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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský parlament zaujal v roce 2011 ve zprávě poslankyně Rühleové kritické stanovisko 
k požadavku na případné vypracování právního aktu o koncesích.
Návrh Komise by totiž vytvořil řadu nových problémů. 

Úkoly státu

Stát prostřednictvím všech svých orgánů zajišťuje občanům poskytování služeb a statků. 
Existují různé kategorie statků a služeb, např. povinnosti vyplývající z univerzální služby, 
sociální služby obecného zájmu, služby obecného hospodářského zájmu a služby obecného 
zájmu1. 
Tyto kategorie se stanovují obtížně a často o nich později rozhodují soudy. V předloženém 
návrhu nejsou vůbec rozlišeny. 

Stát na plnění svých úkolů zadává veřejné zakázky, částečně i formou koncesí. V návrhu 
směrnice nejsou tyto dva způsoby oproti sobě vymezeny, ani se v něm neuvádí kritéria 
vzájemného vyloučení.

Podle článku 14 SFEU a protokolu 26 této smlouvy rozhodují místní, regionální a vnitrostátní 
orgány nezávisle o tom, zda budou statky a služby obecného zájmu poskytovat samy, nebo 
tím pověří jiné subjekty. Přitom zohledňují především zájmy občanů, a nikoli kritéria 
vnitřního trhu. Z tohoto důvodu by musela být konkrétně stanovena oblast působnosti. 

Státní orgány na všech úrovních přebírají úkoly a sledují cíle, které zajišťují obecné blaho, 
společný prospěch a solidaritu. 
Orgány s rozhodovacími pravomocemi jsou kvůli kritériím stanoveným pro zadávání zakázek 
fakticky „sešněrovány“, což omezuje jejich možnost volby: 
návrh uvádí jako kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídky. 
Poté by mohla být kromě ceny a nákladů zohledňována určitá „technická“ kritéria. 
Rozhodnutí o tom, „zda“ bude zakázka zadána, jsou tím omezena: státy, jejichž veřejné 
rozpočty procházejí finančními problémy, by se mohly cítit povinovány k uzavření zakázky, 
protože zaměstnanci ve státní sféře často pobírají vyšší platy než pracovníci v soukromých 
firmách. 
Směrnice by neměla nutit k udělování koncesí, tj. vlastně k privatizaci státních úkolů.

Rovněž způsob uzavírání zakázek je v důsledku omezených kritérií pro jejich udělování 
omezen. 

Vzhledem k tomu, že návrh směrnice nerozlišuje kategorie služeb, mohlo by se právo na 
sebeurčení dostat do rozporu se zásadou volného pohybu zboží. Tomu by se zabránilo pouze 
vyloučením určitých služeb z působnosti směrnice. 

Právní předpis o koncesích nemá za úkol ozdravit veřejné rozpočty. Místo vyvíjení tlaku na 
výdaje prostřednictvím nízkých cen a nákladů by se toho mělo docílit zlepšením příjmů.

                                               
1 Sdělení Komise, COM(2011) 900 v konečném znění.
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Obecná kritéria 

Návrh směrnice nevytváří právní jistotu. Její definice koncesí se liší od definice stanovené 
Evropským soudním dvorem, což by si vyžádalo přijetí nových rozhodnutí. V návrhu 
směrnice zcela chybí vymezení vůči jiným smluvním vztahům, jako jsou licence, povolení 
atd.

Kritérium přenosu rizika je nedostatečné. Pokud by se koncesionář pověřený dodávkami vody 
stal nesolventním, musel by zásobování vodou zajistit stát. Riziko by nikdy na koncesionáře 
zcela nepřešlo.

Není ani zajištěn transparentní a jednoduchý postup udělování koncesí. 

Není jasné, jak dlouho taková ustanovení budou v platnosti. Budoucí požadavky a potřebu 
sjednání dalších smluv nelze předvídat. 

Požadavek na zajištění kvality a kritérium nízkých cen jsou ve vzájemném rozporu. 

