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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k Zelenej knihe Európskej komisie o verejno-súkromných partnerstvách a 
komunitárnom práve o verejnom obstarávaní a koncesiách
(KOM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na Zelenú knihu Európskej komisie o verejno-súkromných partnerstvách a 
komunitárnom práve o verejnom obstarávaní a koncesiách (KOM(2004)0327),

- so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 5 
odstavec 2 o princípe subsidiarity a články 43 až 49 o slobode usadiť sa a voľnom 
poskytovaní služieb ako aj z toho vyplývajúcich princípov transparentnosti, rovnosti 
príležitostí, proporcionálnosti a vzájomného uznania,

- so zreteľom na smernice o verejnom obstarávaní,

- so zreteľom na Európsku chartu miestnej samosprávy Rady Európy z 15. októbra 1985,

- so zreteľom na článok I-5 Zmluvy o Ústave pre Európu,

- so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2006),

A. keďže verejno-súkromné partnerstvá (VSP) predstavujú rôzne formy spolupráce medzi 
subjektmi verejného a súkromného sektora, ktoré uskutočňujú projekty vo všeobecnom 
záujme

B. keďže doteraz neexistuje žiadna definícia platná v celej Európe a v rámci platného práva 
Spoločenstva ani žiadne osobitné právne predpisy, ktoré by zahŕňali všetky formy VSP,

C. keďže VSP často predstavujú právne a technicky komplikované konštrukcie, ktoré 
spájajú subjekty súkromného a verejného sektora za účelom spoločne uskutočniť 
projekty týkajúce sa infraštruktúry alebo poskytovať verejné služby,

D. keďže VSP nepredstavujú nijaký impulz pre privatizáciu verejných služieb,

E. keďže spolupráca medzi štátom a hospodárstvom môže viesť k zosúladeniu spoločného 
úsilia, umožniť účinnejšie používanie verejných financií a v období nízkych 
rozpočtových prostriedkov slúžiť ako alternatíva privatizácie a nadobudnutím know-
how zo súkromného sektora prispieť k modernizácii správy,
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F. keďže VSP podliehajú pravidlám vnútorného trhu Zmluvy – najmä princípom 
transparentnosti, rovnosti príležitostí, proporcionálnosti a vzájomného uznania – ako aj 
sekundárnej legislatíve o verejnom obstarávaní,

G. keďže VSP nesmú obmedziť právo miestnej alebo regionálnej organizačnej suverenity, 
pokiaľ je to zakotvené v členských štátoch,

H. keďže VSP predstavujú prípadnú formu organizácie verejnej správy a že verejná správa 
bude musieť aj v budúcnosti rozhodovať o tom, či služby splní sama, prostredníctvom 
vlastných podnikov alebo ňou poverí súkromnú tretiu osobu,

Všeobecné poznámky

1. víta, že Komisia predložila Zelenú knihu o verejno-súkromných partnerstvách a 
komunitárnej legislatíve o verejnom obstarávaní a koncesiách, správu o verejnej 
konzultácii k tejto knihe a nakoniec oznámenie o prípadných dôsledkoch v rámci VSP;

2. odmieta vytvorenie vlastného právneho režimu pre VSP, považuje však za potrebné 
legislatívne iniciatívy v rámci koncesií na poskytovanie služieb a inštitucionalizovaných 
verejno-súkromných partnerstiev (IVSP);

3. plne podporuje prechodné obdobia pre platné zmluvy, ktoré boli uzatvorené v dobrej viere 
v národnú legislatívu, aby sa predišlo právnej neistote; 

4. pri výbere súkromného partnera považuje za potrebné zavádzať pravidlá verejného 
obstarávania;

5. zdôrazňuje význam transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami, pričom k 
transparentnosti by malo patriť aj právo volených zástupcov nahliadnuť do zmlúv a 
spisov;

6. domnieva sa, že transparentné pravidlá obstarávania v prospech občanov slúžia na 
efektívnu súťaž a ochranu pred korupciou;

