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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 
2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení 

(EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) 
č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí 

č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 

Článek 136 

Kritéria pro vyloučení a rozhodnutí o vyloučení 

1.   Příslušná schvalující osoba vyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 
2 z účasti na udělovacím řízení, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo z výběru za 
účelem vynakládání finančních prostředků Unie, pokud se tato osoba nebo subjekt 
nachází v některé z těchto situací zakládajících vyloučení: 

a)osoba nebo subjekt je v úpadku, předmětem insolvenčního řízení či se nachází v likvidaci, 
jeho majetek spravuje likvidátor nebo soud, má se svými věřiteli dohodu o vyrovnání, jeho 
obchodní činnost je pozastavena nebo se nachází ve srovnatelné situaci vyplývající z 
podobných řízení podle práva Unie nebo vnitrostátního práva; 

b)v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že osoba 
nebo subjekt porušuje své povinnosti týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení podle platného práva; 

c)bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož 
se osoba nebo subjekt dopustily vážného profesního pochybení tím, že porušily platné právní 
předpisy či etické zásady platné v oboru, v němž působí, anebo tím, že se dopustily 
protiprávního jednání, jež má dopad na jejich profesní důvěryhodnost a jež vykazuje známky 
úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně zejména následujícího jednání: 

i)úmyslného či nedbalostního zkreslování informací nezbytných k ověření neexistence 
důvodů pro vyloučení nebo k ověření splnění kritérií způsobilosti či kritérií pro výběr anebo 
při plnění právního závazku; 

ii) uzavření dohody s jinými osobami nebo subjekty s cílem narušit hospodářskou soutěž; 

iii) porušení práv duševního vlastnictví; 

iv) pokusu o ovlivnění rozhodnutí příslušné schvalující osoby během udělovacího řízení; 

v) pokusu získat důvěrné informace, jež by je neoprávněně zvýhodnily v udělovacím řízení; 
 

d)bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí, podle něhož jsou osoba nebo subjekt vinny z 
některého z následujících činů: 



i) podvodu ve smyslu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1371 (44) a článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, 
vypracované aktem Rady ze dne 26. července 1995 (45); 

ii)korupce ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1371, aktivní korupce ve smyslu 
článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských 
států Evropské unie, vypracované právním aktem Rady ze dne 26. května 1997 (46), jednání 
uvedeného v čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV (47) nebo korupce, 
jak je vymezena v jiných platných právních předpisech; 

iii)jednání souvisejícího se zločinným spolčením podle článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV (48); 

iv) praní peněz nebo financování terorismu ve smyslu čl. 1 odst. 3, 4 a 5 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (49); 

v) teroristických trestných činů ve smyslu článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV (50) nebo trestných činů spojených s teroristickými činnostmi ve smyslu 
článku 3 uvedeného rámcového rozhodnutí nebo návodu či pomoci při jejich spáchání nebo 
pokusu o spáchání takových trestných činů ve smyslu článku 4 uvedeného rozhodnutí; 

vi) dětské práce a jiných trestných činů souvisejících s obchodováním s lidmi podle článku 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU (51); 

 

e)osoba nebo subjekt se při dodržování povinností v rámci plnění právního závazku 
financovaného z rozpočtu dopustily závažných pochybení, jež: 

i) vedla k předčasnému ukončení právního závazku; 

ii) vedla k uplatnění nároku na náhradu škody nebo jiných smluvních sankcí; nebo 

iii) zjistily schvalující osoba, OLAF nebo Účetní dvůr při kontrolách, auditech či šetřeních; 
 

f)bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož 
se osoba nebo subjekt dopustily nesrovnalostí ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 2988/95 (52); 

g)bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož 
osoba nebo subjekt vytvořily subjekt v jiné jurisdikci s cílem obejít fiskální, sociální nebo 
jakékoli jiné právní povinnosti v jurisdikci, pod kterou spadá jeho sídlo, správní ústředí nebo 
hlavní místo podnikání; 

h)bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož 
byl subjekt vytvořen za účelem uvedeným v písmeni g). 

2.   Pokud v případech uvedených v odst. 1 písm. c), d), f), g) a h) tohoto článku 
nebo v případě uvedeném v odst. 1 písm. e) tohoto článku neexistuje pravomocný 
rozsudek nebo případně konečné správní rozhodnutí, příslušná schvalující osoba 
vyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 na základě předběžné právní 
kvalifikace jednání podle uvedených ustanovení s ohledem na zjištěné skutečnosti 
nebo jiná zjištění uvedená v doporučení výboru uvedeného v článku 143. 



