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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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Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.