7. odporúča pri prevádzke VSP stanoviť kvôli zaisteniu bezpečnosti, efektívnosti a kvality 
štandardov záväznú povinnosť informovať občanov; 

8. odporúča členským štátom uľahčiť prácu verejnej správy na základe vzorových zmlúv a 
zvýšiť vzdelanie tých rozhodujúcich činiteľov, ktorí vyberajú súkromných partnerov pre 
VSP;

9. očakáva, že členské štáty prijmú opatrenia, aby sa dôsledky pre zamestnancov obce mohli 
včas a citlivo riešiť;



PR\626826SK.doc 5/13 PE 376.736v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

10. odmieta zriadenie európskej agentúry pre VSP, víta však iné formy výmeny skúseností, 
napríklad prepojenie národných a regionálnych kompetenčných centier VSP

11. ľutuje, že Komisia na zadávanie zákaziek pod prahovými hodnotami vybrala formu 
oznámenia a namiesto toho považuje za potrebné spolurozhodovanie Parlamentu a Rady;

VSP ako verejné obstarávanie

12. súhlasí s názorom Komisie, aby sa výber súkromného partnera pri uzatváraní zmlúv na 
poskytovanie verejných prác alebo verejných služieb riadil smernicami o obstarávaní;

13. domnieva sa, že subjekty verejného sektora si musia vedieť vybrať medzi otvorenou a 
užšou súťažou;

14. domnieva sa, že z dôvodov transparentnosti sa rokovací proces musí obmedziť na tie 
výnimky, v ktorých by bol spôsob a rozsah prác od začiatku nepostihnuteľný;

15. odporúča, aby sa obstarávanie z dôvodov flexibility uskutočnilo na základe 
konkurenčného dialógu a vyzýva Komisiu, aby upresnila plánované podmienky 
zavádzania „právnej a finančnej komplexnosti“; domnieva sa, že sa pritom musí vylúčiť 
zverejnenie dôverných informácií o účastníkoch tejto súťaže;

VSP ako koncesie

16. víta, že Komisia chce po uskutočnení podrobného hodnotenia vplyvov pri udeľovaní 
koncesií vykonávať zákonodarnú činnosť; domnieva sa, že tým pôsobí na existujúcu 
právnu neistotu a že by sa celkovo posilnila konkurencia;

17. od prípadnej legislatívy očakáva jasnú definíciu koncesií oddelenú od verejného 
obstarávania a stanovenia objektívne overiteľných výberových kritérií;

18. domnieva sa, že koncesie by sa mali udeľovať na dobu určitú, aby konkurenti neboli 
zbytočne dlho vylúčení zo súťaže;

19. považuje v oblasti koncesií za vhodný postup obstarávania konkurenčný dialóg, ktorého 
flexibilita pravidelne spĺňa komplexnosť koncesií, bez pochybnosti o princípoch 
transparentnosti, rovnosti príležitostí a proporcionálnosti;

20. podporuje Komisiu v jej skúmaní, či pre všetky VSP na zmluvnom základe, nezávisle od 
kvalifikácie jednotlivých VSP ako verejné obstarávanie alebo koncesia, treba vytvoriť 
jednotné pravidlá obstarávania;
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IVSP a inhouse (interné právne úkony)

21. podporuje úsilie Komisie vykonávať činnosť so zreteľom na zjavnú právnu neistotu v 
oblasti IVSP;

22. nepovažuje však výkladové oznámenie za primeraný nástroj, spolurozhodovanie 
Parlamentu a Rady však považuje za nevyhnutné;

23. namiesto toho vyzýva Komisiu, aby zaviedla legislatívne iniciatívy, v rámci ktorých sa 
môžu uskutočniť vysvetlenia resp. doplnenia smerníc o obstarávaní so zreteľom na 
problematiku IVSP a inhouse;

24. so zreteľom na požiadavku transparentnosti a zákazu diskriminácie považuje za potrebné, 
aby sa pri založení nového IVSP zaviedla legislatíva o obstarávaní, pokiaľ je toto 
založenie spojené s prevodom zákazky, koncesie alebo inej služby na súkromnú 
spoločnosť; domnieva sa, že to isté by malo platiť, keď je IVSP založené na základe 
predaja podielov verejnej spoločnosti;