Zaměstnanost a sociální věci 

Kritérium nízké ceny vytváří, jak víme ze zkušenosti, tlak na počet zaměstnanců firem a jejich 
subdodavatelů a na jejich pracovní podmínky. Tato praxe je neslučitelná s horizontální 
sociální doložkou podle článku 9 SFEU. 
Kritérium nejlepší hospodářské nabídky zahrnuje i podporu sociálních kritérií. Návrh 
směrnice však neobsahuje „doložku o dodržování tarifních platů“, ani další kritéria. Soutěž 
v předkládání nejnižších nabídek tak na svých bedrech nesou zaměstnanci. 

V souvislosti s dodržováním kritérií se odkazuje na dodržování vnitrostátních a evropských 
norem stanovených pracovním právem. Vnitrostátní normy však musí být v souladu 
s evropským právem. Naplnění zásady „stejného platu za stejnou práci na srovnatelném 
pracovním místě“ je tak de facto vyloučeno.

V návrhu směrnice chybí výslovný odkaz na to, že žádné zemi se nebrání v dodržování 
úmluvy Mezinárodní organizace práce C 94 a že všechny členské státy se vybízejí k ratifikaci 
a dodržování této úmluvy. 

Sociální služby jsou úzce propojeny s životem a zdravím lidí většinou na místní úrovni. Měly 
by být proto z působnosti směrnice zcela vyjmuty, stejně jako služby poskytované sdruženími 
zaměstnanců.

Dodržování uložených pracovních podmínek se v případě subdodavatelů často obtížně 
prosazuje. Ustanovení o společné a nerozdílné odpovědnosti hlavního dodavatele chybí. 

******
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Navrhovatel na základě výše uvedených důvodů doporučil, aby Výbor pro zaměstnanost 
a sociální věci návrh Komise zamítl. Výbor se však tímto doporučením neřídil a přijal 
pozměňovací návrhy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že Evropská unie 
musí při vymezování a provádění svých 
politik a činností přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a s vysokou úrovní všeobecného 
a odborného vzdělávání a ochrany 
lidského zdraví. 
Tato směrnice pomáhá uvedené cíle 
naplnit, neboť podporuje udržitelné 
koncesní smlouvy, zahrnutí sociálních 
kritérií do všech fází koncesního řízení 
a dodržování povinností, které se týkají 
sociálních podmínek, podmínek 
zaměstnávání, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, sociálního zabezpečení 
a pracovních podmínek stanovených 
v právních předpisech EU, mezinárodním 
právu, mezinárodním pracovním právu, 
rozhodčích nálezech a kolektivních 
dohodách a smlouvách.
Tato směrnice by členským státům neměla 
bránit v dodržování úmluvy Mezinárodní 
organizace práce č. 94 o pracovních 
doložkách, ani v tom, aby ukládaly 
začleňování těchto doložek do koncesí na 
služby.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V souladu s článkem 14 SFEU ve 
spojení s jejím protokolem č. 26 mají 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
široké rozhodovací pravomoci o tom, zda 
a jak a do jaké míry chtějí samy vykonávat 
veřejné funkce.
Veřejné orgány mohou k plnění úkolů 
veřejného zájmu použít své vlastní zdroje, 
aniž by se musely obracet na vnější 
hospodářské subjekty. Mohou tak činit ve 
spolupráci s dalšími veřejnými orgány.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Zásadní úloha a široké rozhodovací 
pravomoci vnitrostátních, regionálních 
a místních orgánu při poskytování, 
zadávání a organizaci služeb veřejného 
zájmu tak, aby co nejvíce vycházely vstříc 
potřebám uživatelů, jsou rovněž v souladu 
s články 2, 3, 4 a 14 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, s protokolem č. 26 
o službách obecného zájmu a s článkem 
36 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Přezkum tzv. prioritních 
a neprioritních služeb (služeb „A“ a „B“) 

