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NÁVRH SMERNICE O UDEĽOVANÍ KONCESIÍ
COM(2011) 897 V KONEČNOM ZNENÍ
COD(2011) 437

Udeľovanie koncesií na práce v súčasnosti podlieha len základným ustanoveniam smernice 
2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby. Na koncesie na služby sa 
vzťahujú len všeobecné zásady Zmluvy o fungovaní Európskej únie (hospodárske slobody, 
nediskriminácia, transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie, proporcionalita, vzájomné 
uznávanie).  Tento návrh sa predkladá spolu s revíziou smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES 
o práve prebiehajúcich verejných zákazkách. Výsledkom bude prijatie samostatného právneho 
nástroja upravujúceho udeľovanie koncesií na práce a koncesií na služby v klasickom odvetví 
a v odvetví verejnoprospešných služieb.

V rámci predbežného skúmania predmetného návrhu je cieľom tohto dokumentu vymedziť 
pridanú hodnotu takejto iniciatívy, určiť druh potrebných pravidiel a odhaliť hlavné 
problémy, na ktoré má návrh správy reagovať.

1. Aká je pridaná hodnota?

Spravodajca je presvedčený o pridanej hodnote takejto iniciatívy, a to zo štyroch dôvodov:

– Objasniť existujúci legislatívny rámec. Znásobenie judikatúry ESD (25 rozhodnutí 
od roku 2000) svedčí o existujúcej právnej neistote. Je potrebné spresniť viaceré pojmy, aj 
keď stanoviská podnikov sú menej jednoznačné ako stanoviská verejných obstarávateľov1

(koncesia, riziko, rozlišovanie medzi koncesiami na služby a koncesiami na práce, medzi 
koncesiami a inými druhmi zmlúv – povoleniami alebo licenciami – alebo medzi koncesiami 
a verejnými zákazkami).

– Zabezpečiť právnu stabilitu a bezpečnosť. Vývoj judikatúry, chýbajúce jednotné 
uplatňovanie zásad zmluvy a právna zmes existujúca v EÚ vytvárajú právnu neistotu, ktorá je 
pre jednotlivých aktérov škodlivá. Aj keď Súdny dvor EÚ poukázal na to, aby verejní 
obstarávatelia dodržiavali základné zásady zmluvy2, dostatočne neobjasnil, čo z týchto zásad 
vyplýva.

– Podporiť opatrenia orgánov verejnej správy na rozvoj a modernizáciu 
hospodárskych infraštruktúr a podporu verejných služieb

- Podnietiť hospodársku súťaž v EÚ a podporiť vznik európskych aktérov 
(zabezpečenie transparentnosti a spravodlivého charakteru postupov, sankcionovať 
zneužívanie priamych zmlúv). 40 % podnikov opýtaných v roku 2010 vyhlasuje, že sú si 
vedomé existencie takýchto zmlúv3. Nedostatok jednoznačných pravidiel, ktorými by sa 
všetci uchádzači zrovnoprávnili, môže znevýhodňovať malé a stredné podniky, ktoré sa 

                                               
1 SEC(2011) 1588 v konečnom znení, 20.12.2011, príloha I B.
2 Vec C-324/98, Telaustria, 2000.
3 SEC(2011) 1588 v konečnom znení, 20.12.2011, príloha I B, s. 68.
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obmedzujú na úlohu subdodávateľov1.  Otvorenie hospodárskej súťaže neznamená nútený 
prechod k privatizácii verejných služieb.

Bola položená otázka o dôvode samostatnej iniciatívy oddelenej od verejných zákaziek.
Iniciatíva sa odôvodňuje zásadne odlišnou povahou koncesie v porovnaní s verejnou 
zákazkou:  prenesenie zodpovednosti orgánu verejnej správy na koncesionára a existencia 
hospodárskeho rizika spojeného s využívaním prác/služieb. Koncesia nie je druh verejnej 
zákazky; je preto nutné vziať do úvahy jej špecifiká.

2. Aké pravidlá potrebujeme?

Spravodajca sa domnieva, že:

– je zásadné vymedzenie koncesie vzhľadom na mnohorakosť vymedzení jednotlivých 
členských štátov (vymedzenie rozsahu pôsobnosti),

– pravidlá pre koncesie nemajú byť len kópiou pravidiel pre verejné zákazky,

– pravidlá majú byť jednoznačné, jednoduché a nemajú vytvárať nadmernú 
byrokraciu,

– slobodné rozhodovanie orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu spôsobu 
plnenia ich úloh vo verejnom záujme, musí byť jednoznačne uznané,

– právo orgánov verejnej správy a hospodárskych subjektov rokovať a uzatvárať 
zmluvy sa musí rešpektovať. Vzhľadom na časové a finančné obmedzenia spojené 
s predkladaním žiadostí sa orgánom verejnej správy musí poskytnúť určitý priestor a voľnosť 
pri výbere, pričom hospodárske subjekty by zas mali mať možnosť využiť objektívne 
a transparentné kritériá,

– dodržiavanie práv uchádzačov musí byť garantované (právo na odvolanie, 
dôvernosť informácií atď.).