25. chápe vzhľadom na rozvoj jurisdikcie právnu neistotu pri zavádzaní kritérií inhouse a 
preto vyzýva Komisiu, aby vyvinula kritériá, ktoré poskytnú obciam rozhodovací priestor;

26. domnieva sa, že keďže bola prvá verejná súťaž na založenie zmiešaného podniku precízna 
a rozsiahla, ďalšia verejná súťaž nie je potrebná;

Interkomunálna spolupráca

27. víta v rámci komunálnej organizačnej suverenity a efektívneho správneho konania okrem 
iného formy komunálnej spolupráce na dosiahnutie synergických efektov;

28. považuje stav právnej neistoty v tejto oblasti, ktorý vznikol predovšetkým na základe 
rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-84/03 (Komisia versus 
Španielsko), za neúnosný a vyzýva Komisiu, aby vykonávala legislatívnu činnosť;

29. vyzýva Komisiu, aby vyvinula demarkačné kritériá medzi formami interkomunálnej 
spolupráce, ktoré nepodliehajú legislatíve o obstarávaní, a formami interkomunálnej 
spolupráce, ktoré majú význam pre vnútorný trh; domnieva sa, že prípadným kritériom by 
mohol byť geografický rozsah, alebo klauzula de minimis vyvodená z práva hospodárskej 
súťaže;
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30. odmieta zavádzanie legislatívy o obstarávaní v prípadoch, v ktorých chcú obce v rámci 
svojej geografickej pôsobnosti plniť spolu s ostatnými obcami úlohy bez toho, aby na trhu 
ponúkli poskytovanie príslušných služieb tretích strán;

31. v tejto súvislosti považuje rozlišovanie medzi delegovaním a zadaním mandátu za 
nevhodné a odmieta v oboch prípadoch použitie legislatívy o obstarávaní; 

32. považuje však zavádzanie legislatívy o obstarávaní za potrebné iba vtedy, keď ponúkajú 
na trhu služby v rámci interkomunálnej spolupráce ako súkromníci alebo prenechajú 
vykonanie verejných služieb súkromníkom, resp. iným obciam mimo interkomunálnej 
spolupráce. 

o
o o

33. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie predložil Európskej Rade a Komisii, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
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ODÔVODNENIE

Všeobecné poznámky

VSP sú v Európe v posledných rokoch čoraz obľúbenejšie. Pritom sa modely medzi 
členskými štátmi podstatne odlišujú podľa národnej regulačnej činnosti a sektorov, v ktorých 
sa VSP používajú. Keďže momentálne neexistuje žiadna jednotná európska definícia VSP, 
predstavuje tento pojem všeobecný opis zmlúv medzi verejnými inštitúciami a súkromným 
sektorom. Zmluvy sa vzťahujú na verejné opatrenia v oblasti infraštruktúry alebo verejné 
služby. 
Ak sa VSP správne realizujú, vedú spravidla k zníženiu nákladov životného cyklu, lepšiemu 
rozdeleniu rizík, rýchlejšej realizácii verejných prác a služieb, zlepšeniu kvality a k úsporám.

Pri podrobnejšom skúmaní je nápadné, že stupeň vývoja VSP v rámci Európskej únie je 
skutočne rôznorodý. Zhruba rozlišujeme tri skupiny členských štátov: vedúcu skupinu, ktorá 
pozostáva zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Írska a Talianska, akéhosi stredu 
a zo skupiny štátov s malými skúsenosťami v tejto oblasti. Štáty strednej a východnej Európy 
tvoria kvôli svojim osobitným hospodárskym a politickým vlastnostiam vlastnú skupinu. VSP 
hrajú v týchto štátoch pri vytváraní modernej infraštruktúry veľmi dôležitú úlohu.  
Vyššie spomenutá vedúca skupina členských štátov sa vyznačuje veľkými skúsenosťami v 
rôznych sektoroch, od infraštruktúry v oblasti železničnej a cestnej osobnej dopravy až po 
projekty v systémoch zdravotníctva, vo vzdelávacom a väzenskom systéme. Okrem toho majú 
tieto štáty často jasnú predstavu o výhodách a nevýhodách projektov VSP v jednotlivých 
sektoroch. Často už existujú špeciálne zákony na národnej alebo regionálnej úrovni a vyvinuli 
sa cielené metódy hodnotenia na meranie úspechu. Iné štáty, ako Írsko, vytvorili vlastné 
správne oddelenia, aby sa vyvinula a centralizovala „expertíza VSP“.  