vypouští se
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ze strany Komise ukázal, že není 
odůvodněné omezit plné uplatňování 
právních předpisů o zadávání veřejných 
zakázek na ohraničený počet služeb.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti 
s reformou pravidel pro veřejné zakázky, je 
vhodné vyloučit z plného uplatňování této 
směrnice pouze ty služby, které mají 
omezený přeshraniční rozměr, zejména tzv. 
osobní služby, jako jsou určité sociální, 
zdravotní a vzdělávací služby. Tyto služby 
jsou poskytovány v konkrétním kontextu, 
který se mezi jednotlivými členskými státy 
kvůli rozdílným kulturním tradicím liší. Je 
proto nutné zavést zvláštní režim udělování 
koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 
předběžných informací a oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný 
způsob poskytnutí informací 
o podnikatelských příležitostech 
potencionálním uchazečům a o počtu 
a druhu udělených zakázek všem 
zainteresovaným stranám. Členské státy by 
dále měly zavést vhodná opatření 
s ohledem na udělování koncesí na tyto 
služby zaměřená na zajištění dodržování 
zásad transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům 
a zadavatelům zohledňovat specifickou 
povahu daných služeb. Členské státy by 
měly zajistit, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajistit kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti 
s reformou pravidel pro veřejné zakázky, je 
vhodné vyloučit z plného uplatňování této 
směrnice pouze ty služby, které mají 
omezený přeshraniční rozměr, zejména tzv. 
osobní služby, jako jsou určité vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v konkrétním kontextu, který se mezi 
jednotlivými členskými státy kvůli 
rozdílným kulturním tradicím liší. Je proto 
nutné zavést zvláštní režim udělování 
koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 
předběžných informací a oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný 
způsob poskytnutí informací 
o podnikatelských příležitostech 
potencionálním uchazečům a o počtu 
a druhu udělených zakázek všem 
zainteresovaným stranám. Členské státy by 
dále měly zavést vhodná opatření 
s ohledem na udělování koncesí na tyto
služby zaměřená na zajištění dodržování 
zásad transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům 
a zadavatelům zohledňovat specifickou 
povahu daných služeb. Členské státy by 
měly zajistit, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajistit kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 
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dostupnost a komplexnost služeb, 
specifické potřeby různých kategorií 
uživatelů, zapojení a posílení postavení 
uživatelů a inovace.

dostupnost a komplexnost služeb, 
specifické potřeby různých kategorií 
uživatelů, zapojení a posílení postavení 
uživatelů a inovace.

Odůvodnění

Sociální a zdravotní služby by neměly být deregulovány.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu zajištění transparentnosti 
a rovného zacházení by kritéria pro 
udělování koncesí měla vždy splňovat 
určité obecné standardy. Tyto standardy by 
měly být předem zpřístupněny všem 
potenciálním uchazečům, měly by souviset 
s předmětem zakázky a neměly by 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
ponechávat neomezenou volnost výběru. 
Měly by zajistit možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázeny 
požadavky, jež umožní účinné ověření 
informací poskytnutých uchazeči. V zájmu 
dodržení těchto standardů a zvýšení právní 
jistoty mohou členské státy povolit 
používání kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.

(25) V zájmu zajištění transparentnosti 
a rovného zacházení by kritéria pro 
udělování koncesí měla vždy splňovat 
určité obecné standardy. Tyto standardy by 
měly být předem zpřístupněny všem 
potenciálním uchazečům, měly by souviset 
s předmětem zakázky a neměly by 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
ponechávat neomezenou volnost výběru. 
Měly by zajistit možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázeny 
požadavky, jež umožní účinné ověření 
informací poskytnutých uchazeči. V zájmu 
dodržení těchto standardů a zvýšení právní 
jistoty mohou členské státy povolit 
používání kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídky.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pokud se veřejní zadavatelé 
a zadavatelé rozhodnou udělit koncesi 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, měli 
by stanovit ekonomická a kvalitativní 
kritéria, na jejichž základě posoudí nabídky 

(26) Pokud se veřejní zadavatelé 
a zadavatelé rozhodnou udělit koncesi 
hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídce, měli by stanovit 
ekonomická a kvalitativní kritéria, na 
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s cílem určit, která z nich nabízí nejlepší 
poměr kvality a ceny. Stanovení těchto 
kritérií závisí na předmětu koncese, jelikož 
by tato kritéria měla umožnit vyhodnocení 
úrovně plnění, jakou každá nabídka nabízí 
vzhledem k předmětu koncese vymezeném 
v technických specifikacích, a posouzení 
poměru kvality a ceny u každé nabídky.