3. Hlavné problémy

V ďalších častiach textu sa nachádza predstavenie témy, po nej nasleduje predstavenie 
hlavných problémov, ktorým by sa spravodajca chcel venovať dôkladnejšie.

a) Vymedzenie koncesie

Ako sa opakuje v judikatúre Súdneho dvora (13 z 25 rozhodnutí od roku 2000), vymedzenie 
koncesie je zásadná otázka. Na európskej úrovni (vymedzenie koncesie smernicou 

                                               
1 SEC(2011) 1588 v konečnom znení, 20.12.2011, s. 17.
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2004/18/ES vo vzťahu k verejnej zákazke) je rozlišovanie koncesie a verejného obstarávania 
stále nepresné.

→ Potreba objasniť vymedzenie koncesie (úroveň/druh rizika, dôležitosť špecifickejších 
kritérií, napr. percento obratu)

→ Rozlišovanie medzi koncesiami na práce a koncesiami na služby; vymedzenie a právny 
režim uplatniteľný na zmiešané koncesie. Pri väčšine koncesií na práce, ktoré zahŕňajú 
koncesie na služby, je ťažké určiť, v akom stave je tento typ zmluvy.

→ Objasnenie rozdielu medzi koncesiou a verejnou zákazkou (používanie termínov 
týkajúcich sa verejných zákaziek pre koncesie, napr. termínu zákazka pre zmluvu, cena pre 
hodnotu atď.)

b) Rozsah pôsobnosti a vylúčené odvetvia

Tento návrh sa vzťahuje na zmluvy, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 5 miliónov 
EUR (článok 5), zjednodušený postup, ktorý sa uplatňuje pri koncesiách na služby vo výške 
2,5 – 5 miliónov EUR (článok 5 ods. 2). Vylúčenia (článok 8 – 15) a odchýlky (článok 17) sú 
ustanovené.  

Bývalé neprioritné služby

Odstránenie rozdielu medzi prioritnými a neprioritnými službami, ktorý existuje 
v smerniciach 2004/18/ES a 2004/17/ES, vytvára určitú neistotu, pokiaľ ide o stav služieb, 
ktoré boli skôr považované za neprioritné služby, pričom vylúčené z plného uplatňovania 
smernice boli „len tie služby, ktoré majú obmedzený cezhraničný rozmer“ (odôvodnenie   
21).

→ Presná identifikácia príslušných služieb

→ Význam obmedzenia zoznamu služieb, ktoré boli doteraz považované za neprioritné 
podľa smernice 2004/18/ES (príloha II B)

→ Objasnenie neuplatňovania iných ustanovení, než sú ustanovenia týkajúce sa 
uverejňovania pre sociálne a iné osobitné služby (článok 17)
Energia

Činnosť spojená s riadením sieťovej infraštruktúry v rámci vykonávania výlučného práva 
hospodárskym subjektom (článok 8 ods. 1) je vylúčená. Ak sa toto vyňatie javí pragmaticky 
(neexistujúca hospodárska súťaž z dôvodu udelenia výlučného práva štátom), nezahŕňa 
činnosť spojenú s dodávkou energie podliehajúcu sadzbám regulovaným zo strany štátu podľa 
vyrovnávania sadzieb.  Je založené na zásadách sociálnej a územnej solidarity (každý občan 
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dostáva energiu za rovnakú sadzbu, bez ohľadu na jeho umiestnenie na území daného štátu).
Verejnoprávny subjekt si nemôže vybrať dodávateľa.  

→ Zohľadnenie činností spojených s dodávkou energie, ktorých sadzba je regulovaná 
štátom

Voda

Toto odvetvie odzrkadľuje mnohé protichodné stanoviská, čo vyvoláva obavy o možný 
nútený prechod k privatizácii.  

→ Neobmedziť otázku tohto odvetvia na obyčajnú ideologickú diskusiu za alebo proti 
privatizácii

→ Nutnosť potvrdiť slobodné rozhodovanie orgánov verejnej správy, pokiaľ ide 
o organizáciu ich úloh vo verejnom záujme

Ďalšie vylúčenia

Tento návrh by bol nejednoznačný pre ostatné odvetvia (napr. prístavné služby, verejná 
doprava).