Najmä zo skúseností v Spojenom kráľovstve, ktoré možno označiť za „pioniersku krajinu“ v 
uplatňovaní VSP, ale aj v ostatných štátoch sa dajú vyvodiť nasledovné závery:

- Zdá sa, že niektoré sektory sa na použitie modelov VSP hodia viac ako ostatné. 
Projekty infraštruktúry v oblasti železničnej a cestnej osobnej dopravy vytvorili 
spravidla merateľnú pridanú hodnotu. Treba počkať, či sa dosiahnu podobné výsledky 
aj systéme zdravotníctva a vzdelávania ako aj v ostatných oblastiach. Keďže zmluvy 
platia len krátko, konečné hodnotenie ešte nie je možné. Zdá sa, že sektory, ktoré 
podliehajú rýchlej technologickej zmene, ako je oblasť IT, nie sú vhodné pre projekty 
VSP. Je takmer nemožné stanoviť vierohodné štandardy kvality na dlhšie časové 
obdobie bez toho, aby sa zamedzilo možnej inovácii a zlepšeniu kvality služieb.

- Zdá sa, že dôležitá je aj správna voľba parametrov na meranie nákladovej efektívnosti 
projektu VSP.

- Ukazuje sa, že projekty VSP často predstihujú klasické verejné obstarávanie vo fáze 
plánovania a budovania, vyznačujú sa však sčasti závažnými ťažkosťami vo fáze 
prevádzky.
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- Okrem toho sú potrebné zlepšené prostriedky pre efektívne preskúmanie a vplyv na 
realizáciu služieb súkromného sektora. K tomu patria aj vierohodné sankcie, ako 
napríklad klauzuly o zrážke z platby alebo vypovedaní zmluvy.

- Nakoniec hrajú kľúčovú úlohu národné politické stanoviská a kompetencie pre rozvoj 
a úspech VSP. Vytvorenie špecializovaných oddelení v rámci verejnej správy a 
zlepšenie kompetencií manažmentu tak v rámci súkromného ako aj verejného sektora 
povedú v budúcnosti pravdepodobne k lepším výsledkom. Na mnohých miestach bude 
potrebná zmena mentality v rámci verejnej správy.

Celkovo sa dá skonštatovať, že VSP nepredstavujú žiaden univerzálny prostriedok. VSP sa 
ťažko plánujú, realizujú a prevádzkujú. Na to, aby sa prejavili viditeľné výsledky, potrebujú 
veľa času. O to dôležitejšie je preto dôkladné predchádzajúce skúmanie, či sa má verejná 
správa zaoberať VSP a ako ho zariadi. Vlády by sa mali najprv sústrediť na zlepšenie svojich 
administratívnych schopností a hodnotiacich metód namiesto toho, aby rozširovali zavádzanie 
VSP na iné sektory. Malo by sa zabezpečiť, aby sa pri VSP pridelili riziká tej strane, ktorá vie 
s nimi najlepšie zaobchádzať a aby sa výhody efektívne využili zapojením súkromných 
sektorov. Bez tohto prístupu by verejný sektor riskoval realizáciu projektov VSP z 
nesprávnych dôvodov, ako napríklad krátkodobého zlepšenia stavu rozpočtu na úkor 
dlhodobej finančnej solídnosti.

