M2 soudem ve smyslu článku 234 Smlouvy ◄
a který je nezávislý jak na zadavateli, tak na orgánu příslušném
k přezkumu.

Členové tohoto nezávislého orgánu jsou jmenováni a jejich funkční
období končí za stejných podmínek, které platí pro soudce, pokud jde
o orgán, který je jmenuje, délku funkčního období a odvolání. Alespoň
předseda tohoto nezávislého orgánu musí mít stejnou právní a odbornou
kvalifikaci jako soudce. Nezávislý orgán přijímá rozhodnutí po vyslech
nutí obou stran a jeho rozhodnutí jsou právně závazná způsobem stano
veným jednotlivými členskými státy.
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▼M2
Článek 2a
Odkladná lhůta
1.
Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v čl. 1 odst. 3 měly
dostatek času na účinný přezkum rozhodnutí o zadání zakázky přijatých
zadavateli, a to přijetím nezbytných předpisů, které budou v souladu
s minimálními podmínkami stanovenými v odstavci 2 tohoto článku a v
článku 2c.
2.
►M3 K uzavření smlouvy v návaznosti na rozhodnutí o zadání
zakázky či udělení koncese spadající do oblasti působnosti směrnice
2014/25/EU nebo směrnice 2014/23/EU nesmí dojít před uplynutím
lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni,
kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky či udělení koncese zasláno
dotčeným uchazečům a zájemcům, v případě použití faxu nebo elekt
ronických prostředků nebo před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalen
dářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání
zakázky či udělení koncese zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům,
v případě použití jiných komunikačních prostředků anebo před uply
nutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po
dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky či udělení koncese. ◄
Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou plat
ností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud jim bylo ozná
meno a nezávislý orgán příslušný k přezkumu je považoval za opráv
něné, nebo pokud již nemůže být předmětem přezkumného řízení.
Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým zadavatel neposkytl
informace o zamítnutí jejich žádosti před oznámením o rozhodnutí
o zadání zakázky dotčeným uchazečům.
K rozhodnutí o zadání zakázky zaslanému každému dotčenému ucha
zeči a zájemci se připojí
▼M3
— shrnutí příslušných důvodů uvedené v čl. 75 odst. 2 směrnice
2014/25/EU, s výhradou čl. 75 odst. 3 uvedené směrnice, nebo
v čl. 40 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/23/EU,
s výhradou čl. 40 odst. 2 uvedené směrnice a
▼M2
— jasné uvedení přesné odkladné lhůty, která se použije podle ustano
vení vnitrostátního práva provádějících tento odstavec.

Článek 2b
Výjimky z odkladné lhůty
Členské státy mohou stanovit, že lhůty uvedené v čl. 2a odst. 2 této
směrnice se nepoužijí,
▼M3
a) nevyžaduje-li směrnice 2014/25/EU nebo podle okolností směrnice
2014/23/EU předchozí uveřejnění oznámení v Úředním věstníku
Evropské unie;
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▼M2
b) je-li jediným dotčeným uchazečem ve smyslu čl. 2a odst. 2 této
směrnice ten, komu byla zakázka zadána, a nejsou žádní dotčení
zájemci;
▼M3
c) v případě jednotlivých zakázek založených na dynamickém
nákupním systému uvedeném v článku 52 směrnice 2014/25/EU.
▼M2
Uplatní-li se tato výjimka, zajistí členské státy, že zakázka bude
neúčinná v souladu s články 2d a 2f této směrnice, pokud
▼M3
— se jedná o porušení čl. 52 odst. 6 směrnice 2014/25/EU a

