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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda
o vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba hospodářské subjekty upozornit na právní důsledky, jež je nutné brát v úvahu, až
se Spojené království stane třetí zemí4.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody
o vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek5. To bude mít zejména tyto důsledky
pro zadávací řízení, která orgány členských států EU vypíší od data vystoupení:
 Hospodářské subjekty ze Spojeného království budou mít stejné postavení jako
všechny ostatní hospodářské subjekty se sídlem ve třetí zemi, s níž EU neuzavřela
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě
o vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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V případě zadávacích řízení, která budou probíhat k datu vystoupení, se EU snaží dojednat se
Spojeným královstvím řešení v rámci dohody o vystoupení. Základní zásady postoje EU ohledně
probíhajících
zadávacích
řízení
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k dispozici
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https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-going-public-procurementprocedures_en.
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Všechny záruky související s právními předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek se tudíž
přestanou vztahovat na hospodářské subjekty, které budou mít zájem se účastnit nebo které se již
účastní zadávacího řízení ve Spojeném království. Seznam nástrojů, které tvoří acquis Unie v oblasti
zadávání
veřejných
zakázek,
naleznete
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https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/public_procurement.pdf.

žádnou dohodu o otevření trhu s veřejnými zakázkami v EU6. Budou pro ně tedy platit
stejná pravidla jako pro uchazeče ze třetích zemí.
 Článek 85 směrnice 2014/25/EU, která upravuje zadávací řízení na dodávky vypsané
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb7, stanoví, že nabídky předložené v rámci EU smí být odmítnuty,
jestliže podíl výrobků pocházejících ze třetích zemí, s nimiž Unie neuzavřela dohodu
zajišťující srovnatelný a účinný přístup pro podniky z Unie na trhy těchto třetích zemí,
přesahuje 50 % celkové hodnoty výrobků představujících nabídku. I když k zamítnutí
takových nabídek nedojde, nesmí dojít k zadání zakázky v případě, že existují
rovnocenné nabídky, u nichž je podíl výrobků pocházejících ze třetích zemí menší než
50 %. Proto nabídky v tomto typu zadávání veřejných zakázek EU, které budou
obsahovat více než 50 % výrobků pocházejících ze Spojeného království nebo z
jiných třetích zemí, smí být odmítnuty nebo nemusí vést k zadání zakázky.
 Jak objasňuje osmnáctý bod odůvodnění směrnice 2009/81/ES, která upravuje
zadávání zakázek zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti8, členské státy EU si
zachovávají pravomoc rozhodnout o tom, zda jejich zadavatelé mohou povolit
hospodářským subjektům ze třetích zemí, aby se zadávacího řízení v oblasti obrany
a bezpečnosti zúčastnily. Hospodářské subjekty ze Spojeného království proto mohou
být z účasti v zadávacím řízení v oblasti obrany a bezpečnosti EU vyloučeny.
 Kromě toho článek 22 směrnice 2009/81/ES stanoví, že členské státy uznávají
bezpečnostní prověrky, jež pokládají za rovnocenné bezpečnostním prověrkám
vystaveným v souladu s jejich vnitrostátním právem. Jelikož Spojené království
přestane být od data vystoupení členem Unie, členské státy již nebudou povinny
uznávat bezpečnostní prověrky, které hospodářský subjekt získal ve Spojeném
království, i když je budou považovat za rovnocenné svým národním bezpečnostním
prověrkám. To může vést k tomu, že subjekty spoléhající na bezpečnostní prověrku ze
Spojeného království mohou být ze zadávacích řízení EU v oblasti obrany a
bezpečnosti vyloučeny.
Obecné informace o postupech zadávání veřejných zakázek v EU naleznete na
internetových stránkách Komise věnovaných zadávání veřejných zakázek
(https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en). Obsah těchto stránek
bude v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
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