So zreteľom na súčasný právny rámec VSP sa dá skonštatovať, že ani pre výber súkromného 
partnera, ani pre fázu implementácie neexistujú osobitné európske predpisy. Pri výbere 
partnera platia všeobecné zásady uvedené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva ako 
aj platné smernice o verejnom obstarávaní. Podľa Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva podliehajú všetky zmluvy, podľa ktorých verejná inštitúcia zadáva zákazku, 
všeobecným zásadám slobody usadenia sa a slobodnému poskytovaniu služieb na základe čl. 
43- 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Zmluvy VSP preto musia vyhovovať 
požiadavkám transparentnosti, rovnosti príležitostí, proporcionálnosti a vzájomného uznania. 
Okrem toho podliehajú zmluvy VSP, ktoré sú kvalifikované ako verejné obstarávanie, 
zavádzaniu všeobecných smerníc o verejnom obstarávaní. Pre zadávanie verejných prác platí 
niekoľko osobitných ustanovení, zatiaľ čo koncesie na poskytovanie služieb doteraz neboli 
pokryté sekundárnym právnym aktom. Vzhľadom na implementáciu VSP platia národné 
zákony, ktoré musia byť v súlade s vyššími pravidlami Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva. 

So zreteľom na chýbajúci jednotný právny rámec pre VSP v rámci Európy a rôznorodosť 
národných zákonov sa vynára otázka, či sú jednotné pravidlá potrebné, aby sa zabezpečila 
transparentnosť a efektívna súťaž medzi hospodárskymi subjektmi. Pri konzultácii, ktorá 
nasledovala po Zelenej knihe, sa väčšina účastníkov vyslovila proti horizontálnej regulácii 
VSP, uvítala však iniciatívy ku koncesiám a IVSP, pričom nedošlo k nijakej dohode ohľadom 
formy.

VSP predstavujú formu verejného obstarávania. Predsa však predovšetkým prostredníctvom 
rozširujúcej sa jurisdikcie ESD vznikla právna neistota, ktorá by sa mala odstrániť. K tomu sú 
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potrebné zákonodarné iniciatívy Komisie. Treba aj dôkladne preskúmať, kde sa môžu 
predpisy zjednotiť bez závažných rozdielov. Mala by sa vyriešiť najmä otázka zákonodarného 
procesu, pretože VSP často predstavujú veľmi komplexné zmluvy, ktorých atraktívnosť 
možno zachovať iba prostredníctvom flexibilnej legislatívy. Čo sa týka typu opatrení, 
uprednostňujú sa zákonodarné opatrenia namiesto oznámení. Aj keď treba brať do úvahy 
pochybnosti Komisie, že smernice o verejnom obstarávaní boli schválené len pred dvomi 
rokmi a v mnohých krajinách ešte neboli zavedené, vyžaduje si význam upravovanej oblasti 
spolurozhodovanie Európskeho parlamentu a Rady. Vytvorenie „soft-law“ sa dôrazne 
zamieta. Okrem toho výkladové oznámenia nemajú za následok želanú jednoznačnosť 
právnych predpisov, ale povedú k ostatným procedúram pred ESD.

Z regulačného hľadiska by sa malo platiť jasné stanovisko, aby sa všade tam, kde sa vyberie 
súkromný partner, museli zvoliť transparentné postupy. Okrem požiadaviek na 
transparentnosť a spravodlivú hospodársku súťaž medzi hospodárskymi subjektami je dôvod 
v tom, že súkromné hospodárstvo a verejnú správu vedú zásadne rôzne záujmy. Iná situácia je 
naproti tomu pri interkomunálnej spolupráci, ktorá je výrazom komunálnej organizačnej 
suverenity. Keďže problémy sú podľa predmetnej oblasti v rámci VSP rôzne, treba sa im 
v nasledujúcej časti venovať osobitne. 