— odhadovaná hodnota zakázky se rovná finančním limitům uvedeným
v článku 15 směrnice 2014/25/EU nebo je přesahuje.
▼M2
Článek 2c
Lhůty pro podání návrhu na přezkum
Pokud členský stát stanoví, že návrh na přezkum rozhodnutí zadavatele
přijatého v zadávacím řízení, na které se vztahuje ►M3 směrnice
2014/25/EU nebo směrnice 2014/23/EU ◄, nebo v souvislosti s ním
musí být podán před uplynutím stanovené lhůty, činí tato lhůta alespoň
deset kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhod
nutí zadavatele zasláno uchazeči nebo zájemci, v případě použití faxu
nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komuni
kačních prostředků, alespoň patnáct kalendářních dnů ode dne následu
jícího po dni, kdy bylo rozhodnutí zadavatele zasláno uchazeči nebo
zájemci, anebo alespoň deset kalendářních dnů ode dne následujícího po
dni doručení rozhodnutí zadavatele. K rozhodnutí zadavatele zaslanému
každému uchazeči nebo zájemci se připojí shrnutí příslušných důvodů.
V případě návrhu na přezkum rozhodnutí uvedených v čl. 2 odst. 1
písm. b) této směrnice, která nepodléhají zvláštnímu oznámení, činí
lhůta alespoň deset kalendářních dnů ode dne zveřejnění daného rozhod
nutí.

Článek 2d
Neúčinnost
1.
Členské státy zajistí, aby orgán příslušný k přezkumu, který je
nezávislý na zadavateli, považoval smlouvu za neúčinnou nebo aby
její neúčinnost byla výsledkem rozhodnutí tohoto orgánu v kterémkoli
z těchto případů:
▼M3
a) jestliže zadavatel zadal zakázku či udělil koncesi bez předchozího
uveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, aniž by to
bylo podle směrnice 2014/25/EU nebo směrnice 2014/23/EU
přípustné;
▼M2
b) v případě porušení čl. 1 odst. 5, čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 2 této
směrnice, pokud toto porušení zbavilo uchazeče podávajícího návrh
na přezkum možnosti využít prostředky nápravy před uzavřením
smlouvy, došlo-li k takovému porušení spolu s porušením
►M3 směrnice 2014/25/EU nebo směrnice 2014/23/EU ◄, pokud
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▼M2
uvedené porušení ovlivnilo možnosti uchazeče podávajícího návrh na
přezkum získat zakázku;
c) v případech uvedených v čl. 2b písm. c) druhém pododstavci této
směrnice, pokud členské státy uplatnily výjimku z odkladné lhůty
pro zakázky na základě dynamického nákupního systému.
2.
Důsledky považování zakázky za neúčinnou stanoví vnitrostátní
právo.
Vnitrostátní právo může stanovit zpětné zrušení všech smluvních
závazků, anebo omezit rozsah zrušení na ty závazky, které by bylo
třeba ještě splnit. Ve druhém případě členské státy stanoví použití jiných
sankcí ve smyslu čl. 2e odst. 2.
3.
Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu,
který je nezávislý na zadavateli, nesmí považovat smlouvu za neúčin
nou, i když byla zakázka zadána protiprávně z důvodů uvedených
v odstavci 1, pokud tento orgán po posouzení všech důležitých skuteč
ností shledá, že naléhavé důvody související s veřejným zájmem
vyžadují zachování účinků smlouvy. V tom případě stanoví členské
státy alternativní sankce ve smyslu čl. 2e odst. 2, které se použijí
místo toho.
Ekonomický zájem na účinnosti smlouvy může být považován za nalé
havý důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by neúčinnost vedla
k nepřiměřeným důsledkům.
Avšak ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou by
neměly představovat naléhavý důvod související s veřejným zájmem.
Ekonomické zájmy přímo spojené se zakázkou zahrnují mimo jiné
náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky, náklady spojené se
zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou hospo
dářského subjektu plnícího zakázku a náklady spojené s právními
povinnostmi vyplývajícími z neúčinnosti.
4.
Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. a) této směrnice nepo
užije, pokud
▼M3
— zadavatel považuje zadání zakázky či udělení koncese bez předcho
zího uveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie za
přípustné v souladu se směrnicí 2014/25/EU nebo směrnicí
2014/23/EU,
▼M2
— zadavatel v Úředním věstníku Evropské unie zveřejnil oznámení
vyjadřující úmysl uzavřít smlouvu, jak je uvedeno v článku 3a
této směrnice, a
— smlouva nebyla uzavřena před uplynutím lhůty alespoň deseti kalen
dářních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto ozná
mení.
5.
Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. c) této směrnice nepo
užije, pokud
▼M3
— zadavatel považuje zadání zakázky bez předchozího zveřejnění
oznámení v Úředním věstníku Evropské unie za přípustné v souladu
s čl. 52 odst. 6 směrnice 2014/25/EU,
▼M2
— zadavatel zaslal dotčeným uchazečům rozhodnutí o zadání zakázky
spolu se shrnutím důvodů uvedeným v čl. 2a odst. 2 čtvrtém
pododstavci první odrážce této směrnice a
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▼M2
— k uzavření smlouvy nedošlo před uplynutím lhůty alespoň deseti
kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, v případě použití
faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných
komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti
kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, anebo alespoň
deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení
rozhodnutí o zadání zakázky.