→ Potreba objasniť príslušné ustanovenia

c) Vylúčenia z princípu:  spolupráca v rámci verejnej správy a pridružený podnik

Vertikálna spolupráca (in-house)

Koncesie, ktoré udelil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ inej právnickej osobe, sú 
vylúčené na základe týchto podmienok:  vykonávanie kontroly nad príslušnou právnickou 
osobou podobnou kontrole verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorú vykonáva nad 
vlastnými organizačnými zložkami; vykonávanie prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa; odmietnutie akejkoľvek 
účasti súkromných investorov (článok 15 ods. 1). Táto vertikálna spolupráca, ktorá nie je 
ustanovená v súčasných smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, vyplýva z kodifikácie 
judikatúry ESD (rozhodnutie Teckal1), pojem bol následne rozšírený na spoločnú kontrolu 
vykonávanú viacerými verejnými obstarávateľmi (rozhodnutie Coditel2) (článok 15 ods. 3 
súčasného návrhu).
                                               
1 Vec C-107/98, 1999.
2 Vec C-324/07, 2008.
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Medzi hlavné kritizované prvky patrí nevhodnosť kodifikácie judikatúry; ľubovoľný výber 
90 % (judikatúra hovorí iba o potrebe dotknutej právnickej osoby vykonávať podstatnú časť 
jej činnosti s verejným obstarávateľom/verejnými obstarávateľmi, ktorý/ktorí nad ňou 
vykonáva/-jú kontrolu); nevyhnutnosť disponovať analýzou od prípadu k prípadu; vnímanie 
rozvoja spolupráce in-house ako zdroja nekalej hospodárskej súťaže medzi verejným 
a súkromným sektorom.  

Odmietanie akejkoľvek účasti súkromných investorov bola takisto kritizovaná, pričom sa 
usúdilo, že je potrebné vyhodnotiť cieľ (s komerčným/priemyselným účelom alebo úlohou vo 
verejnom záujme) aj za existencie takejto účasti alebo povoliť menšinovú účasť súkromného 
sektora.

→ Potreba uznať právomoc verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov na vnútornú 
organizáciu a vyňať spoluprácu in-house z rozsahu pôsobnosti smernice

→ Otázka výberu kritéria 90 % a podmienok overovania dodržiavania tejto hranice

→ Potreba objasniť pojem činnosti vykonávanej právnickou osobou pre verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov (počet zmlúv? obrat?)

→ Rovnaká otázka vyvstáva v rámci spoločnej kontroly právnickej osoby viacerými 
verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi vykonávanej v podmienkach spolupráce in-
house (článok 15 ods. 3)

→ Otázka významu odmietania akejkoľvek účasti súkromného sektora

Horizontálna spolupráca

Tento návrh vylučuje horizontálnu spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy (článok 15 ods. 
4). Kodifikuje judikatúru Súdneho dvora (rozhodnutie Hambourg1) tým, že toto vylúčenie 
podmieňuje viacerými podmienkami (vylúčenie akejkoľvek účasti súkromného sektora;
reálna spolupráca medzi orgánmi verejnej správy s cieľom spoločného vykonávania úlohy vo 
verejnom záujme; verejný záujem ako jediný predmet dohody).

Objavujú sa aj ďalšie kumulatívne podmienky, ktoré nie sú stanovené v judikatúre, ako 
napríklad nemožnosť verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov vykonávať na 
otvorenom trhu viac ako 10 % svojich činností (pokiaľ ide o obrat), ktoré sú podstatné 
v rámci dohody (článok 15 ods. 4 písm. c)), alebo nedostatok akýchkoľvek finančných 
prevodov medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, s výnimkou náhrad 
skutočných nákladov na stavebné práce, služby alebo dodanie tovaru (článok 15 ods. 4 písm. 
d)).  

                                               
1 Vec C-480/06, 2009.
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→ Potreba podrobiť analýze význam navrhovaných podmienok, najmä tých, ktoré nie sú 
odvodené z judikatúry

→ Otázka pojmu spoločného vykonávania úlohy (myšlienka, že verejní obstarávatelia musia 
povinne vykonávať úlohu spoločne, zatiaľ čo sa môže stať, že jeden z nich túto úlohu vykoná 
za ostatných)

Pridružené podniky

Koncesie udelené obstarávateľom pridruženému podniku sú vylúčené (článok 11 ods. 3). Toto 
bolo občas vnímané ako neopodstatnené rozšírenie spolupráce in-house v osobitných 
odvetviach s uplatnením menej prísnych podmienok (podmienka 80 %).