Předběžná kvalifikace uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce nepředjímá 
posouzení jednání dotyčné osoby nebo subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2 
příslušnými orgány členských států podle vnitrostátního práva. Příslušná schvalující 
osoba přezkoumá své rozhodnutí vyloučit osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 
2 nebo uložit příjemci finančních prostředků peněžitou sankci neprodleně po 
oznámení pravomocného rozsudku nebo konečného správního rozhodnutí. Pokud 
pravomocný rozsudek nebo konečné správní rozhodnutí nestanoví dobu vyloučení, 
stanoví ji příslušná schvalující osoba na základě zjištěných skutečností a jiných 
zjištění a s ohledem na doporučení výboru uvedeného v článku 143. 

Pokud z takového pravomocného rozsudku nebo konečného správního rozhodnutí 
vyplývá, že se osoba nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 nedopustily jednání, na 
které se vztahuje předběžná právní kvalifikace a kvůli němuž byly vyloučeny, 
příslušná schvalující osoba vyloučení neprodleně ukončí a nahradí veškeré případně 
uložené peněžité sankce. 

Mezi skutečnosti a zjištění uvedené v prvním pododstavci patří zejména: 

a)skutečnosti zjištěné při auditech nebo vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce ve 
vztahu k členským státům, které se účastní posílené spolupráce podle nařízení (EU) 
2017/1939, Účetního dvora, OLAFu nebo interního auditora nebo při jakémkoli jiném auditu 
či kontrole prováděných na pokyn schvalující osoby; 

b)správní rozhodnutí, jež nejsou konečná a která mohou zahrnovat disciplinární opatření přijatá 
příslušným dozorčím orgánem odpovědným za ověřování dodržování zásad profesní etiky; 

c)skutečnosti uvedené v rozhodnutích osob a subjektů vynakládajících finanční prostředky 
Unie podle čl. 62 odst. 1 prvního pododstavce písm. c); 

d)informace předané v souladu s čl. 142 odst. 2 písm. d) subjekty vynakládajícími finanční 
prostředky Unie podle čl. 62 odst. 1 prvního pododstavce písm. b); 

e)rozhodnutí Komise týkající se porušení práva Unie v oblasti hospodářské soutěže nebo 
rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu týkající se porušení práva Unie nebo členského 
státu v oblasti hospodářské soutěže. 

3.   Veškerá rozhodnutí příslušné schvalující osoby vydaná podle článků 135 až 142 
a případná doporučení výboru uvedeného v článku 143 se přijímají v souladu se 
zásadou proporcionality, přičemž se zohlední zejména: 

a) závažnost situace, včetně dopadu na finanční zájmy Unie a její pověst; 

b) doba, která od daného jednání uplynula; 

c) doba trvání daného jednání a jeho případné opakování; 

d) případný úmysl nebo míra nedbalosti; 

e) v případech uvedených v odst. 1 písm. b) skutečnost, zda se jedná o omezenou částku; 

f)jiné zmírňující okolnosti, jako například: 



i)míra spolupráce dotyčné osoby nebo subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2 s relevantním 
příslušným orgánem a přínos dané osoby nebo subjektu pro vyšetřování uznaný příslušnou 
schvalující osobou, nebo 

ii) sdělení situace zakládající vyloučení prostřednictvím prohlášení podle čl. 137 odst. 1. 
 

4.   Příslušná schvalující osoba vyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 
2, pokud se: 

a)fyzická nebo právnická osoba, která je členem správního, řídícího nebo dozorčího orgánu 
osoby nebo subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo která má pravomoc tuto osobu nebo 
subjekt zastupovat, rozhodovat jejich jménem nebo je kontrolovat, nachází v jedné nebo více 
ze situací uvedených v odst. 1 písm. c) až h) tohoto článku; 

b)fyzická nebo právnická osoba, která v neomezeném rozsahu ručí za dluhy osoby nebo 
subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2, nachází v jedné nebo více ze situací uvedených v odst. 
1 písm. a) nebo b) tohoto článku; 

c)fyzická osoba, která je nezbytná pro udělení nebo pro plnění právního závazku, nachází v 
jedné nebo více ze situací uvedených v odst. 1 písm. c) až h). 

5.   V případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku může příslušná schvalující 
osoba předběžně vyloučit osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 bez 
předchozího doporučení výboru uvedeného v článku 143, pokud by jejich účast na 
udělovacím řízení nebo jejich výběr za účelem vynakládání finančních prostředků 
Unie představovaly závažné a bezprostřední ohrožení finančních zájmů Unie. V 
takových případech záležitost neprodleně předloží výboru uvedenému v článku 143 
a do čtrnácti dnů od obdržení doporučení výboru přijme konečné rozhodnutí. 