Článek 2e
Porušení této směrnice a alternativní sankce
1.
Pro případy porušení čl. 1 odst. 5, čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 2,
na něž se nevztahuje čl. 2d odst. 1 písm. b), stanoví členské státy
neúčinnost v souladu s čl. 2d odst. 1 až 3 nebo alternativní sankce.
Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu, který je
nezávislý na zadavateli, po posouzení všech důležitých skutečností
rozhodne, zda by měla být smlouva považována za neúčinnou nebo
zda by měly být uplatněny alternativní sankce.
2.
Alternativní sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Alter
nativní sankce jsou
— uložení pokut zadavateli nebo
— zkrácení doby plnění smlouvy.
Členské státy mohou svěřit orgánu příslušnému k přezkumu široké
pravomoci s cílem zohlednit všechny významné faktory, včetně závaž
nosti protiprávního jednání, chování zadavatele a, v případech uvede
ných v čl. 2d odst. 2, v jakém rozsahu zůstává smlouva v platnosti.
Uložení náhrady škody nepředstavuje vhodnou sankci pro účely tohoto
odstavce.

Článek 2f
Lhůty
1.
Členské státy mohou stanovit, že návrh na přezkum podle čl. 2d
odst. 1 je nutno podat
▼M3
a) před uplynutím nejméně 30 kalendářních dnů ode dne následujícího
po dni, kdy
— zadavatel uveřejnil oznámení o výsledku zadávacího či konces
ního řízení v souladu s články 70 a 71 směrnice 2014/25/EU
nebo články 31 a 32 směrnice 2014/23/EU, pokud toto oznámení
obsahuje odůvodnění rozhodnutí zadavatele zadat zakázku či
udělit koncesi bez předchozího uveřejnění oznámení v Úředním
věstníku Evropské unie, nebo
— zadavatel informoval dotčené uchazeče a zájemce o uzavření
smlouvy za předpokladu, že tyto informace obsahují shrnutí
příslušných důvodů uvedené v čl. 75 odst. 2 směrnice 2014/25/EU
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▼M3
s výhradou čl. 75 odst. 3 uvedené směrnice nebo v čl. 40 odst. 1
směrnice 2014/23/EU s výhradou čl. 40 odst. 2 uvedené směrnice.
Tato možnost se použije rovněž na případy uvedené v čl. 2b
prvním pododstavci písm. c) této směrnice;
▼M2
b) a v každém případě před uplynutím nejméně šesti měsíců ode dne
následujícího po dni zavření smlouvy.
2.
Ve všech ostatních případech, včetně v případě návrhů na
přezkum podle čl. 2e odst. 1, určí lhůty pro podání návrhu na přezkum
vnitrostátní právo, s výhradou článku 2c.
▼B
KAPITOLA 2

Atestace
▼M2
Článek 3a
Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
Oznámení uvedené v čl. 2d odst. 4 druhé odrážce, jehož formu Komise
přijme poradním postupem podle čl. 3b odst. 2, obsahuje tyto infor
mace:
a) název a kontaktní informace zadavatele;
b) popis předmětu smlouvy;
c) odůvodnění rozhodnutí zadavatele zadat zakázku bez předchozího
zveřejnění oznámení o zadání zakázky v Úředním věstníku Evropské
unie;
d) název a kontaktní informace hospodářského subjektu, v jehož
prospěch bylo přijato rozhodnutí o zadání zakázky, a
e) případně veškeré další informace, jež zadavatel považuje za důležité.

