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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek
(2009/2175(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména s ohledem na 
změny zavedené reformní Lisabonskou smlouvou, 

– s ohledem na směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES o postupech při udělování veřejných 
zakázek a na směrnici 2007/66/ES o přezkumném řízení při zadávání veřejných 
zakázek,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. listopadu 2009 nazvané „Mobilizace 
soukromých a veřejných investic pro obnovu a dlouhodobou strukturální změnu: 
rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru“ (KOM(2009)0615),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. května 2009 nazvané „Příspěvek
k udržitelnému rozvoji: Role spravedlivého obchodu a nevládních koncepcí záruk 
udržitelnosti v souvislosti s obchodem“ (KOM(2009)215),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2008 nazvané „Zadávání veřejných 
zakázek v zájmu lepšího životního prostředí“ (KOM(2008)0400),

– s ohledem na interpretační sdělení Komise ze dne 5. února 2008 týkající se 
uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí na 
institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP) 
(C(2007)6661),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Evropský kodex 
osvědčených postupů umožňujících přístup malým a středním podnikům ke smlouvám 
na veřejné zakázky“ (SEK(2008)2193),

– s ohledem na interpretační sdělení Komise ze dne 1. srpna 2006 o právních předpisech 
Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně 
nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. C 179, 1.8.2006, s. 2),

– s ohledem na následující rozsudky Evropského soudního dvora:

– ze dne 19. dubna 2007 ve věci C-295/05, Tragsa,

– ze dne 18. prosince 2007 ve věci C-532/03, irská záchranná služba,

– ze dne 13. listopadu ve věci C-324/07, Coditel Brabant,

– ze dne 9. června 2009 ve věci C-480-06, Stadtwerke Hamburg,

– ze dne 10. září 2009 ve věci C-206/09, Eurawasser, 
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– ze dne 9. října 2009 ve věci C-573/07, Sea Srl.,

– ze dne 15. října 2009 ve věci C-196/08, Acoset,

– ze dne 15. října 2009 ve věci C-275/08, Datenzentrale BW,

– s ohledem na závěrečné předložení generálního advokáta Paola Mengozziho ze dne 
17. listopadu 2009 ve věci C-451/08,

s ohledem na následující studie:

– „Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report“, Europe 
Economics ze dne 15. září 2006,

– „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments,
A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives“, European Institute of Public Administration (EIPA) ze září 2009,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2009 nazvané „Zadávání zakázek
v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelně vysoké kvality 
veřejných služeb v Evropě“1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o specifických problémech při 
provádění a uplatňování právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám a 
o vztahu těchto právních předpisů k lisabonské agendě2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26 října 2006 o partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a o právních předpisech Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí3, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize jasně upozornila na velký 
ekonomický význam veřejných zakázek, ale vzhledem k tomu, že veřejné orgány 
mohou řádně plnit své úkoly ve veřejném zájmu pouze tehdy, mohou-li počítat
s požadovanou právní jistotou v této oblasti a nejsou-li postupy zadávání veřejných 
zakázek příliš složité,

B. vzhledem k tomu, že přezkum směrnic k udílení veřejných zakázek v roce 2004 měl za 
cíl přispět k jejich zjednodušení, modernizaci a pružnosti a k větší právní jistotě,

C. vzhledem k tomu, že reformní Lisabonská smlouva poprvé zařadila do primárních 
právních předpisů Evropské unie uznání práva regionálních a místních samospráv, 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0037.
2 Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 227
3 Úř. věst. C 313E, 20.12.2006, s. 447.
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posílila subsidiaritu a udělila národním parlamentům i Výboru regionů právo obrátit se 
na Evropský soudní dvůr,

Obecné připomínky

1. vyslovuje politování nad tím, že cílů, které stanovila revize směrnic o veřejných 
zakázkách v roce 2004 dosud nebylo dosaženo; doufá však, že nedávné rozsudky 
vydané Evropským soudním dvorem pomohou vyřešit otevřené právní otázky a že 
počet stížností klesne;

