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V y hýbání se zadávacímu řízení nebo manipulace se zadávacím řízením
Ostatní

Souvislosti a cíle
Dne 29. červ ence 201 7 v stoupil v platnost zákon o zřízení a prov ozu rejstříku na ochranu hospodářské
soutěže pro v eřejné zakázky a koncese.
Z dův odu chybějící společné databáze, která shromažďuje v eškeré příslušné informace, by lo pro v eřejné
zadav atele obtížné ověřit, zda se určitá společnost v minulosti dopustila přečinů, které by odův odnily její
v y loučení ze zadáv acího řízení podle práva EU a Německa o zadáv ání v eřejných zakázek. Jednotlivé německé
spolkové země, i kdy ž ne v šechny, mají pro tento účel oddělené „korupční rejstříky “. V eřejní zadav atelé se
často musí spoléhat na informace, kter é posky tnou sami žadatelé.
Kv ůli tomu v zniká riziko, že společnostem, které by možná bylo potřeba v y loučit ze zadáv acího řízení, jsou
nadále zadáv ány zakázky, protože v eřejní zadavatelé nemohou ověřit konsolidovaný rejstřík. Zadavatelům se
nemusí podařit najít záznam v jednom z mnoha ex istujících rejstříků, případně se spoléhají na informace od
samotný ch žadatelů, jejichž jednání musí posoudit.
Nov ý rejstřík pro hospodářskou soutěž pro v eřejné zakázky je v nitrostátní společná databáze, která veřejným
zadav atelům, odvětvovým zadavatelům a posky tovatelům koncesí poskytne informace k posouzení toho, zda
společnost musí nebo může být vyloučena ze zadávacího řízení z dův odu spáchání příslušný ch přečinů. To
pomůže předcházet hospodářským trestným činům a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž souv isející
s udělov áním v eřejný ch zakázek.
Nov ý rejstřík je v současnosti zřizován zvláštním oddělením Spolkového kartelového úřadu, který jedná jako
„rejstříkov ý orgán“.

Popis činnosti
Práv ní základ pro rejstřík v četně pov inností přenosu a konzultace by l stanov en v zákoně o rejstříku pro
hospodářskou soutěž z roku 2017 . Další technické a organizační požadav ky budou uv edeny v odděleném
nařízení, jež přijme německá spolkov á v láda (se schv á lením německé Spolkov é rady ).
Spolkov ý kartelový úřad (Bundeskartellamt) v současnosti rejstřík zřizuje a očekáv á se, že bude předběžně
v prov ozu koncem roku 2020. V rámci spolkového kartelového úřadu by lo vytvořeno zvláštní oddělení, které
má zaměstnávat 30 pracovníků na plný úvazek. Na zav edení rejstříku byl přidělen rozpočet v e v ýši přibližně
3,8 milionů EUR a náklady na údržbu se odhadují na přibližně 2,3 milionu EUR ročně.

1

Rejstřík pro hospodářskou soutěž bude fungov at elektronicky . Komunikace s rejstříkem bude obecně
probíhat po předchozí registraci u spolkového kartelového úřadu a bude vyžadovat registrační systém SAFE,
který se v yužívá rovněž pro soudní procesy. Po registraci budou mít v eřejní zadavatelé přístup k informacím
v rejstříku, přičemž rejstřík nebude přístupný v eřejnosti.
Rejstřík bude obsahovat informace o pravomocných rozsudcích, trestních příkazech a peněžitý ch sankcích
souv isejících v ětšinou s hospodářský mi trestný mi činy (uv edeny s podrobnostmi), zahrnující mimo jiné:












korupci a podplácení,
obchod s lidmi,
zakládání zločinný ch nebo teroristický ch organizací,
financov ání terorismu,
podv od souv isející s v eřejný mi rozpočty (v četně rozpočtu EU),
subv enční podv od,
dohody omezující hospodářskou soutěž (v četně dohod o ov livnění nabídek v e výběrový ch řízeních),
nucenou práci a pracov ní v y kořisťov ání,
porušení zákona o minimální mzdě a zákona o boji proti nehlášené práci a nedov olenému
zaměstnáv ání,
praní peněz a
daňov é úniky .