VSP ako verejné obstarávanie

Pri VSP, ktoré sú charakterizované ako verejné obstarávanie, ide predovšetkým o otázku 
zavádzania procesu obstarávania.
S konkurenčným dialógom sa nový proces obstarávania okrem známych procedúr otvorenej 
súťaže, užšej súťaže a dojednaného rokovacieho procesu pre obstarávanie dostal nad prahové 
hodnoty. Táto procedúra spája prvky verejnej súťaže s prvkami procesu rokovania. Voči 
otvorenej a užšej súťaži je subsidiárne, zároveň však prednostné voči procesu rokovania. 
Verejné obstarávanie môžu členské štáty plánovať v konkurenčnom dialógu pri obzvlášť 
komplexných zmluvách. Ťažkosti spôsobuje bližšie určenie pojmu osobitnej komplexnosti. 
Táto nastáva, keď verejný obstarávateľ

- objektívne nemôže stanoviť technické prostriedky, ktorými môže splniť svoje potreby 
a ciele a /alebo

- objektívne nemôže stanoviť právne a /alebo finančné podmienky projektu.

Tým sa vynára otázka, či je pri projektoch VSP pravidelne stanovená charakteristika osobitnej 
komplexnosti. Treba uviesť, že projekty VSP sú síce často veľmi komplexné, ale nemusí to 
tak byť stále. Skôr treba rozhodovať podľa jednotlivých prípadov. V každom prípade možno 
skonštatovať, že konkurenčný dialóg o obstarávaní v oblasti VSP je vhodnejší, pretože spája 
výhody užšej súťaže s procesom rokovania. Na základe svojej flexibility to umožnilo 
vypracovať optimálne riešenia pod vysokým konkurenčným tlakom. K jeho nevýhodám však 
patria komplikovanosť a náklady pre všetky zúčastnené strany. Tieto sú však kompenzované 
väčšou transparentnosťou voči procesu rokovania. Tým sa zníži nebezpečenstvo 
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nekonkurenčného správania. Aby sa uľahčilo zavádzanie tejto procedúry, mala by Komisia 
špecifikovať pojem „právnej a finančnej komplexnosti“.

VSP ako koncesie

Jeden z hlavných bodov pri aktuálnych diskusiách v oblasti VSP sa dotýka otázky, či sa má 
pre koncesie na vykonávanie služieb vytvoriť komunitárna legislatívu, a ak áno, či má tento 
predpis existovať oddelene alebo spolu s verejným obstarávaním. Komisia už pred 
niekoľkými rokmi vydala výkladovú správu ku „koncesiám v práve Spoločenstva o verejnom 
obstarávaní“. Na základe výsledku konzultácie sa Komisia rozhodla najprv uskutočniť 
hodnotenie vplyvov, kým rozhodne, či uverejní ďalšie výkladové oznámenie alebo návrh 
smernice. Takýto postup sa víta. 

Skutočnosť, že v tejto oblasti nevzniká žiaden záväzok na koordináciu legislatívy ako aj 
skutočnosť, že len málo členských štátov chce stanoviť predpisy pre koncesie na vykonávanie 
služieb je v protiklade s komunitárnym otvorením príslušných trhov. Táto situácia 
nepredstavuje iba nebezpečenstvo straty konkurencie, ale vedie aj k právnej neistote. Tieto 
vyplývajú v prvom rade z demarkačných ťažkostí, pretože pri komplexných projektoch VSP 
nie je identifikácia ako koncesia na vykonávanie služieb alebo poskytovanie verejných prác 
vždy jednoduchá.

Rozhodujúca výhoda právnych predpisov k procesu obstarávania pre koncesie tak spočíva v 
právnej istote Európy. Právna istota predstavuje investičnú istotu, ktorá zase pozitívne vplýva 
na súťaž. Právne predpisy o koncesiách by mali stanoviť konkrétny proces obstarávania, ktorý 
zohľadňuje osobitosti tejto právnej formy. Objasnili by, že úrady nemôžu poskytnúť 
spoločnosti koncesiu bez konkurenčného výberového postupu. Takáto súťaž vedie spravidla -
plne v zmysle daňových poplatníkov - k nižším cenám pri rovnakej a dokonca lepšej kvalite 
služieb. Pokiaľ však nebude splnená požiadavka právnych predpisov, ostáva podozrenie, že 
koncesie na vykonávanie služieb slúžia na „únik z legislatívy o obstarávaní“. 