2. vyslovuje kromě toho politování nad tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních předpisů, především jako výsledek početných 
iniciativ v oblasti právně nevynutitelných předpisů ze strany Evropské komise a jejích 
útvarů a výkladu příslušných právních ustanovení evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního řádu, který staví především menší města
a obce, ale také malé a střední podniky před složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí právní 
pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, aby tuto situaci napravila a aby jako v rámci 
iniciativy pro lepší tvorbu právních předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je z hlediska zásady subsidiarity
a přiměřenosti;

3. zdůrazňuje, že evropské iniciativy v oblasti veřejných zakázek musí být účinněji 
koordinovány, aby nebyla ohrožena soudržnost se směrnicemi o veřejných zakázkách
a nevznikly právní problémy pro ty, kdo tyto předpisy uplatňují; požaduje proto 
povinná opatření pro zajištění koordinace v rámci Komise, včetně jednotného umístění 
na internetu s cílem zajistit, aby byla příslušná právní ustanovení transparentnější
a uživatelsky jednodušší;

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, pokud jde o složení a výsledky práce interní 
poradní skupiny Komise pro zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby zajistila 
vyvážené složení a transparentnost tohoto výboru i nově plánovaného výboru pro 
partnerství veřejného a soukromého sektoru;

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu směrnic o veřejných zakázkách zohlednila názory 
vyjádřené v této zprávě; očekává, že tento přezkum bude proveden s plným zapojením 
všech zúčastněných stran; upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto směrnic v daný 
moment za předčasnou; bude-li však revize provedena později, domnívá se, že by 
měla obsáhnout i směrnici o přezkumném řízení při zadávání veřejných zakázek, aby 
nedošlo k dalšímu roztříštění právních předpisů o veřejných zakázkách; zastává názor, 
že praktický dopad této směrnice dosud nelze vyhodnotit, protože nebyla převedena 
do vnitrostátních právních předpisů všech členských států;

Zvláštní poznámky
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6. připomíná, že reformní Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost 1. prosince 
2009, uznává poprvé v primárním právu EU právo regionálních a místních samospráv 
(čl. 4 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie); zdůrazňuje, že Evropský soudní 
dvůr v několika rozsudcích odkázal na právo místních samospráv a upozornil na to, že 
veřejný orgán může pro výkon úkolů ve veřejném zájmu využívat vlastní prostředky,
a to i ve spolupráci s jinými veřejnými orgány (C-324/07); dále upozorňuje na 
rozsudek velkého senátu Evropského soudního dvora ze dne 9. června 2009 ve věci C-
480/06, který dále uvedl, že právní předpisy Společenství nevyžadují, aby veřejné 
orgány používaly pro společné provádění úkolů ve veřejném zájmu žádnou zvláštní 
právní formu; domnívá se tedy, že partnerství v rámci veřejného sektoru, jako jsou 
dohody o spolupráci mezi místními orgány a vnitrostátní spolupráce, spadají mimo 
oblast působnosti právních předpisů o veřejných zakázkách na základě těchto 
souhrnných kritérií:

– jedná se o společné plnění úkolu ve veřejném zájmu uloženého všem místním 
orgánům;

– provádějí jej výhradně veřejné orgány, tj. bez zapojení soukromých subjektů;
– tato činnost se v zásadě vykonává pro dané veřejné orgány;

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 2009 ve
věci C-573/07 rozhodl, že otevření kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost brzkého otevření kapitálu; konstatuje, že 
právní předpisy v této oblasti jsou nyní dostatečně jasné; žádá, aby Komise a členské 
státy poskytovaly informace o právních důsledcích těchto rozsudků a očekává, že
v budoucnosti nebude v této oblasti docházet k žádným odvolacím řízením;

