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REFORMA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
PŘEHLED č. 6: NOVÝ ZJEDNODUŠENÝ REŽIM PRO ZAKÁZKY NA SLUŽBY

Poskytování služeb – různá pravidla
Evropská pravidla zadávání veřejných zakázek se pro jednotlivé kategorie služeb liší:




U většiny služeb se vyžaduje plné uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek
u zakázek nad 207 000 eur (134 000 eur u zakázek zadávaných ústředními orgány státní
správy).
Avšak pro některé služby, zejména zdravotnické, sociální a kulturní služby, platí
zjednodušený režim, jež zohledňuje jejich specifika.

Nový zjednodušený režim – zdravotnictví, sociální a kulturní služby atp.
V rámci tohoto zjednodušeného režimu:





Evropská pravidla zadávání veřejných zakázek se použijí pouze na zakázky nad 750 000 eur.
Veřejní zadavatelé musejí předem zveřejnit, že hodlají zadat zakázku této hodnoty, a po
dokončení řízení oznámit rozhodnutí o zadání zakázky.
Neexistují žádná procesní pravidla kromě povinnosti zacházet s uchazeči rovným způsobem.
U zakázek pod 750 000 eur se žádná evropská pravidla pro zadávání zakázek neuplatňují.

Tento zjednodušený režim by měl pomoci zajistit kvalitu těchto služeb a další důležité aspekty, jako je
plynulost poskytování, dobrá přístupnost a cenová dostupnost těchto služeb pro uživatele, včetně
znevýhodněných a zranitelných skupin.

Přehled různých pravidel pro služby:
komplexní režim

zjednodušený režim

hodnota smlouvy

přes 207 000 eur

přes 750 000 eur

postup

běžný postup nabídkového řízení
podléhající komplexnímu souboru
procesních pravidel

zjednodušení oznámení zakázky

všechny služby kromě těch, jež
spadají pod zjednodušený režim
(viz úplný seznam všech služeb
spadajících do zjednodušeného
režimu v příloze směrnice)

sociální služby
zdravotnické služby
kulturní služby
služby v oblasti vzdělávání
určité právní služby
pohostinské služby

dotčené služby
(příklady)

rovné zacházení se zájemci

Vyhrazení smluv pro zdravotnictví, sociální a kulturní služby pro konkrétní organizace
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Je možné vyhradit některé zakázky pro zdravotnictví a sociální a kulturní služby subjektům
pověřeným veřejnou službou spojeným s poskytováním těchto služeb, pokud jsou splněny tyto
podmínky:



Tyto organizace přerozdělují nebo zpětně investují zisky, které generují, a jejich zaměstnanci
mají podíl na vlastnictví, nebo tyto subjekty fungují podle jiných participativních zásad.
Možnost vyhradit zakázku je omezena na jednorázové (neobnovitelné) zakázky o maximální
délce trvání 3 let.

Služby vyloučené z působnosti evropských pravidel pro zadávání veřejných zakázek
Při udělování některých kontraktů na služby se evropské předpisy o zadávání veřejných zakázek
používat nemusí:



Některé služby již byly v minulosti vyloučeny a to bude platit i nadále.
Kromě toho budou některé další služby nově z oblasti působnosti těchto směrnic vyňaty:
Nadále platné vyloučení
Další výjimky podle nových pravidel
(fungující podle starých pravidel)

 nákup nebo najímání existujících budov
 některé audiovizuální mediální služby
(nákup, příprava a výroba pořadů)
 rozhodčí a smírčí služby
 některé finanční služby týkající se transakcí
s finančními nástroji, včetně služeb
centrálních bank
 pracovní smlouvy
 některé služby v oblasti výzkumu a vývoje
 služby zadané jiným zadavatelům
na základě výlučného práva

 některé právní služby (právní zastoupení,
poradenství při přípravě soudního řízení).
 veřejné půjčky (nesouvisí s transakcemi s
finančními nástroji)
 některé služby civilní obrany, civilní ochrany
a předcházení nebezpečí, jsou-li
poskytovány neziskovými organizacemi
 veřejná přeprava cestujících po železnici
nebo metrem (od roku 2007 spadá pod
samostatné přepravní nařízení)
 služby pro politické kampaně poskytované
během volebních kampaní
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