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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament sa v roku 2011 v Rühlovej správe kriticky vyjadril k požiadavkám 
prípadného právneho aktu o koncesiách. 
Návrh Komisie by naopak spôsobil radu nových problémov. 

Úlohy štátu

Štát so všetkými svojimi zložkami poskytuje ľuďom služby a tovary. 
Pri druhoch tovarov a služieb rozlišujeme predovšetkým záväzok univerzálnej služby, 
sociálne služby vo verejnom záujme, služby všeobecného hospodárskeho záujmu a služby 
všeobecného záujmu1. 
Rozlišovanie je náročné a často pripadne až neskôr súdom. Návrh nerozlišuje medzi druhmi 
služieb. 

Na plnenie svojich úloh udeľuje štát zákazky v rámci verejného obstarávania, čiastočne ako 
koncesie. Návrh ani nevymedzuje ani neuvádza vzájomné kritériá vylúčenia.

V súlade s článkom 14 ZFEÚ a jej protokolom č. 26 rozhodujú miestne, regionálne a 
celoštátne orgány samostatne o tom, či tovary a služby všeobecného záujmu budú poskytovať 
sami, alebo ich poskytovaním poveria iný subjekt. V centre pozornosti sú pritom ľudia, a nie 
vnútorný trh. Rozsah pôsobnosti sa preto musí vymedziť konkrétnejšie. 

Všetky úrovne štátnej správy preberajú úlohy a sledujú ciele, ktorými sa zabezpečí všeobecné 
blaho, spoločný prospech a súdržnosť. 
Rozhodujúce subjekty sú výberom kritérií verejného obstarávania takpovediac zviazané, čo 
obmedzuje ich rozhodnutie. 
Návrh uvádza kritérium hospodársky najvýhodnejšej ponuky. 
Podľa neho sa okrem ceny a nákladov berú do úvahy aj niektoré „technické” kritériá. 
Rozhodnutie, „či” sa zákazka udelí, sa tým obmedzuje: subjekty verejného sektora vo 
finančných problémoch sa môžu cítiť donútené k verejnému obstarávaniu, keďže ich 
zamestnanci majú často vyššie príjmy než zamestnanci súkromných firiem. 
Úlohou smernice o koncesiách nie je trvať na privatizácií štátnych úloh.

Aj otázka „ako” sa udeľujú zákazky je obmedzená kritériami verejného obstarávania. 

Keďže návrh nerozlišuje medzi druhmi služieb, mohli by navzájom kolidovať právo 
slobodnej voľby a sloboda poskytovania služieb. Dalo by sa tomu zabrániť vyňatím určitých 
služieb. 

Úlohou právneho predpisu o koncesiách nie je ozdravovať verejné rozpočty. Namiesto 
vyvíjania tlaku na strane výdavkov prostredníctvom nízkych cien a nákladov by sa to malo 
uskutočňovať zlepšeniami na strane príjmov. 

Všeobecné kritériá 

                                               
1 Oznámenie Komisie, COM(2011) 900 final.
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Návrh smernice nevytvára právnu istotu. Vymedzenie pojmu koncesií sa odlišuje od pojmu 
vymedzeného Súdnym dvorom EÚ. Vyžadovalo by si to nové rozhodnutia. Chýba odlíšenie 
od ostatných zmluvných vzťahov, ako sú licencie, povolenia atď.

Kritérium prechodu rizika je nedostatočné. Aj v prípade, ak by sa držiteľ koncesie na dodávky 
vody stal insolventným, musel by ich naďalej zabezpečovať štát.  Riziko by nikdy neprešlo 
celé na držiteľa koncesie.

Nie je zabezpečená transparentnosť a jednoduchosť. 

Nie je jasné, ako dlho vydrží takýto predpis. Do budúcnosti sa nepočíta so žiadnymi 
požiadavkami ani potrebou dodatočných rokovaní. 

Záruka kvality a kritérium nízkej ceny si vzájomne odporujú. 

Zamestnanosť a sociálne veci 

Zo skúsenosti vieme, že kritérium nízkej ceny vedie k tomu, že sa vyvíja tlak na počet 
zamestnancov prevádzkovateľa a subdodávateľa a na ich pracovné podmienky. To je 
nezlučiteľné s horizontálnou sociálnou doložkou podľa článku 9 ZFEÚ. 
Kritérium hospodársky najvýhodnejšej ponuky zahŕňa podporu sociálnych kritérií. Nezahŕňa 
doložku o dodržiavaní taríf ani ďalšie kritériá.  Tým sa súťaž o ponuku čo najnižšej ceny 
prenesie na plecia zamestnancov. 

Pri dodržiavaní kritérií ide o pracovnoprávne normy na úrovni jednotlivých štátov a EÚ. 
Normy jednotlivých štátov však musia by ť v súlade s európskym právom. Tým sa fakticky 
vylučuje zahrnutie zásady „rovnaká odplata za rovnakú prácu na porovnateľnom pracovisku”.

Chýba výslovný odkaz na to, že žiadnej krajine nemožno brániť v dodržiavaní Dohovoru 
MOP č. C 94 a že všetky členské štáty sú nabádané k tomu, aby ratifikovali a dodržiavali 
tento dohovor. 

Sociálne služby sú, zväčša na miestnej úrovni, úzko spojené so životom a zdravím ľudí. Mali 
by byť zo smernice celkom vyňaté, rovnako ako služby poskytované združeniami 
zamestnávateľov.

Dodržiavanie záväzných pracovných podmienok sa u subdodávateľov často ťažko presadzuje. 
Chýba spoločná a nerozdielna zodpovednosť s hlavným prevádzkovateľom. 

******

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh, aby ako gestorský 
výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.