8. poukazuje na to, že koncese na služby ve smyslu čl. 1 odst. 3b směrnice 2004/17/ES
a článku 4 směrnice 2004/18/ES „je smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka na 
služby s tou výjimkou, že proti plnění za poskytnutí služeb spočívá buď výhradně
v právu využívat služby, nebo v tomto právu společně s platbou“; zdůrazňuje, že 
koncese na služby byly vyňaty z oblasti působnosti směrnic o veřejných zakázkách, 
aby se tím zadávajícím orgánům a smluvním dodavatelům poskytla větší flexibilita; 
připomíná, že i několik rozsudků Evropského soudního dvora potvrdilo, že na koncese 
na služby se tyto směrnice nevztahují, ale vztahují se na ně však obecné zásady 
stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie (zákaz diskriminace, zásada 
rovného zacházení a transparentnosti), a že musí zůstat otevřené pro veřejné 
zadavatele zakázek, aby mohly poskytovat služby prostřednictvím koncese, pokud se 
domnívají, že to je nejlepší metoda, jak danou veřejnou službu zajistit, a to i tehdy, 
když existuje omezené riziko spojené s touto operací, avšak toto riziko je plně 
převedeno na držitele koncese (rozsudek ve věci C-206/08 ze dne 10. září 2009, body 
72–75);

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a s velkým zájmen očekává příslušné hodnocení 
dopadu; zdůrazňuje, že je třeba řádně zohlednit složitost postupů i velké rozdíly
v právní kultuře a praxi v členským státech v oblasti koncesí na služby, a pochybuje 
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proto o přínosu návrhu právního aktu zabývajícího se koncesí na služby; zastává 
názor, že směrnicemi o veřejných zakázkách z roku 2004 a doplňkovou judikaturou 
Evropského soudního dvora je proces definování termínu koncese o službách a jejího 
právního rámce ukončen;

10. vítá právní vyjasnění podmínek, za nichž se právní předpisy o veřejných zakázkách 
vztahují na institucionalizované partnerství veřejného a soukromého sektoru, zejména 
vzhledem k velkému významu, který Komise ve svém sdělení z 19. listopadu 2009 
přikládá těmto partnerstvím v souvislosti s bojem proti změně klimatu, podporou 
obnovitelných zdrojů energie a udržitelné dopravy; upozorňuje na to, že směrnice
o veřejných zakázkách se použijí vždy, když je úkol svěřen podniku, který je
v soukromém vlastnictví, a to i v pouze velmi malé míře; zdůrazňuje však, že Komise 
ve svém sdělení ze dne 5. února 2008 i Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku ze 
dne 15. října 2009 ve věci C-196/08 konstatovaly, že v souvislosti s udělením zakázky
a převedením jistých úkolů na nově zřízené partnerství veřejného a soukromého 
sektoru není nutné dvojí nabídkové řízení; upozorňuje však, že před udělením koncese 
bez výběrového řízení smíšenému veřejně-soukromému podniku zvláště zřízenému 
pro tento účel musí být splněna tato kritéria:

– výběr soukromého společníka musí být proveden na základě veřejného řízení po
přezkumu finančních, technických, provozních a administrativních požadavků
a podle charakteristik výběrového řízení s ohledem na konkrétní službu, která má 
být poskytována;

– smíšený veřejně-soukromý podnik si musí po celou dobu trvání koncese zachovat 
stejný účel společnosti; podstatná změna účelu společnosti nebo zadaného úkolu by 
si podle Evropského soudního dvora vyžádala nutnost nového výběrového řízení; 

zastává proto názor, že otázka uplatnění právních předpisů o veřejných zakázkách 
na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru byla vyjasněna,
a vyzývá Komisi a členské státy, aby vydaly odpovídající prohlášení; 

11. s velkým zájmem očekává rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-451/08
a doufá, že vyjasní sporné otázky v oblasti městského plánování; podporuje v této věci 
názor generálního advokáta Evropského soudního dvora ze dne 17. listopadu 2009: 
„Při výkladu směrnice je třeba mít na mysli rozsáhlé a ambiciózní cíle směrnice, 
nesmí to však vést k závěru, že při odvolání na její cíl lze její oblast působnosti 
donekonečna rozšiřovat (bod 35). Jinak by zde bylo nebezpečí, že by se směrnice 
vztahovala na veškeré městské plánování, neboť opatření, jimiž se řídí možnost 
uskutečňovat stavební práce podle definice podstatně mění hodnotu pozemků, na něž 
se vztahují (bod 36).“