Donucov ací orgány, celní orgány a orgány pro hospodářskou soutěž budou mít ze zákona pov innost podáv at
rejstříkov ému orgánu elektronicky informace o porušení, rozhodnutích, sankcích a pokutách.
Společnosti, které mají bý t do rejstříku v loženy , budou infor mov ány písemně a budou mít dv a tý dny na
v znesení námitky, pokud zaslané informace nejsou správ né a pokud mohou posky tnout nezby tné důkazy .
Rejstříkový orgán poskytnuté důkazy posoudí a v případě potřeby informace oprav í nebo záznam stáhne.
Společnosti se mohou proti rozhodnutí rejstříkového orgánu odvolat u soudu, který se takov ý m odv oláním
zabý v á (V rchní zemský soud v Düsseldorfu).
V eřejní zadav atelé budou pov inni konzultov at informace v rejstříku u zakázek s odhadov anou hodnotu
30 000 EUR a v íce. Odv ětvoví zadavatelé a posky tov atelé koncesí musí informace v rejstříku konzultov at
u zakázek s odhadovanou hodnotou, která se rov ná prahov é hodnotě EU (428 000 EUR (zboží a služby ) /
5 350 000 EUR (práce) pro odvětvové zadavatele, 5 350 000 EUR pro poskytovatele koncesí), nebo je v y šší.
Zadav atelé, kteří informace v rejstříku nezkonzultují, mohou čelit práv ním následkům z dův odu porušení
práv ních předpisů o zadáv ání v eřejný ch zakázek. Zadav atelé kromě toho mohou na dobrov olné bázi
konzultov at informace v rejstříku u projektů pod pov inný mi prahov ý mi hodnotami.
Záznam v rejstříku automaticky nev ede k v y loučení ze zadáv acího řízení v eřejný ch zakázek. V eřejní
zadav atelé se sami musí rozhodnout o vyloučení společnosti v souladu s příslušný mi ustanov eními zákona
o zadáv ání v eřejný ch zakázek.
Po uply nutí tříleté nebo pětileté lhůty (v záv islosti na dův odech záznamu) bude společnost z rejstříku
v y mazána.
Společnosti mohou požádat o předčasný v ýmaz z rejstříku v souladu s pravidly „sebeočištění“ podle právních
předpisů EU a německého zákona o zadáv ání v eřejný ch zakázek (tzn. pokud posky tly náhradu škody
způsobené svým pochybením, spolupracovaly s v y šetřujícími orgány a zav edly odpov ídající opatření pro
zajištění souladu s cílem v y hnout se dalšímu pochy bení v budoucnu).
Pokud rejstříkov ý orgán schv álil žádost o předčasný v ý maz z rejstříku, v eřejní zadav atelé již nemohou
společnost vyloučit na základě dův odů, které k záznamu do rejstříku v edly. Pokud v šak spolkov ý kartelov ý
úřad nepov ažuje opatření pro „sebeočištění“ za dostatečná, mají zadavatelé stále právo na v lastní posouzení
kroků přijatý ch ze strany společnosti za účelem „sebeočištění“, a proto mohou společnost posoudit v rámci
práv ních předpisů o zadáv ání v eřejný ch zakázek.
2

Rejstříkov ý orgán zv eřejní poky ny ohledně postupů „sebeočištění“, které umožňují předčasný v ý maz.

Jedinečné vlastnosti
Rejstřík bude pro zadav atele jediný m zdrojem celostátních informací. Zahrnuje v časné, elektronické
posky tování informací ze strany žalobců, celních orgánů a orgánů pro hospodářskou soutěž s cílem zajistit,
aby v šechny nezby tné informace o rozsudcích a správ ních pokutách by ly zadav atelům k dispozici.

Výstupy a výsledky
V zhledem k tomu, že rejstřík ještě není v prov ozu, neex istují v současnosti žádné konkrétní v ý stupy .
Rejstřík pro hospodářskou soutěž má v šak za cíl v ý znamnou měrou přispět k boji proti korupci a jiný m
hospodářský m trestný m činům a pochy bením posky tov áním informací, jež určí, zda se hospodářského
subjektu tý kají dův ody pro v y loučení. Společnosti, které b y ly dřív e odsouzeny nebo jimž by la udělena
pokuta, mohou tedy bý t stále v y lučov ány ze získáv ání zakázek.
Rov něž se očekáv á, že rejstřík bude mít prev entiv ní účinky a bude společnosti dále odrazov at od
protiprávního jednání vzhledem k možný m závažným následkům, jakým je v y loučení ze zadáv acího řízení.

Faktory, které jsou klíčem k úspěchu
Podle německý ch práv ních předpisů budou oznámení příslušný ch porušení do rejstříku a konzultace
informací v něm ze strany zadavatelů povinná. Odpovídající právní text jasně definuje působnost, nastav ení
a cíle rejstříku a pov innosti rejstříkov ého orgánu.
Elektronický sy stém umožňuje v časnou komunikaci a přezkum příslušný ch informací.
Oddělení odpov ědné za zřízení kombinuje odborníky z různý ch příslušný ch oblastí, např. práv ní,
ekonomické a IT, a organizuje pravidelnou výměnu informací s oznamujícími subjekty i orgány, které budou
muset rejstřík použív at, s cílem zajistit v y hov ující a uživ atelsky přív ětiv é zav edení rejstříku.

Zjištěné problémy a získané poznatky
Zřízení spolkov ého rejstříku je složitý IT projekt, na němž spolupracuje mnoho agentur.
V zhledem ke spolkov é organizaci Německa se zapojené agentury nacházejí na v nitrostátní, regionální
(zemské) a městské úrov ni a dodržují různé postupy a v y užív ají různé sy stémy . Je potřeba sladit různé
potřeby a podmínky .
Rejstřík musí bý t v souladu s GDPR a musí zajistit bezpečnost údajů a informačního sy stému, což dále
zv y šuje složitost.
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Potenciál převoditelnosti
Zav edení v nitrostátního elektronického rejstříku, který má být využíván v rámci zadávání veřejných zakázek,
není v Německu jedinečné a je již zmíněno jako možnost v odpov ídající směrnici 201 4/24/EU o zadáv ání
v eřejný ch zakázek (85. bod odův odnění).
Jiné země budou možná schopny přidat rejstřík pro hospodářskou soutěž do již ex istující elektronické
platformy pro zadáv ání v eřejný ch zakázek. Pokud je potřeba zřídit nov ý sy stém, musí bý t pro správ u
rejstříku zv olena nebo nov ě v y tv ořena odpov ědná v eřejná agentura.
Struktura a spolupráce s různými oznamujícími agenturami a konzultujícími orgány se musí zorganizov at
v souladu s v nitrostátní strukturou. Země, které nemají spolkov é zřízení jako Německo, mohou řídit méně
zúčastněný ch stran.
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