6.   Příslušná schvalující osoba, po přihlédnutí k případnému doporučení výboru 
uvedeného v článku 143, nevyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 z 
účasti na udělovacím řízení nebo z výběru za účelem vynakládání finančních 
prostředků Unie, pokud: 

a)dotyčná osoba nebo subjekt přijaly nápravná opatření uvedená v odstavci 7 tohoto článku v 
míře dostatečné k prokázání své spolehlivosti. Toto písmeno se nepoužije v případě 
uvedeném v odst. 1 písm. d) tohoto článku; 

b)osoba nebo subjekt jsou nepostradatelné pro zajištění kontinuity služby, a to po omezenou 
dobu a do okamžiku přijetí nápravných opatření uvedených v odstavci 7 tohoto článku; 

c)takové vyloučení by bylo nepřiměřené s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 3 tohoto 
článku. 

Ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku se nepoužije rovněž na nákup dodávek za 
zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje 
svou obchodní činnost, nebo od likvidátorů v případě insolvenčního řízení, 
vyrovnání s věřiteli nebo podobného řízení podle práva Unie nebo vnitrostátního 
práva. 



Pokud příslušná schvalující osoba v souladu s prvním a druhým pododstavcem 
tohoto odstavce osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 nevyloučí, uvede 
příslušné důvody a informuje o nich výbor uvedený v článku 143. 

7.   Nápravná opatření uvedená v odst. 6 prvním pododstavci písm. a) zahrnují 
zejména: 

a)opatření s cílem určit původ situace zakládající důvod pro vyloučení a konkrétní technická, 
organizační a personální opatření v dané oblasti podnikání nebo činnosti osoby nebo subjektu 
uvedených v čl. 135 odst. 2, která jsou vhodná pro nápravu daného jednání a prevenci jeho 
dalšího výskytu; 

b)doklady prokazující, že osoba nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 přijaly opatření s cílem 
nahradit nebo napravit škodu nebo újmu způsobenou finančním zájmům Unie na základě 
situace zakládající vyloučení; 

c)doklady prokazující, že osoba nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 zaplatily veškeré pokuty 
uložené příslušným orgánem nebo daně či příspěvky na sociální zabezpečení podle odst. 1 
písm. b) tohoto článku nebo jejich platbu zajistily. 

8.   Příslušná schvalující osoba, s ohledem na případné revidované doporučení 
výboru uvedeného v článku 143, neprodleně reviduje své rozhodnutí o vyloučení 
osoby nebo subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2 bez návrhu nebo na žádost 
vyloučené osoby nebo subjektu, pokud tato osoba nebo subjekt přijaly nápravná 
opatření dostačující k prokázání jejich spolehlivosti nebo předložily nové 
skutečnosti prokazující, že situace zakládající vyloučení podle odstavce 1 tohoto 
článku pominula. 

9.   V případě uvedeném v čl. 135 odst. 2 písm. b) příslušná schvalující osoba 
vyžaduje, aby zájemce nebo uchazeč nahradil subjekt nebo subdodavatele, jehož 
způsobilost hodlá využít a jenž se nachází v některé ze situací zakládajících 
vyloučení uvedené v odstavci 1 tohoto článku. 

 

Článek 141 

Odmítnutí v udělovacím řízení 

1.   Příslušná schvalující osoba odmítne v udělovacím řízení účastníka, který: 

a) se nachází v situaci zakládající vyloučení určené v souladu s článkem 136; 

b)poskytl vědomě nesprávné informace vyžadované jakožto podmínka pro účast v řízení, nebo 
takové informace vůbec neposkytl; 

c)byl zapojen do přípravy zadávací dokumentace v udělovacím řízení, znamená-li tato 
skutečnost narušení zásady rovného zacházení, včetně narušení hospodářské soutěže, které 
nelze napravit jiným způsobem. 

Příslušná schvalující osoba sdělí ostatním účastníkům udělovacího řízení příslušné 
informace, které byly vyměněny v souvislosti se zapojením účastníka do přípravy 



udělovacího řízení, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. c), nebo které 
vyplývají z jeho zapojení. Před odmítnutím účastníka je mu poskytnuta příležitost 
prokázat, že zapojení do přípravy udělovacího řízení neporušuje zásadu rovného 
zacházení. 

2.   Použije se čl. 133 odst. 1, ledaže je odmítnutí v souladu s odst. 1 prvním 
pododstavcem písm. a) tohoto článku odůvodněno rozhodnutím o vyloučení tohoto 
účastníka přijatým po přezkoumání jeho připomínek. 


