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NÁVRH SMĚRNICE O UDĚLOVÁNÍ KONCESÍ COM(2011)887 
COD(2011)0437

Udělování koncesí na stavební práce podléhá v současné době pouze základním ustanovením 
směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby. Na koncese na služby se vztahují pouze obecné zásady Smlouvy 
o fungování Evropské unie (hospodářské svobody, zákaz diskriminace, transparentnost, rovné 
zacházení, proporcionalita, vzájemné uznávání). Tento návrh jde ruku v ruce s právě 
probíhající revizí směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES o veřejných zakázkách. Výsledkem bude 
schválení jasného právního nástroje, který bude upravovat udělování koncesí na stavební 
práce a na služby v klasickém odvětví a v odvětví veřejných služeb.

V rámci předběžného přezkumu stávajícího návrhu je cílem tohoto dokumentu definovat 
přidanou hodnotu takové iniciativy, stanovit druh nezbytných pravidel a určit stěžejní 
problémy, na něž bude muset návrh zprávy odpovědět. 

1. Jaká je přidaná hodnota?

Zpravodaj je přesvědčen o přidané hodnotě takové iniciativy ze čtyř důvodů:

- Vyjasnění stávajícího právního rámce. Znatelný nárůst objemu judikatury ESD (25 
rozsudků od roku 2000) svědčí o stávající právní nejasnosti. Je třeba upřesnit řadu pojmů, 
i když stanoviska podniků jsou méně vyhraněná než stanoviska smluvních orgánů1 (koncese, 
riziko, rozlišení koncesí na služby a na stavební práce, koncesí a jiných druhů smluv –
povolení nebo licence, nebo koncesí a veřejných zakázek). 

- Záruka stability a právní jistoty. Vývoj judikatury, nejednotné uplatňování zásad 
Smlouvy a různorodost právních předpisů v rámci EU vytváří právní nejistotu, která 
poškozuje různé aktéry. Přestože ESD uvedl, že smluvní orgány mají dodržovat základní 
zásady Smlouvy2, doposud dostatečně neobjasnil, co tyto zásady znamenají. 

- Podpora činnosti veřejných orgánů s cílem rozvíjet a modernizovat hospodářské 
infrastruktury a podporovat veřejné služby.

- Povzbuzení hospodářské soutěže v EU a podpora vzniku evropských aktérů (záruka 
transparentnosti a rovnosti postupů, oboustranné sankce za zneužívání smluv). 40 % podniků 
dotázaných v roce 2010 uvádí, že jsou obeznámeny s existencí takových smluv3. Neexistence 
jasných pravidel, která by vytvořila rovné podmínky pro všechny uchazeče, může poškozovat 
malé a střední podniky, které tak odsuzuje do role subdodavatelů4. Otevření hospodářské 
soutěže přece jen neznamená nucenou privatizaci veřejných služeb.

Byla vznesena i otázka důvodu existence iniciativy nezávislé na veřejných zakázkách. Tuto 
iniciativu odůvodňuje zásadně odlišná povaha koncese a veřejné zakázky – přenos 
                                               
1 SEC(2011) 1588, 20.12.2011, příloha I B.
2 Věc C-324/98, Telaustria, 2000
3 SEC(2011) 1588, 20.12.2011, příloha I B, s. 68.
4 SEC(2011) 1588, 20.12.2011, s. 17.
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odpovědnosti veřejného orgánu na koncesionáře a hospodářské riziko spojené 
s provozováním stavebních prací/služeb. Koncese není formou veřejné zakázky, a je tedy 
třeba brát v úvahu její specifické rysy.

2. Jaká pravidla jsou potřeba?

Zpravodaj se domnívá, že:

- definice koncese je zásadní vzhledem k velkému množství vnitrostátních definic 
(vymezení oblasti působnosti),

- pravidla pro koncese nesmí být otrockou kopií pravidel pro veřejné zakázky,

- pravidla musí být jasná, jednoduchá a nesmí být nadměrnou byrokratickou zátěží,

- jasně musí být uznáváno svobodné rozhodování veřejných orgánů o způsobu 
výkonu jejich pověření veřejnou službou,

- musí být respektováno právo veřejných orgánů a hospodářských subjektů jednat 
a uzavírat smlouvy. Zatímco veřejným orgánům je třeba při výběru přiznávat určitý 
manévrovací prostor a možnost hodnocení, hospodářské subjekty musí mít možnost využívat 
objektivní a transparentní kritéria vzhledem k časovým a finančním omezením souvisejícím 
s podáním nabídky.