Inštitucionalizované VSP (IVSP) a inhouse

Pri IVSP ide o spoločný „sektor“ medzi súkromnými a verejnými partnermi. Úlohou takéhoto 
sektora je dodať alebo poskytnúť službu verejnosti, najmä v oblasti všeobecného záujmu. 
Inštitucionalizované VSP môžu vzniknúť založením nového zmiešaného podniku, ale aj pri 
prevzatí kontroly nad bývalou verejnou spoločnosťou súkromnou osobou, to znamená 
zmenou spoluúčasti. 

Vynára sa otázka, či sú oba tieto postupy, založenie a zmena spoluúčasti, z hľadiska 
verejného obstarávania právne relevantné. Podľa Komisie sa musí súkromný partner tohto 
podniku vzhľadom na príslušné úlohy vybrať transparentným a nediskriminačným spôsobom, 
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a to v závislosti od konkrétnej formy zmluvy podľa smerníc o obstarávaní alebo Zmluvy o 
založení Európskeho spoločenstva. Treba súhlasiť s týmto názorom Komisie, pretože iba 
výber súkromného partnera podľa objektívnych kritérií garantuje spravodlivú hospodársku 
súťaž. Ak sa vyberie súkromný partner zmiešaného podniku, ďalšia verejná súťaž na 
obstarávanie by bola zbytočným byrokratickým nákladom. Preto sa treba vyhnúť dvojitej 
verejnej súťaži. 

V spomenutej problematike sa vynára otázka, či si zadanie verejného obstarávania alebo 
udelenie koncesie zmiešaným podnikom vyžaduje verejnú súťaž. (tzv. problematika inhouse). 
Určujúce kritériá stanovili rozsudky ESD v prípadoch „Teckal“ a „Stadt Halle“. 

Podľa rozsudku v prípade Teckal neodôvodňuje účasť poskytovateľa na zmiešanom podniku 
žiadnu výnimku zo zásad verejného obstarávania. Rozhodujúce je zadanie samostatnému 
právnemu subjektu. Výnimka v obstarávaní sa uzná, keď má subjekt kontrolu nad zmiešaným 
podnikom a vlastným pracoviskom a keď je podnik činný najmä pre subjekt verejného 
sektora. Obe kritériá sa musia splniť kvôli rovnosti s internými jednotkami obstarávateľa. 
Ďalšie objasnenie priniesol rozsudok v prípade Stadt Halle. V ňom ESD rozhodol, „že verejní 
obstarávatelia môžu poveriť svoj podnik bez ohľadu na pravidlá verejného obstarávania iba 
vtedy, keď vlastnia 100 % podnikového kapitálu“, teda bez sebemenšieho súkromného 
vlastného kapitálu na podniku. Iba vtedy má podľa ESD obstarávateľ kontrolu nad podnikom 
ako nad vlastným pracoviskom.

S touto judikatúrou treba súhlasiť z dvoch dôvodov: na jednej strane sa vklad súkromného 
kapitálu do podniku zakladá na úvahách, ktoré súvisia s osobnými záujmami, a sleduje preto 
iné ciele ako ciele verejného záujmu. Na druhej strane by zadanie verejnej zákazky 
zmiešanému podniku bez verejnej súťaže ovplyvnilo cieľ nenarušenej hospodárskej súťaže a 
zásadu rovnosti príležitostí všetkých záujemcov. Takýto postup by poskytol súkromnému 
podniku podieľajúcom sa na kapitále zmiešaného podniku výhodu voči svojim konkurentom. 

Interkomunálna spolupráca

Podľa rozsudku ESD z 13. januára 2005 (Komisia/ Španielsko) nemožno dohody o spolupráci 
medzi orgánmi prostredníctvom národnej právnej formy celkovo vyňať z legislatívy o 
obstarávaní. Táto legislatíva platí vtedy, keď dve právne odlišné osoby uzatvoria odplatnú 
zmluvu. Na právnom postavení zúčastnených osôb pritom nezáleží, môže ísť aj o orgány. 
Rozsudok vyvolal medzi obcami v Európe debatu o otázke, či alebo v ktorých prípadoch 
podliehajú formy interkomunálnej spolupráce legislatíve o obstarávaní. 