12. připomíná, že je stranou žaloby u Evropského soudního dvora proti interpretačnímu 
sdělení Komise ze dne 1. srpna 2006 o právních předpisech Společenství použitelných 
pro zadávání veřejných zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice
o zadávání veřejných zakázek, a očekává rychlé rozhodnutí;

13. poukazuje na velký význam veřejných zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
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povzbuzovány a měly by být v situaci, aby mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná kritéria; vítá praktickou pomoc poskytovanou 
veřejným orgánům a jiným subjektům v souvislosti s udržitelnými veřejnými 
zakázkami a vyzývá Komisi a členské státy, aby uskutečnily školení a kampaně
s cílem posílit informovanost; podporuje transparentní proces se zapojením členských 
států, jehož cílem je tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, že zejména v oblasti 
sociálních kritérií nabízí tento proces velké šance na úspěch;

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, která jsou základem jednotlivých charakteristik, 
mohla být použita pro veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby přijala postupná opatření 
na evropské a mezinárodní úrovni zaměřená na harmonizaci charakteristik a kritérií, 
na nichž jsou založeny; očekává, že členské státy budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; upozorňuje současně na vlivy trhu roztříštěného množstvím regionálních, 
vnitrostátních, evropských a mezinárodních charakteristik, zejména v oblasti inovací
a výzkumu; 

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti sociálně odpovědných veřejných zakázek
a vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla pomoc ve formě příruček; upozorňuje v této 
souvislosti na změny v právním rámci, které přinesla reformní Lisabonská smlouva
a Charta základních práv, a očekává, že Komise příslušná ustanovení vhodně provede; 
upozorňuje na problém toho, že se sociální kritéria vztahují na výrobní proces, takže jejich 
dopad v konečném produktu nelze rozeznat, a že globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich dodržování lze obtížně sledovat; očekává proto 
také v oblasti sociálně odpovědných veřejných zakázek vytvoření podrobných
a ověřitelných kritérií a databází s kritérii vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou pomoc
a podpořila nástroje, které lze využívat pro ověření spolehlivosti dodavatelských řetězců;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Roční obrat veřejných zakázek na zboží a služby v Evropské unii činí ročně více než 16 % 
hrubého domácího produktu, což odpovídá částce více než 1, 5 miliard EUR.1 Její 
mezinárodní podíl je ovšem se 3 % ovšem spíše zanedbatelný. Hlavní úloha veřejných 
zakázek spočívá v nákladově efektivním nákupu zboží a služeb, které slouží k plnění 
veřejných úkolů (povinností). 
Veřejné orgány ovšem nejsou typickými účastníky trhu, protože mají zvláště velkou 
zodpovědnost, jelikož spravují veřejné zdroje. Veřejné zakázky by měly, pokud je to možné, 
přispět k řešení mimořádných výzev: překonání celosvětové hospodářské a finanční krize, 
změny klimatu a nárůstu chudoby v jižních zemích.
Zadavatelé veřejných zakázek mají bezesporu prospěch z evropského vnitřního trhu a jeho 
pravidel: větší trhy mají za důsledek větší svobodu volby, což může přispět k menším 
výdajům a lepší kvalitě; větší transparentnost slouží k potírání korupce a podvodu; 
mezinárodní spolupráce s sebou přináší nové možnosti jednání a zkušenosti.
Přesto existuje i stinná stránka: v mnoha členských státech jsou regionální a komunální
instituce ti největší zadavatelé veřejných zakázek . Právě v jejich případě lze během současné 
hospodářské krize pozorovat, že evropské směrnice o veřejných zakázkách zmíněné možnosti 
jednání omezují a následně udělení zdražují a zpomalují. 
Také dodavatelé, především malé a střední podniky, trpí byrokratickými postupy
a nedostatkem právní jistoty. Tyto dodatečné výdaje a delší projednávání dokládají mnohé 
studie, kterým se na tomto místě není možno jednotlivě věnovat.