Článek 3b
Postup projednávání ve výboru
1.
Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky, zřízený
článkem 1 rozhodnutí Rady 71/306/EHS ze dne 26. července 1971 (1)
(dále jen „výbor”).
2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhod
nutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon
prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2) s ohledem na článek 8
zmíněného rozhodnutí.
(1) Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 77/63/EHS
(Úř. věst. L 13, 15.1.1977, s. 15).
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
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▼B
KAPITOLA 3

Systém nápravy
▼M2
Článek 8
Systém nápravy
▼M3
1.
Komise může zahájit řízení uvedené v odstavcích 2 až 5, pokud
před uzavřením smlouvy dospěje k názoru, že při zadávacím či
koncesním řízení v oblasti působnosti směrnice 2014/25/EU nebo směr
nice 2014/23/EU nebo v souvislosti s čl. 26 odst. 1 směrnice
2014/25/EU v případě zadavatelů, na které se uvedené ustanovení vzta
huje, došlo k závažnému porušení práva Společenství v oblasti zadávání
zakázek.
▼M2
2.
Komise oznámí členskému státu a zadavateli důvody, na základě
kterých rozhodla, že došlo k závažnému protiprávnímu jednání, a požádá
o nápravu vhodnými prostředky.
3.
Do 21 kalendářních dnů po obdržení oznámení podle odstavce 2
sdělí dotyčný členský stát Komisi
a) potvrzení, že protiprávní jednání bylo napraveno;
b) odůvodnění, proč k nápravě nedošlo, nebo
c) oznámení, že dotyčné zadávací řízení bylo pozastaveno buď
samotným zadavatelem z vlastního podnětu, nebo na základě pravo
mocí stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. a).
4.
Odůvodnění podle odst. 3 písm. b) se může opírat zejména
o skutečnost, že domnělé protiprávní jednání je již předmětem soudního
řízení nebo jiného přezkumného řízení podle čl. 2 odst. 9. V tom
případě sdělí členský stát Komisi výsledek tohoto řízení, jakmile je
znám.
5.
Pokud členský stát podle odst. 3 písm. c) oznámí, že dotyčné
zadávací řízení bylo pozastaveno, oznámí tento členský stát Komisi,
je-li toto pozastavení ukončeno nebo je-li zahájeno jiné zadávací řízení,
které se zcela nebo zčásti týká stejné věci. Nové oznámení potvrdí, že
domnělé protiprávní jednání bylo napraveno, nebo odůvodní, proč
k nápravě nedošlo.
▼B
KAPITOLA 4

Smír
▼M2

__________
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▼B
KAPITOLA 5

Závěrečná ustanovení
▼M2
Článek 12
Provedení
1.
Komise může požádat členské státy, po konzultaci s výborem, aby
jí poskytly informace o fungování vnitrostátních přezkumných řízení.
2.
Členské státy na ročním základě sdělují Komisi znění všech
rozhodnutí, včetně odůvodnění, přijatých orgány příslušnými k přezkumu
podle čl. 2d odst. 3.
Článek 12a
Přezkum
Do 20. prosince 2012 Komise přezkoumá provedení této směrnice
a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o její účinnosti, zejména
o účinnosti alternativních sankcí a lhůt.
▼B
Článek 13
1.
Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu
s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1993. Španělské království
přijme tato opatření nejpozději do 30. června 1995. Řecká republika
a Portugalská republika přijmou tato opatření nejpozději do
30. června 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy uvedou opatření uvedená v odstavci 1 v účinnost ke
stejnému dni jako opatření uvedená ve směrnici 90/531/EHS.
3.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostát
ních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směr
nice.
Článek 14
Tato směrnice je určena členským státům.
▼M2

__________