jejichž základě posoudí nabídky s cílem 
určit, která z nich nabízí nejlepší poměr 
kvality a ceny. Stanovení těchto kritérií 
závisí na předmětu koncese, jelikož by tato 
kritéria měla umožnit vyhodnocení úrovně 
plnění, jakou každá nabídka nabízí 
vzhledem k předmětu koncese vymezeném 
v technických specifikacích, a posouzení 
poměru kvality a ceny u každé nabídky.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Technické specifikace vypracované 
veřejnými zadavateli a zadavateli musí 
umožnit, aby bylo udělování koncesí 
otevřeno hospodářské soutěži. Za tímto 
účelem by mělo být možné podávat 
nabídky, které odrážejí rozmanitost 
technických řešení v zájmu dosažení 
dostatečné úrovně hospodářské soutěže. 
Technické specifikace by proto měly být 
vypracovány tak, aby se zamezilo 
umělému zúžení hospodářské soutěže 
prostřednictvím požadavků, jež zvýhodňují 
určitý hospodářský subjekt tím, že odrážejí 
hlavní charakteristiky dodávek, služeb 
nebo stavebních prací, které obvykle nabízí 
tento hospodářský subjekt. Vypracování 
technických specifikací s ohledem na 
požadavky na funkci a výkon obvykle 
umožňuje co nejlepší dosažení tohoto cíle 
a podporuje inovace. Odkazuje-li se na 
evropskou normu, nebo pokud tato norma 
neexistuje, na vnitrostátní normu, měli by 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
posuzovat i nabídky založené na 
rovnocenných ujednáních. K prokázání 
rovnocennosti lze od uchazečů vyžadovat, 
aby poskytli důkazy ověřené třetí stranou; 
měly by však být přípustné rovněž jiné 
vhodné důkazní prostředky, jako je 
technická dokumentace výrobce, pokud 

(28) Technické specifikace vypracované 
veřejnými zadavateli a zadavateli musí 
umožnit, aby bylo udělování koncesí 
otevřeno hospodářské soutěži. Za tímto 
účelem by mělo být možné podávat 
nabídky, které odrážejí rozmanitost 
technických řešení v zájmu dosažení 
dostatečné úrovně hospodářské soutěže. 
Technické specifikace by proto měly být 
v souladu se zásadami transparentnosti 
a nediskriminace vypracovány 
a uplatňovány tak, aby se zabránilo 
umělému omezování hospodářské soutěže 
prostřednictvím požadavků, které 
upřednostňují konkrétní hospodářský 
subjekt kopírováním klíčových vlastností 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, 
které tento hospodářský subjekt obvykle 
nabízí. Vypracování technických
specifikací s ohledem na požadavky na 
funkci a výkon obvykle umožňuje co 
nejlepší dosažení tohoto cíle a podporuje 
inovace. Odkazuje-li se na evropskou 
normu, nebo pokud tato norma neexistuje, 
na vnitrostátní normu, měli by veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé posuzovat 
i nabídky založené na rovnocenných 
ujednáních. K prokázání rovnocennosti lze 
od uchazečů vyžadovat, aby poskytli 
důkazy ověřené třetí stranou; měly by však 
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dotyčný hospodářský subjekt nemá přístup 
k osvědčením nebo zkušebním protokolům 
nebo nemá možnost je získat v příslušných 
lhůtách.

být přípustné rovněž jiné vhodné důkazní 
prostředky, jako je technická dokumentace 
výrobce, pokud dotyčný hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům nebo nemá 
možnost je získat v příslušných lhůtách.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli 
v technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo konkrétní postup pro jakoukoli 
jinou fázi životního cyklu výrobku nebo 
služby za předpokladu, že souvisejí 
s předmětem koncese. Za účelem lepšího 
zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí by zadavatelům mělo 
být umožněno zahrnout do kritérií pro
udělení požadavky týkající se pracovních 
podmínek. Pokud však veřejní zadavatelé 
nebo zadavatelé uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, 
mohou se tato kritéria týkat pouze 
pracovních podmínek osob přímo se 
podílejících na procesu výroby nebo 
poskytování služeb v rámci dané koncese. 
Uvedené požadavky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
zranitelných skupin mezi osobami 
přidělenými na plnění koncese, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. 
V tomto případě by kritéria pro udělení, 
která zahrnují zmíněné požadavky, měla 
vždy zůstat omezena na požadavky, jež 
mají bezprostřední dopad na pracovníky 
v jejich pracovním prostředí. Měla by být 
uplatňována v souladu se směrnicí 