Právní nejistota
Příčiny tohoto vývoje jsou různé. Přezkum směrnic o veřejných zakázkách v roce 2004 měl za 
cíl přispět k jejich zjednodušení, modernizaci a pružnosti. Tohoto cíle však nebylo dosaženo. 
Na jedné straně nejsou směrnice v mnoha bodech dostatečně jasné, politické neshody v Radě
a Parlamentu vedly ke kompromisním změnám, mezerám a nedůslednostem v právních 
textech.
 Na druhé straně vyžadovalo jejich provedení v členských státech mnoho času, směrnice byly 
při jejich zavedení často zpřísněny, byla zavedena dodatečná kritéria, mnohé nástroje 
pružnosti naopak nebyly převzaty – stručně řečeno: nedošlo k přesnému provedení. 
Právní nejistota vedla k mnohým odvolacím řízením a velkému množství vnitrostátních
a evropských soudních sporů. Judikatura Evropského soudního dvora a právně nevynutitelné 
předpisy Evropské komise měly snahu právní mezery zaplnit, což přehlednost nezlepšilo . 
To vše vedlo ke složitému systému právního předpisu, který staví menší města a obce, ale 
také malé a střední podniky před složité právní problémy, které nejsou schopny samy řešit, 
aniž by vynaložily zvýšené úsilí anebo si zajistily externí právní pomoc. V málokteré oblasti 
je tolik právních nesrovnalostí. Chybné použití předpisů pro veřejné zakázky patří
k nejčastějším zdrojům chyb v oblasti evropských strukturálních fondů. 
Hlavní oblast právních sporů se mimo jiné nachází v oblastech partnerství v rámci veřejného 
sektoru, městského územního plánování (také sociálního bydlení) a koncesí na služby. 
                                               
1 Údaje pocházející od Mezinárodního měnového fondu pro rok 2006, hrubý domácí produkt vyčísleny 
v milionech USD na základě směnného kursu z října 2007 pro Evropskou unii: 14 609 840 miliónu USD . – i 
přesto, že je značný podíl této částky věnován na obranné vybavení.
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Vyskytují se rovněž nejasnosti v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru, 
veřejných zakázek na produkty spravedlivého obchodu, použití směrnic o veřejných 
zakázkách u smluv pod určitou prahovou hodnotou a také při zohlednění sociálních kritérií, 
jako je spravedlivé peněžní ohodnocení, rovnost pohlaví, dodržování kolektivních smluv, 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných nebo těžko zprostředkovatelných mladistvích.

