
Podpora udržitelného veřejného nakupování (přichází i) z Evropského parlamentu 

Vedle Evropské komise se stal Evropský parlament další institucí, 
která výslovně podpořila strategický přístup a udržitelné aspekty 
ve veřejném zadávání. 4. října 2018 schválil pohodlnou většinou 
534 hlasů usnesení o balíčku v oblasti strategie pro zadávání 
veřejných zakázek. … 

Výběr z usnesení EP 
Ve svém usnesení Evropský parlament zejména: 

„poukazuje na to, že stávající legislativa Unie umožňuje více než kdy předtím využívat zadávání 
veřejných zakázek jakožto strategický nástroj k prosazování politických cílů EU, a vybízí členské státy 
k maximálnímu využívání této možnosti; připomíná, že zadávání veřejných zakázek představuje 
rovněž důležitý nástroj na regionální a místní úrovni, jenž doplňuje místní a regionální strategie 
a podporuje veřejná slyšení a konzultace s koncovými uživateli výrobků a služeb“ 

„vyzývá, aby se v zájmu dosahování cílů inteligentního, ekologického a sociálně inkluzivního růstu a 
posílení oběhového hospodářství rozsáhle využívalo inovativního zadávání veřejných zakázek; 
zdůrazňuje význam oběhového hospodářství a v tomto ohledu nových možností, jež nabízejí nové 
směrnice o zadávání veřejných zakázek, pokud jde o zboží a služby, které jsou opětovně používané, 
opravené, repasované nebo renovované, a jiné udržitelné výrobky a řešení účinně využívající zdroje“ 

„vyzývá členské státy k tomu, aby zadávání veřejných zakázek strategicky využívaly k podpoře 
udržitelného a inteligentního růstu podporujícího začlenění, a to i pro malé a střední podniky a 
sociální podniky; zdůrazňuje, že k tomu je zapotřebí, aby členské státy na taková opatření 
systematicky upozorňovaly na nejvyšší úrovni a podporovaly za tímto účelem zadavatele a odborníky 
ve veřejné správě“ 

„vítá skutečnost, že mnohé členské státy zavedly opatření k používání kritérií kvality (včetně 
nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou), a vybízí k jejich systematickému využívání; vybízí 
zadavatele veřejných zakázek, aby používali i jiná kritéria, než je jen nejnižší cena nebo nákladová 
efektivnost, a přihlíželi také ke kvalitativním, ekologickým nebo popřípadě k sociálním aspektům“ 

„ačkoliv uznává, že v některých případech může být nízká cena odrazem inovativních řešení a 
efektivního řízení, znepokojuje jej nadměrné využívání nejnižší ceny jako primárního kritéria pro 
udělení zakázky v řadě členských států bez zohledňování kvality, udržitelnosti a sociálního 
začleňování, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby analyzovaly příčiny této situace, podaly o nich 
zprávu a v příslušných případech navrhly vhodná řešení“ 

„konstatuje, že inovativní, sociální a environmentální aspekty představují legitimní a zásadní kritéria 
pro udělování veřejných zakázek a že veřejní zadavatelé mohou promyšlenými specifikacemi a 
umožněním variantních nabídek nediskriminačním způsobem sledovat také ekologické, inovační či 
sociální cíle, a to za podmínky, že uvedené charakteristiky souvisejí s hlavním předmětem zakázky a 
jsou přiměřené její hodnotě a cílům“ 

„uznává, že kvalitativní posouzení nabídek vyžaduje schopné zadavatele, a vybízí Komisi, aby 
členským státům pomáhala při šíření metod a postupů posuzování, zejména organizací seminářů a 
školení; zdůrazňuje, že tato pomoc by měla být k dispozici na všech správních úrovních, kde se 
používají veřejné zakázky“ 

„poukazuje na to, že sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek musí zohledňovat dodavatelské 
řetězce a rizika spojená s moderním otroctvím, sociálním dumpingem a porušováním lidských práv; 
konstatuje, že je nutné vynaložit úsilí k tomu, aby bylo zajištěno, že zboží a služby pořízené 
prostřednictvím veřejných zakázek nejsou vyráběny či poskytovány způsobem, který porušuje lidská 
práva; vyzývá Komisi, aby do svých nových pokynů o sociálních aspektech zadávání veřejných zakázek 
zahrnula podstatná ustanovení o etice v dodavatelských řetězcích“  …více zde. 
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