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Orgány EU by měly usnadnit podávání nabídek na veřejné 
zakázky, tvrdí auditoři 
Orgány EU by měly činit více pro to, aby podnikům usnadnily vyhledávání vypisovaných veřejných 
zakázek a podávání nabídek v rámci těchto zadávacích řízení, uvádí nová zpráva Evropského účetního 
dvora. Auditoři vyzývají k omezení administrativní zátěže související s veřejnými zakázkami EU a ke 
zřízení nové internetové platformy, která bude soustřeďovat zakázky zadávané všemi orgány. 

Auditoři přezkoumávali, jak přístupné jsou veřejné zakázky orgánů EU. Zjistili, že systémy řízení a kontroly v této 
oblasti jsou spolehlivé a snižují riziko chyb, které by mohly podniky odradit od účasti ve výběrových řízeních a 
vést k porušení zásady rovného zacházení. Když však orgány v roce 2015 svá pravidla pro veřejné zakázky 
revidovaly, přístup ke svým zadávacím řízením zjednodušením pravidel a vysvětlením nejasných oblastí 
nerozšířily. Veřejné zakázky hlavních orgánů EU – tj. Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady a Evropské 
centrální banky – představovaly v roce 2014 zhruba 4 miliardy EUR.  

„Orgány EU by měly činit více pro to, aby podnikům – a zejména pak malým a středním podnikům – pomohly 
snížením administrativní zátěže a odstraněním zbytečných překážek, se kterými se potýká každý, kdo chce zjistit, 
jaké zakázky se nabízejí,“ uvedl Alex Brenninkmeijer, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto 
zprávu. 

Většina orgánů neprováděla před zahájením formálního zadávacího řízení tržní konzultace, konstatují auditoři. 
Kromě toho mohly být zakázky častěji rozděleny do více částí, aby se podpořila účast. To by mělo pozitivní účinek 
na přístupnost zakázek pro hospodářské subjekty typu malých a středních podniků. Auditoři též tvrdí, že 
možnosti veřejných zakázek orgánů EU nejsou na internetu dostatečně zviditelněny. Dostupné informace jsou 
neucelené a nacházejí se na mnoha různých internetových stránkách. Funkce vyhledávání ve věstníku TED 
(Tenders Electronic Daily) není vždy uspokojivá a elektronické zadávání zakázek dosud nezačalo fungovat 
komplexně a jednotně. 

Pro podniky, které mají za to, že byly vystaveny nespravedlivému zacházení, je obtížné dosáhnout rychlého 
šetření svých stížností a odškodnění. Informace o výsledku zadávání veřejných zakázek nejsou dostupné 
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způsobem, který by umožňoval účinné sledování ze strany veřejnosti. 

Auditoři formulují následující hlavní doporučení: 

• Orgány by měly pro zadávání svých veřejných zakázek vytvořit společné jednotné elektronické kontaktní 
místo, na němž by uchazeči mohli najít veškeré potřebné informace a prostřednictvím něhož by mohli 
s orgány komunikovat. Orgány by též měly zřídit jednotné veřejné úložiště údajů o jejich předchozích 
veřejných zakázkách a všechna ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek by měla být 
konsolidována do jednotného souboru. 

• Účast malých a středních podniků by se měla být výslovně podporovat.  

• Orgány by měly využívat, kdekoli to je vhodné, předběžné tržní konzultace s cílem informovat podniky 
o svých plánech. 

• Zakázky by měly být, pokud možno, rozdělovány do více částí, aby se zvýšila účast. 

• Komise by měla navrhnout mechanismus pro rychlé a nezávislé šetření stížností podniků, které mají za to, 
že byly vystaveny nespravedlivému zacházení 

• Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF by měl formou zpráv informovat o různých druzích 
vyšetřovaných obvinění a o výsledku těchto vyšetřování. 

 

Zvláštní zpráva č. 17/2016: „Orgány EU mohou učinit více pro usnadnění přístupu ke svým veřejným zakázkám“ 
je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. 

 