- musí být zaručeno respektování práv uchazečů (právo na odvolání, důvěrnost 
informací atd.).

3. Hlavní problémy

Níže uvedené oddíly přinášejí výklad tématu, po němž následují hlavní problémy, jimiž se 
chce zpravodaj podrobněji zabývat.  

a) Definice koncese

V judikatuře ESD (13 z 25 rozsudků od roku 2000) se jako základní problém stále opakuje 
definice koncese. Rozlišení mezi koncesí a veřejnou zakázkou je na evropské úrovni stále 
nepřesné (definice koncese se zřetelem ke smlouvě na veřejnou zakázku ve směrnici 
2004/18/CE).

→ Nezbytnost vyjasnit definici koncese (úroveň/druh rizika, vhodnost specifičtějších kritérií, 
např. procenta z obratu).

→ Rozlišení mezi koncesemi na stavební práce a služby, definice a právní režim, který se 
uplatní na smíšené koncese. Většina koncesí na stavební práce zahrnuje i koncese na služby 
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a je obtížné stanovit, jaký statut má takový druh smlouvy.

→ Vyjasnění rozdílu mezi koncesí a veřejnou zakázkou (používání termínů vztahujících se 
k veřejným zakázkám pro koncese, např. „zakázka“ pro „smlouvu“, „cena“ pro „hodnotu“ 
atd.).

b) Oblast působnosti a vynětí některých odvětví

Tento návrh se vztahuje na smlouvy, jejichž hodnota je rovna 5 milionům EUR nebo je vyšší 
(článek 5); na služební smlouvy, jejichž hodnota činí 2,5–5 milionů EUR (čl. 5 odst. 2) se 
vztahuje zjednodušený postup. Jsou stanovena i vyloučení (články 8–15) a odchylky (článek 
17). 

Bývalé neprioritní služby

Zrušení rozlišení mezi prioritními a neprioritními službami, které existuje ve směrnicích 
2004/18/ES a 2004/17/ES, způsobuje určité nejasnosti, co se týče statutu služeb doposud 
považovaných za neprioritní služby, neboť z celkové působnosti směrnice jsou vyloučeny 
„pouze ty služby, které mají omezený přeshraniční rozměr“ (bod odůvodnění 21). 

→ Přesné stanovení uvedených služeb.

→ Vhodnost omezení seznamu služeb, které byly až doposud ve směrnici 2004/18/ES 
(příloha II B) považovány za neprioritní.

→ Vyjasnění, proč se u sociálních a jiných zvláštních služeb používají pouze ta ustanovení, 
která se týkají zveřejnění (článek 17).
Energetika

Činnosti spojené se správou síťových infrastruktur v rámci výkonu výhradního práva 
hospodářským subjektem (čl. 8 odst. 1) jsou vyloučeny. I když se toto vyloučení zdá být 
pragmatické (neexistující konkurence vzhledem k udělení výhradního práva ze strany státu), 
nezahrnuje činnosti spojené s dodávkami energie, na něž se vztahují sazby upravené státem na 
základě vyrovnávání rozdílů v sazbách. Opírá se o zásadu sociální a územní solidarity (každý 
občan dostane energii se stejnou sazbou bez ohledu na polohu na vnitrostátním území). 
Veřejnoprávní subjekt si nemůže vybrat poskytovatele. 

→ Zohlednění vyloučení činností spojených s dodávkou energie, jejíž sazba je upravena 
státem.

Voda
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V této oblasti existuje mnoho rozporů, které vyvolávají obavy, co se týče případné nucené 
privatizace. 

→ Neomezovat problematiku tohoto odvětví na pouhou ideologickou debatu „pro nebo 
proti“ privatizaci. 

→ Potřeba potvrdit možnost svobodného rozhodování orgánů veřejné správy o organizaci 
způsobu, jakým plní své úkoly veřejné služby.

Jiná vyloučení

Pro jiná odvětví (např. přístavní služby, veřejná doprava) by tento návrh byl nejednoznačný.