Nedostatečná koordinace v Evropské komisi
Kromě toho lze pozorovat nedostatky s ohledem na koordinaci v Evropské komisi. Mnohé 
útvary Komise „objevily“ v zadávání veřejných zakázek nástroj k dosažení cílů, pro které 
Evropská unie jinak nemá dostatek finančních prostředků nebo právní kompetence. Zcela jistě 
má smysl povzbuzovat a podporovat veřejné zadavatele, aby udělovali ekologické a sociálně 
odpovědné zakázky a podporovali výzkum a vědu. Velké množství iniciativ nepřispívá
k právní jasnosti a podrývá tím cíl, který by si zasloužil podporu. Rozsah právně 
nevynutitelných předpisů s sebou přináší další právní nedůslednost. 
Komise by měla při vytváření právně nevynutitelných předpisů vzít v úvahu přiměřenost
a praktické účinky na místní úrovni. Nejnovější studie Evropského institutu veřejné správy 
(EIPA) na téma „Institucionální dopady právních předpisů EU na místní a regionální správu, 
případová studie o směrnici 199/31/ES o skládkovém odpadu a o směrnici 2004/18/ES 
směrnice o veřejných zakázkách“ kritizuje mimo jiné silné využití právně nevynutitelného 
předpisu: „využití právně nevynutitelného předpisu k regulaci velmi důležitých aspektů 
směrnice je další významná chyba: není možné předpovědět jeho institucionální dopad .“
V rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních předpisů by měly být také prozkoumány 
důsledky právně nevynutitelného předpisu a odborně posouzena otázka subsidiarity
a přiměřenosti (zkrácená studie dopadu).
Při provádění právních předpisů o veřejných zakázkách ze strany Komise se bohužel 
projevuje politická nevyrovnanost. Zatímco existují nespočetné iniciativy, příručky
a pomůcky v oblasti ekologických a energeticky účinných veřejných zakázek, pochází 
poslední zpráva Komise v oblasti sociálních zakázek z roku 2000, tzn. před přezkumem 
směrnic o zadávání veřejných zakázek. V této zvláště právně složité oblasti spravedlivého 
získávání zakázek bylo vydáno doposud pouze jedno sdělení, ale žádné pomůcky nebo 
příručky. To by mohlo být mylně chápáno jako nepřímé stanovení priorit ze strany Evropské 
komise.
Zpravodajka proto požaduje lepší koordinaci v oblasti zadávání veřejných zakázek mezi 
různými odděleními Komise a společnou veřejně rozpoznatelnou strategii v oblasti veřejných 
zakázek, včetně jednotné prezentace na internetu s cílem zlepšit transparentnost tvorby 
právních předpisů. 
Uvítala by více iniciativ při organizaci výměny informací týkajících se vývoje osvědčených 
postupů a metod a podpory školících programů v členských státech. Tato školení by se měla 
kromě toho obracet nejenom na místní dodavatele, ale měla by také zapojit tvůrce politiky
a jiné aktéry, především nevládní organizace, které poskytují sociální služby. Na tomto místě 
by se mohlo využít francouzských zkušeností, neboť tento model je právě ve Francii testován. 
Zpráva dále kritizuje nedostatečnou transparentnost s ohledem na složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro zadávání veřejných zakázek a vyzývá Komisi, aby jednak 
zajistila vyvážené složení a transparentnost tohoto výboru i nově plánovaného výboru 
pro partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Právní objasnění situace partnerství v oblasti veřejného sektoru ze strany Soudního dvora
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Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost došlo ke změně právního stavu. Zejména došlo
k posílení úlohy místních a regionálních orgánů. Poprvé bylo v primárním právu Evropské 
unie uznáno právo na „regionální a komunální samosprávu“ (čl. 4, odst. 2 Smlouvy o EU):

„Unie ctí rovnost členských států před Smlouvami a jejich národní identitu, která spočívá
v jejich základních politických a ústavních systémech, včetně místní a regionální 
samosprávy.“

Nový protokol týkající se ve služeb obecného zájmu (č. 26) rovněž zdůrazňuje v článku 1: 
„zásadní úlohu a široké rozhodovací pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánů 
při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto 
služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů.“ 

V několika rozsudcích Evropský soudní dvůr odkázal na právo místních samospráv
a upozornil na to, že veřejný orgán může pro výkon úkolů ve veřejném zájmu využívat vlastní 
prostředky také ve spolupráci s jinými veřejnými orgány (C-480/06 Stadtwerke Hamburg). 
Evropský soudní dvůr tím posiluje svobodu volby obcí a komunální samosprávu. Přesto 
neznamenají rozsudky žádné svolení pro spolupráci mezi obcemi. Soudní dvůr zastává názor, 
že partnerství v rámci veřejného sektoru, jako jsou dohody o spolupráci mezi místními orgány
a vnitrostátní spolupráce, spadají mimo oblast působnosti právních předpisů o veřejných 
zakázkách na základě těchto souhrnných kritérií:
1. jedná se o společné plnění úkolu ve veřejném zájmu uloženého všem orgánům,
2. provádějí jej výhradně veřejné orgány, tj. bez zapojení soukromých subjektů;
3. tato činnost se v zásadě vykonává pro dané veřejné orgány.