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli 
v technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo konkrétní postup pro jakoukoli 
jinou fázi životního cyklu výrobku nebo 
služby za předpokladu, že souvisejí 
s předmětem koncese. Za účelem lepšího 
zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí by zadavatelům mělo 
být umožněno zahrnout do kritérií pro 
udělení požadavky týkající se pracovních 
podmínek. Pokud však veřejní zadavatelé 
nebo zadavatelé uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídky, mohou se tato 
kritéria týkat pouze pracovních podmínek 
osob přímo se podílejících na procesu 
výroby nebo poskytování služeb v rámci 
dané koncese. Uvedené požadavky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
pracovníků ve výrobním procesu nebo 
podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
zranitelných skupin mezi osobami 
přidělenými na plnění koncese, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. 
V tomto případě by kritéria pro udělení, 
která zahrnují zmíněné požadavky, měla 
vždy zůstat omezena na požadavky, jež 
mají bezprostřední dopad na pracovníky 
v jejich pracovním prostředí. Měla by být 
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Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 
a způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států nebo třetích zemí, 
jež jsou stranami Dohody o veřejných 
zakázkách nebo dohod o volném obchodu, 
jejichž stranou je Unie. Veřejní zadavatelé 
a zadavatelé by měli mít možnost, též 
pokud uplatňují kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, použít jako 
kritérium pro udělení organizaci,
kvalifikaci a zkušenosti pracovníků 
přidělených na plnění předmětné koncese, 
neboť tyto faktory mohou ovlivnit kvalitu 
plnění koncese, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 
a způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států nebo třetích zemí, 
jež jsou stranami Dohody o veřejných 
zakázkách nebo dohod o volném obchodu, 
jejichž stranou je Unie. Veřejní zadavatelé 
a zadavatelé by měli mít možnost, též 
pokud uplatňují kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídky, 
použít jako kritérium pro udělení koncese 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
pracovníků přidělených na plnění 
předmětné koncese, neboť tyto faktory 
mohou ovlivnit kvalitu plnění koncese, 
a v důsledku toho ekonomickou hodnotu 
nabídky.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Mají-li být při udělování koncesí 
lépe zohledňovány sociální otázky, měli by 
mít zadavatelé možnost používat i sociální 
kritéria a kritéria politiky zaměstnanosti, 
jako jsou např.: sociální zabezpečení 
a ochrana zaměstnanců, pracovní 
podmínky, zdravotní a bezpečnostní 
předpisy, podpora zaměstnanosti osob 
dlouhodobě bez práce, starších 
pracovníků, mladých lidí a učňů, osob ze 
znevýhodněných skupin a zdravotně 
postižených a migrujících osob, standardy 
důstojné práce, sociální začlenění, rovnost 
pohlaví, přístup k profesnímu vzdělávání 
v místě, lidská práva a etický obchod.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Tato směrnice zajišťuje uplatňování 
směrnice 2001/23/ES o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se zachování práv zaměstnanců 
v případě převodů podniků, závodů nebo 
částí podniků nebo závodů a má za cíl 
zajistit dodržování pravidel spravedlivé 
soutěže a ochranu pracovníků v případě 
převodu podniku.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Pokud poté, co je přidělena koncese, 
nový držitel koncese převezme pracovníky 
orgánu, veřejného zadavatele nebo 
předchozího držitele koncese, uplatní se 
na pracovníky právní důsledky směrnice 
2001/23/ES, pokud jde o zachování 
pracovních míst a pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat o tom, zda a jak a do jaké míry 
chtějí samy plnit úkoly veřejného zájmu.  
Tyto orgány mohou k plnění veřejných 
úkolů použít vlastní zdroje, aniž by musely 
udělovat koncese (externím) 
hospodářským subjektům. Takové úkoly 
mohou také plnit společně s jinými 
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orgány.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „úplatnou smlouvou“ se rozumí 
smlouva uzavřená za účelem 
oboustranného užitku; znamená to, že 
z transakce mohou těžit všechny strany 
a že nemusí být přínosná pouze 
v ekonomickém smyslu;

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pracovních smluv; e) pracovních smluv nebo kolektivních 
dohod, které přispívají ke zlepšení 
pracovních podmínek;

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti koncese je omezena na 
dobu, která je podle odhadu zapotřebí 
k zajištění návratnosti investice vynaložené 
koncesionářem při provozování stavby
nebo poskytování služeb spolu 
s přiměřeným zhodnocením 
investovaného kapitálu.