→ Potřeba vyjasnit dotčená ustanovení.

c) Zásadní vyloučení: spolupráce v rámci veřejného sektoru a přidružený podnik

Vertikální spolupráce (in-house)

Koncese udělené veřejným zadavatelem/zadavatelem jiné právnické osobě jsou vyloučeny, 
pokud jsou splněny následující podmínky: veřejný zadavatel nebo zadavatel ovládá dotyčnou 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá vlastní organizační složky; nejméně 90 % činností 
této právnické osoby je vykonáváno pro ovládajícího veřejného zadavatele nebo zadavatele; 
neúčast soukromého subjektu (čl. 15 odst. 1). Tato vertikální spolupráce, která není stanovena 
ve stávajících směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES, je výsledkem kodifikace judikatury ESD 
(rozsudek Teckal1) a pojem je nadále rozšířen na společné ovládání s jinými veřejnými 
zadavateli (rozsudek Coditel2) (čl. 15 odst. 3 tohoto návrhu).

Hlavní kritika se týká nevhodné povahy kodifikace judikatury; z 90 % svévolný výběr 
(judikatura uvádí jen to, že je nezbytné, aby dotyčná právnická osoba vykonávala 
„podstatnou“ část své (svých) činnosti (činností) společně s veřejným zadavatelem (veřejnými 
zadavateli), který (kteří) ji ovládá (ovládají)); nezbytnost provádět analýzu případ od případu; 
vnímání „interního vývoje“ (in-house) jako zdroje nekalé soutěže mezi veřejným 
a soukromým sektorem. 

Bylo kritizováno i odmítnutí jakékoli soukromé účasti s tím, že je třeba hodnotit sledovaný 
účel (cíl v oblasti obchodu nebo průmyslu nebo pověření v rámci veřejné služby) i nad rámec 
existence této účasti nebo povolit soukromou menšinovou účast.

                                               
1 Věc C-107/98, 1999.
2 Věc C-324/07, 2008.
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→ Nezbytnost uznat pravomoc vlastní organizace veřejných zadavatelů/zadavatelů 
a vyloučit „interní aspekt“ z oblasti působnosti směrnice.

→ Otázka výběru kritéria 90 % a způsobů, jak ověřovat dodržování této hranice.

→ Nezbytnost vyjasnit pojem činnosti vykonávané právnickou osobou pro veřejné 
zadavatele/zadavatele (počet smluv?, obrat?).

→ Stejná otázka se objevuje v souvislosti se společným ovládáním právnické osoby více 
veřejnými zadavateli/zadavateli v „interních podmínkách“ (čl. 15 odst. 3).

→ Otázka vhodnosti odmítnutí soukromé účasti.

Horizontální spolupráce

Tento návrh vylučuje horizontální spolupráci mezi veřejnými orgány (čl. 15 odst. 4). 
Kodifikuje judikaturu ESD (rozsudek Hambourg1) a podmiňuje toto vyloučení několika 
kritérii (vyloučením jakékoli soukromé účasti; skutečnou spoluprácí mezi veřejnými orgány, 
které mají „ve shodě“ plnit úkol veřejné služby; veřejným zájmem jako jediným předmětem 
dohody). 

V judikatuře se objevují další nepředvídaná kumulativní kritéria, jako nemožnost, aby veřejní 
zadavatelé/zadavatelé uskutečňovali na volném trhu více než 10 % obratu z činností, které 
jsou relevantní v kontextu dohody (čl. 15 odst. 4 písm. c), nebo nezahrnutí finančních převodů 
mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli/zadavateli kromě převodů odpovídajících úhradě 
skutečných nákladů na stavební práce, služby nebo dodávky (čl. 15 odst. 4 písm. d). 

→ Nezbytnost analyzovat vhodnost navrhovaných kritérií, zejména těch, která nevycházejí 
z judikatury.

→ Otázka týkající se pojmu plnění úkolu „ve shodě“ (myšlenka, že smluvní orgány musí 
nutně plnit úkol společně, přičemž ale může dojít k tomu, že jeden z nich jej plní za ostatní).

Přidružené podniky

Koncese udělené zadavatelem přidruženému podniku jsou vyloučeny (čl. 11 odst. 3). Někdy 
to bylo vnímáno jako neodůvodněné rozšíření „interního systému“ ve zvláštních odvětvích při 
uplatňování méně přísných kritérií (kritérium 80 %).