Kromě toho Soudní dvůr zdůraznil, že otevření partnerství ve veřejném sektoru není pro 
soukromý sektor žádnou překážkou, jestliže v době zadání zakázky neexistuje konkrétní 
záměr. 
Tímto je sporná oblast udělování veřejných zakázek nyní dostatečně objasněna. V důsledku 
těchto rozsudků by měla Komise v budoucnosti v této oblasti upustit od zahajování řízení
o nesplnění povinnosti podle Smlouvy proti členským státům a společně s Parlamentem
a zúčastněnými stranami zahájit spolupráci za účelem konsolidace judikatury soudního dvora. 
Tato zpráva má za cíl učinit v tomto směru první krok.

Právní objasnění koncesí na služby
Koncese na služby jsou ve změněné směrnici poprvé definovány, a to jako smlouvy, u kterých 
„protislužba za poskytnutí služeb spočívá buď výhradně v právu využívat služby, nebo
v tomto právu společně s platbou.“ Evropský zákonodárce je výslovně vyňal z oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, aby byla zadavatelům a dodavatelům 
zajištěna větší flexibilita a aby byly zohledněny rozdíly v právní kultuře a praxi v členským 
státech. To nyní potvrdil Soudní dvůr ve svých nejnovějších rozsudcích (C-206/09 
Eurawasser ze dne 10. 09. 2009). Koncese na služby nespadají pod směrnice o udělování 
veřejných zakázek, nýbrž jen pod „lehčí“ režim Smluv o EU. Soudní dvůr v tomto rozsudku 
dále blíže specifikoval kritérium stupně převodu rizika. Podle názoru Soudního není právo 
udělit koncesi na služby vodního hospodářství neplatné, z toho důvodu, že smlouvy na 
dodávky se řídí právními předpisy stanovujícími povinné připojení a povinné používání 
služeb. Hospodářské riziko, které v případě koncesí na služby existuje, je omezené. Soudní 
dvůr zdůraznil, že je ponecháno na zadavatelích veřejných zakázek, poskytovat služby za 
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pomoci koncese, jestliže se domnívají, že poskytnutí veřejně prospěšných služeb tak bude 
nejlépe zajištěno. Tímto je další oblast, ve které docházelo k právním sporům, zásluhou 
Soudního dvora objasněna.

Objasnění v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru
Také jiné oblasti byly zásluhou Komise a Soudního dvora objasněny. Jak Komise ve svém 
sdělení z roku 2008, tak i Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 15. října 2009 ve 
věci C-196/08 Acoset konstatovaly, že v souvislosti s udělením zakázky a převedením jistých 
úkolů na nově zřízené partnerství veřejného a soukromého sektoru není nutné dvojí výběrové 
řízení;
- Výběr soukromého společníka musí být proveden na základě veřejného řízení po 

přezkumu finančních, technických, provozních a administrativních požadavků a podle 
charakteristik výběrového řízení s ohledem na konkrétní službu, která má být 
poskytována.

- Mimo to si smíšený veřejně-soukromý podnik musí zachovat stejný účel společnosti 
po celou dobu trvání koncese; podstatná změna účelu společnosti nebo zadaného úkolu 
by si podle Evropského soudního dvora vyžádala nutnost nového výběrového řízení.

Tím je zajištěna dostatečná právní jasnost také pro oblast partnerství veřejného a soukromého 
sektoru.