Odpoveď na túto otázku musí vychádzať z opisu spoločností. Príznačné pre právny poriadok 
spoločností v Európe a členských štátoch je rozlišovanie medzi štátom a spoločnosťou. Zatiaľ 
čo spoločnosť, do ktorej patrí aj oblasť hospodárstva, sa vyznačuje slobodou, privátnou 
autonómiou a trhom, štát so svojím členením sa chápe ako organizovaná vládna a 
rozhodujúca jednotka. Zvláštnosťou federálneho štátu je skutočnosť, že jeho štátne členenie 
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má vlastnú právnu subjektivitu, ktorá sa odlišuje od tej celého štátu. Na rozdiel od spoločnosti 
však zostáva časťou štátnosti. Pravidlá vzájomnej spolupráce jednotlivých nositeľov 
suverenity sú ako verejno-právne zmluvy súčasťou národnej správnej organizácie a preto ich 
treba striktne oddeľovať od tzv. subordinačných právnych zmlúv medzi správou a občanmi.

V tejto súvislosti ide pri interkomunálnej spolupráci zásadne o voľbu právomoci v rámci 
správnej organizácie členského štátu. Podľa Komisie EÚ prebiehajú „interné reformy 
verejných právomocí“. Tým nejde pri delegácii úloh medzi občanmi o obstarávanie u tretích 
strán, ale o vnútroštátne organizačné opatrenia. Úloha sa v rámci štátu pridelí inému orgánu. 
V tejto oblasti nemá EÚ na základe princípu prevodu právomocí nijaké kompetencie. Národná 
správna organizácia je - aj podľa ESD - zbavená všeobecnej a organizačnej autonómie EÚ. 
Ak by sa takéto prípady reorganizácie plnenia úloh v rámci celkovej štátnej organizácie 
skutočne pokladali za povinné obstarávanie, rovnalo by sa to nepriamej privatizačnej 
povinnosti. To však nemôže byť zámerom, pretože štát má možnosť výberu, či služby 
poskytne sám alebo ich zverí tretej strane na trhu. Verejné obstarávanie je právo o dôsledkoch 
privatizácie. Takáto myšlienka by bola v rozpore s čl. 295 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva, podľa ktorej úprava vlastníctva členských štátov nie je dotknutá Zmluvou o 
založení Európskeho spoločenstva.

Právo komunálnej organizačnej suverenity sa zaručuje na národnej a európskej úrovni. Z 
európskeho hľadiska vyplýva na jednej strane zo subsidiarity podľa čl.5 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva, na druhej strane z čl. 2 a 4 Európskej charty miestnej samosprávy. 
Aj Zmluva o ústave pre Európu už výslovne uznáva regionálnu a komunálnu samosprávu ako 
aj s tým spojené štátno-organizačné štruktúry v čl. I-5, kde je uvedené, že Únia rešpektuje 
národnú identitu svojich členských štátov, ktorá je vyjadrená v základnej politickej a ústavnej
štruktúre vrátane regionálnej a komunálnej samosprávy.

Prirodzene každá dohoda medzi nositeľmi suverenity per se nemôže byť vyňatá z legislatívy o 
obstarávaní. Požaduje sa skôr oddelenie medzi čisto správnymi opatreniami a obstarávacími 
zmluvami správnych inštitúcií. Nakoniec musí legislatíva o obstarávaní nájsť uplatnenie.

Ani rozsudok ESD z 13. januára 2005 o dohodách o spolupráci v Španielsku nenaznačuje iný 
uhol pohľadu. Uvádza iba, že dohody v rámci štátnej organizácie nesmú byť paušálne a 
všeobecne vylúčené z legislatívy o obstarávaní.

Komisia by mala na základe tohto hľadiska vytvoriť kritériá na odstránenie existujúcej 
právnej neistoty.
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