→ Otázka týkající se základu tohoto ustanovení a případných dopadů na otevření 
hospodářské soutěže.

                                               
1 Věc C-480/06, 2009.
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→ Nezbytnost analyzovat dopad těchto ustanovení na malé a střední podniky.

d) Procedurální záruky

Zveřejňování a transparentnost

Veřejní zadavatelé/zadavatelé zasílají elektronickými prostředky Evropské komisi oznámení 
o koncesi (přání udělit koncesi) a oznámení o udělení (výsledky řízení), jejichž základem jsou 
standardní formuláře zasílané ke zveřejnění Úřadu pro úřední tisky EU ještě před jejich 
vnitrostátním zveřejněním. Povinnost oznamovat udělení koncese se vztahuje i na koncese na 
služby s hodnotou 2,5–5 milionů EUR (s výjimkou sociálních a dalších zvláštních služeb).

→ Vhodnost tohoto postupu, který se jeví jako zbytečně složitý a těžkopádný.

→ Vhodnost zákazu zveřejňování na vnitrostátní úrovni před zveřejněním na evropské 
úrovni a možnost stanovit současné zaslání.

Způsoby zadávání koncesí 

Tento návrh stanoví ustanovení, jimiž se řídí způsoby zadávání koncesí.

→ Otázka týkající se použití kategorizace a poměrné váhy kritérií. Jestliže kategorizace 
(čl. 39 odst. 3) zaručuje uchazečům jasný a transparentní rámec pro přípravu nabídek, 
poměrná váha kritérií (povinná v případě hospodářsky nejvýhodnější nabídky) omezuje 
posuzovací pravomoc veřejných orgánů a může vést k výběru uchazeče, který není optimální 
(čl. 39 odst. 3 a 5).

→ Pevné potvrzení vztahu mezi kritérii pro udělení koncese a předmětem koncese (čl. 39 
odst. 2) nepřipouští zohlednění dalších kritérií, která mohou být důležitá (např. blízkost, 
sociální a ekologické předpisy).

→ Omezení kritérií pro hospodářsky nejvýhodnější nabídku (čl. 39 odst. 4) se nezdá být 
vhodné (odpovídající ustanovení v návrhu revize směrnice 2004/18/ES nesvědčí o této 
omezující povaze, čl. 66).

→ Nejednoznačnost ustanovení o důvěrnosti informací předávaných uchazeči smluvním 
orgánům. Zdá se, že chráněna jsou jen řešení a informace předávané hospodářskými subjekty 
smluvním orgánům jako výslovně důvěrné (článek 24 a čl. 35 odst. 5 písm. b). 
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e) Způsoby výkonu koncesí

Doba platnosti

Návrh směrnice stanoví dobu platnosti koncese na základě návratnosti investic vynaložených 
při provozování stavby nebo poskytování služeb (článek 16).  

→ Nezbytnost vyjasnit tuto definici, která bere v úvahu pouze fázi provozování stavby nebo 
poskytování služeb, nikoli fázi zakládání stavby či služeb a počátečních investic před 
zahájením provozování.

→ Úprava definice tak, aby se vztahovala na již existující koncese, kde je podíl investic 
nepatrný.

→ Otázka týkající se zahrnutí dalších kritérií pro koncese na služby (např. výkonnost).

Změna koncesí v době jejich platnosti

Podle tohoto návrhu je základem nezbytného nového postupu při udělování koncesí pojem 
„podstatná změna“ ustanovení koncesní smlouvy v době její platnosti (článek 42).

→ Ujasnění pojmu „podstatná změna“.

→ Stanovení konkrétních kritérií umožňujících určit tuto změnu.

Závěr

Navzdory odstranění ochrany, k níž dochází v tomto návrhu, je zpravodaj přesvědčen o jeho 
přidané hodnotě, neboť reaguje na stávající evropské právní vakuum, které jen zčásti vyplňuje 
progresivní judikatura ESD. 

Závěrečná ustanovení budou muset splňovat na jedné straně cíle zjednodušení a právní jistoty 
a zásadu svobodné organizace veřejných služeb na straně druhé. Problémy uvedené v tomto 
dokumentu nejsou zdaleka vyčerpávající, ale zpravodaj si přeje, aby kromě prosté ideologické 
debaty „pro nebo proti“ evropské iniciativy týkající se koncesí byly zahájeny i skutečné 
úvahy.