→ Otázka opodstatnenia tohto ustanovenia a možných následkov na otvorenie 
hospodárskej súťaže

→ Potreba preskúmať vplyv tohto ustanovenia na malé a stredné podniky

d) Procesné záruky

Uverejňovanie a transparentnosť

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia odovzdajú Európskej komisii elektronickou cestou 
oznámenie o koncesii (želanie udeliť koncesiu) a oznámenie o udelení koncesie (výsledky 
postupu udeľovania) na základe štandardných formulárov zaslaných Úradu pre vydávanie 
publikácií Európskej únie na účely uverejnenia, pred ich uverejnením v príslušnom členskom 
štáte.     Povinnosť oznámenia o udelení koncesie sa vzťahuje aj na koncesie na služby 
v hodnote 2,5 – 5 miliónov EUR (s výnimkou sociálnych a iných osobitných služieb).

→ Význam tohto postupu, ktorý sa zdá byť zbytočne komplikovaný a ťažký

→ Význam zákazu uverejnenia na vnútroštátnej úrovni pred uverejnením na európskej 
úrovni a možnosť ustanoviť súčasné zasielanie

Spôsoby udeľovania zmlúv

V tomto návrhu sa ustanovujú ustanovenia, ktorými sa upravujú spôsoby udeľovania koncesií.

→ Otázka stanovenia dôležitosti a váhy kritérií. Ak stanovenie dôležitosti (článok 39 ods. 3) 
uchádzačom zabezpečuje jasný a transparentný rámec na vypracovanie ponúk, stanovenie 
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váhy kritérií (povinné v prípade hospodársky najvýhodnejšej ponuky) obmedzuje slobodu 
rozhodovania orgánov verejnej správy a môže viesť k výberu uchádzača, ktorý nie je 
optimálny (článok 39 ods. 3 a 5).

→ Pevným potvrdením spojitosti medzi kritériami na udelenie a predmetom zmluvy (článok 
39 ods. 2) sa odmieta zohľadnenie ďalších kritérií, ktoré sa môžu potvrdiť ako relevantné 
(napr. blízkosť, sociálne a environmentálne normy).

→ Obmedzenie kritérií pre hospodársky najvýhodnejšiu ponuku (článok 39 ods. 4) sa nezdá 
byť relevantné (v zodpovedajúcom ustanovení v návrhu, ktorým sa reviduje smernica 
2004/18/ES, sa tento obmedzujúci charakter nevyzdvihuje, článok 66).

→ Nejednoznačnosť ustanovení o dôvernosti informácií poskytnutých verejným 
obstarávateľom uchádzačmi. Iba riešenia alebo informácie poskytnuté hospodárskymi 
subjektmi verejným obstarávateľom, ktoré sú výslovne dôverné, sa zdajú byť chránené 
(článok 24 a článok 35 ods. 5 písm. b)).  

e) Spôsoby plnenia koncesných zmlúv

Trvanie

V návrhu smernice sa trvanie koncesie vymedzuje na základe vrátenia investícií vynaložených 
pri prevádzkovaní diela alebo poskytovaní služieb (článok 16).  

→ Potreba objasniť toto vymedzenie, v ktorom sa zohľadňuje len fáza využívania prác 
alebo poskytovania služieb, a nie fáza zriadenia a počiatočných investícií pred využívaním

→ Úprava vymedzenia s cieľom zahrnúť už platné koncesie, kde je podiel investícií nižší

→ Otázka začlenenia ďalších kritérií pre koncesie na služby (napr. plnenie)

Úprava zmlúv počas ich platnosti

V tomto návrhu sa ustanovuje potreba nového postupu udeľovania koncesií na základe pojmu 
podstatná úprava ustanovení zmluvy počas jej platnosti (článok 42).

→ Objasnenie pojmu podstatná úprava

→ Stanovenie konkrétnych kritérií umožňujúcich jeho určenie
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Záver

Aj napriek rozhorčeniu, ktoré tento návrh vyvolal, je spravodajca presvedčený o jeho pridanej 
hodnote, lebo reaguje na súčasné právne vákuum existujúce na európskej úrovni, ktoré je len 
čiastočne vyplnené vyvíjajúcou sa judikatúrou ESD.

Záverečné ustanovenia budú na jednej strane spĺňať ciele týkajúce sa zjednodušenia a právnej 
istoty a dodržiavania zásady nezávislosti orgánov verejnej správy na strane druhej. Keďže 
problémy načrtnuté v tomto dokumente nie sú ani zďaleka kompletné, spravodajca by si želal, 
aby sa začala naozajstná úvaha, ktorá by bola nad rámec obyčajnej ideologickej diskusie 
v duchu za alebo proti európskej iniciatíve o koncesiách.