Doba platnosti koncese je omezena. 
K faktorům, k nimž lze v tomto případě 
přihlížet, patří doba, která je podle odhadu 
zapotřebí k zajištění návratnosti investice 
vynaložené koncesionářem při provádění 
stavebních prací nebo poskytování služeb.
V potaz lze brát také jiná objektivní 
kritéria, jako je veřejný zájem na 
plynulém poskytování vysoce kvalitních 
služeb nebo poskytování služby 
environmentálně a sociálně udržitelným 
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způsobem, jakož i výdaje na výběr 
koncesionáře a dobu, která je podle 
odhadu zapotřebí ke splnění cílů 
stanovených veřejným zadavatelem.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Sociální a jiné zvláštní služby
Na koncese na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze X, které spadají 
do oblasti působnosti této směrnice, se 
vztahuje povinnost stanovená v čl. 26 odst. 
3 a v čl. 27 odst. 1.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v koncesním řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, 
jejichž hlavním cílem je sociální 
a profesní začlenění osob s postižením 
nebo osob znevýhodněných, nebo mohou 
vyhradit plnění koncesí v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné.

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v koncesním řízení pro:

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chráněné dílny nebo mohou vyžadovat, 
aby takové smlouvy byly plněny v rámci 
programů chráněného zaměstnání za 
předpokladu, že většinu dotčených 
zaměstnanců tvoří zdravotně postižené 
osoby, které kvůli povaze nebo vážnosti 
svého postižení nemohou vykonávat 
pracovní činnost v běžných podmínkách 
nebo pro ně není snadné najít si 
zaměstnání na běžném trhu;

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky a programy, jejichž hlavním 
cílem je sociální a profesní začleňování 
znevýhodněných pracovníků, za 
předpokladu, že více než 30 % 
zaměstnanců těchto hospodářských 
subjektů nebo programů jsou pracovníci 
se zdravotním postižením nebo 
znevýhodnění pracovníci.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Hospodářské subjekty dodržují 
povinnosti spojené se sociálním 
zabezpečením a ochranou zaměstnanců 
a pracovní podmínky platné v místě, kde 
má být provedena práce a poskytnuta 
služba či dodávka, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
kolektivními smlouvami nebo 
ustanoveními mezinárodního pracovního 
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práva uvedenými v příloze XIIIa (nová).

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Koncesní smlouvy se zveřejňují a jsou 
k dispozici pro účely kontrol.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé mohou použít údaje 
zpracované elektronicky pro zadávací
řízení při vývoji vhodných nástrojů za 
účelem předcházení, odhalování a nápravy 
chyb vzniklých v jednotlivých fázích 
řízení.

8. Veřejní zadavatelé mohou použít údaje 
zpracované elektronicky pro koncesní
řízení při vývoji vhodných nástrojů 
sloužících k předcházení, odhalování
a nápravě chyb vzniklých v jednotlivých 
fázích řízení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé v oznámení o koncesi 
uvedou podmínky pro účast týkající se:

Veřejní zadavatelé v oznámení nebo 
dokumentu o koncesi uvedou podmínky 
pro účast týkající se:

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opakované a/nebo vážné porušení 
pracovního práva a právních předpisů 
v oblasti sociálního zabezpečení nebo 
životního prostředí, jak je shledáno 
v pravomocných rozsudcích.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí, v němž 
bylo shledáno, že tento hospodářský 
subjekt nesplnil povinnosti týkající se 
úhrady daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení v souladu s právními předpisy 
země, v níž je usazen, nebo s právními 
předpisy členského státu veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí nebo 
právně závazné správní rozhodnutí, 
v němž bylo shledáno, že tento 
hospodářský subjekt nesplnil povinnosti 
týkající se úhrady daní nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení v souladu s právními 
předpisy země, v níž je usazen, nebo 
s právními předpisy členského státu
veřejného zadavatele nebo zadavatele,
nebo pokud byl nad tímto subjektem podle 
pracovního práva vícekrát vynesen 
nepříznivý rozsudek nebo mu byla uložena 
pokuta.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé vyloučí z účasti 
na koncesním řízení hospodářský subjekt, 
je-li splněna jedna z těchto podmínek:

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
nebo zadavatelé vyloučí z účasti na 
koncesním řízení hospodářský subjekt, je-li 
splněna jedna z těchto podmínek:
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud porušil předpisy v oblasti 
sociálního zabezpečení, pracovní právo, 
daňové předpisy nebo environmentální 
právní předpisy.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu 
s odstavcem 2. Tato kritéria mohou kromě 
ceny nebo nákladů zahrnovat kterékoli 
z těchto kritérií:

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídky 
v souladu s odstavcem 2. Tato kritéria 
mohou kromě ceny nebo nákladů 
zahrnovat kterékoli z těchto kritérií:

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
environmentálních charakteristik 
a inovačního charakteru;

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
veřejného prospěchu, environmentálních 
charakteristik a inovačního charakteru;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) sociální kritéria a kritéria politiky 
zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u koncesí na služby a koncesí 
zahrnujících projekt stavebních prací lze 
přihlédnout k organizaci, kvalifikaci 
a zkušenostem pracovníků přidělených na 
plnění dotyčné koncese s tím, že po udělení 
koncese mohou být tito pracovníci 
nahrazeni pouze se souhlasem veřejného 
zadavatele nebo zadavatele, který musí 
ověřit, zda toto nahrazení zajišťuje 
rovnocennou organizaci a kvalitu;

b) u koncesí na služby a koncesí 
zahrnujících projekt stavebních prací se 
přihlíží k organizaci, kvalifikaci 
a zkušenostem pracovníků přidělených na 
plnění dotyčné koncese a ke kvalifikaci 
a profesním zkušenostem všech 
subdodavatelů s tím, že po udělení koncese 
mohou být tito pracovníci nahrazeni pouze 
se souhlasem veřejného zadavatele nebo 
zadavatele, který musí ověřit, zda toto 
nahrazení zajišťuje rovnocennou 
organizaci, kvalitu, kvalifikaci nebo 
zkušenosti;

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě uvedeném v odstavci 4 uvede 
veřejný zadavatel nebo zadavatel 
v oznámení o koncesi, ve výzvě k 
předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému ze zvolených kritérií pro 
určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

V případě uvedeném v odstavci 4 uvede 
veřejný zadavatel nebo zadavatel 
v oznámení o koncesi, ve výzvě 
k předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému ze zvolených kritérií pro 
určení hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídky.

Pozměňovací návrh 34
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Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat nebo mu může členský stát 
uložit povinnost vyžadovat, aby ve své 
nabídce uvedli případný podíl koncese, 
jenž mají v úmyslu zadat třetím stranám 
formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele.

1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat nebo mu může členský stát 
uložit povinnost vyžadovat, aby ve své 
nabídce uvedli případný podíl koncese, 
jenž mají v úmyslu zadat třetím stranám 
formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele a informace 
o subdodavatelích, včetně jejich jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců.
Veškeré změny v dodavatelském řetězci 
neprodleně oznámí veřejnému zadavateli, 
včetně jmen, kontaktních údajů 
a právních zástupců subdodavatele.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavcem 1 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

2. Odstavcem 1 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu a odpovědnosti subdodavatele.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Příloha 4 – nadpis 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ O KONCESI

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ O KONCESI 
NEBO V KONCESNÍ DOKUMENTACI

Pozměňovací návrh 37
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Návrh směrnice
Příloha 10 

Znění navržené Komisí

SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 17

Kód CPV Popis

7511000-4 a
od 85000000-9 do 85323000-9
(kromě 85321000-5 a 85322000-2)

Zdravotní a sociální péče

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Administrativa výchovných zařízení, 
služeb zdravotní péče a kulturních služeb

75300000-9 Povinné sociální zabezpečení

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Poskytování dávek

98000000-3 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby 
a služby jednotlivcům

98120000-0 Služby poskytované odbory

98131000-0                                                             Služby náboženských organizací
Pozměňovací návrh

vypouští se
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