Městské plánování.
Všechny problémy ale ještě nejsou odstraněny. Problémy se nyní objevují především v oblasti 
městského plánování. Zde bylo zásluhou přehnané interpretace především německých soudů 
po rozsudku Soudního dvora ve věci C-220-05 Roanne rozšířena oblast působnosti směrnic
o veřejných zakázkách na takové oblasti, které k tomu nebyly předurčené. Obce musí mít 
nicméně možnost, pozemky s omezujícími podmínkami (jako například výhrada zástavby do 
dvou let) prodat, aniž by musely vypisovat celoevropské výběrové řízení. Jinak hrozí riziko, 
„že, i přesto, že to zní nesmyslně, musí být uznáno, že každá stavební činnost města spadá pod 
tuto směrnici: Neboť opatření, která regulují možnosti zástavby, mění podle definice – a také
v její podstatě – hodnotu pozemků, na které se vztahují.“ (Citát generálního advokáta Paola 
Mengozziho v jeho závěrečném předložení určeném Soudnímu Dvoru ze dne 17.11.2009).
Pro takové případy nebyla tato směrnice nikdy zamýšlena a zbývá doufat, že se Soud připojí 
ke generálnímu advokátovi.

Udržitelné a inovativní veřejné zakázky
Zatímco existuje v oblasti ekologických zakázek značné množství pomocných prostředků 
(jako například GPP Toolkit, „Procura+Kampagne“ nebo „TopTen Pro“), které pomáhají 
úřadům nebo veřejným orgánům při udržitelných zakázkách, v oblasti inovativních zakázek, 
existují sdělení Komise k zadávání zakázek v předobchodní fázi a sdělení k iniciativě 
rozhodujících trhů a v oblasti sociálně odpovědných zakázek obdobné iniciativy zcela chybí.
Lisabonská reformní smlouva však posílila pozici sociální Evropy. Zejména v novém čl. 3 
odst. 3 Lisabonské smlouvy a taktéž v nyní právně závazné Chartě základních práv došlo
k rozšíření doposud čistě ekonomického zaměření Evropské unie na závazné sociální cíle. To 
se musí odrážet také v iniciativách Komise. 
Právě oblast sociálně odpovědných veřejných zakázek trpí tím, že se sociální kritéria vztahují 
na výrobní proces, takže jejich dopad v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité dodavatelské řetězce způsobují, že jejich dodržování 
lze obtížně sledovat. Ještě složitější a méně přehlednou se celá situace stává tím, že v případě 
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veřejných zakázek musí být povoleny také vlastní certifikáty, aby se tak zabránilo porušení 
zákazu diskriminace. Jejich přezkum přetěžuje většinu veřejných zadavatelů. Kromě příručky 
by se proto měla Komise také zabývat vytvořením přesných a ověřitelných kritérií a databází
s kritérii vztahujícími se na konkrétní produkt. Mělo by být rovněž zváženo zřízení služby na 
evropské úrovni, která vypracovávala a  kontrolovala kritéria skupiny výrobků a mino to by 
mohla být kontaktována jako mimosoudní rozhodčí instituce v případě problémů.

Přezkum směrnic o  udělování veřejných zakázek
Obecně by bylo vítáno, kdyby Komise při svém plánovaném přezkumu směrnic o veřejných 
zakázkách přihlížela k výše jmenovaným aspektům a při této příležitosti objasnila právní
a praktické nedostatky provádění v členských státech a také stávající právní nejasnosti
s ohledem na uplatnění práva v oblasti veřejných zakázek. Dále by bylo žádoucí objasnit, kde
a jakým způsobem Evropská unie může přispět ke zjednodušení administrativních postupů
v této oblasti. To ovšem předpokládá naléhavě potřebnou a objektivní analýzu současného
zatížení.
K tomu by mělo samozřejmě dojít za široké účasti všech subjektů.
V této chvíli zpravodajka ovšem naléhavě varuje před záměrem přezkoumávat směrnice
o udílení zakázek, což by bylo v současné situaci z mnoha důvodů předčasné. V případě 
přezkumu těchto směrnic by mělo být v každém případě přihlédnuto ke směrnici
o přezkumném řízení, aby nedošlo k dalšímu roztříštění právních předpisů o veřejných 
zakázkách. Doposud nelze vyhodnotit praktický dopad této směrnice na veřejné zakázky, 
protože nebyla převedena do vnitrostátních právních předpisů všech členských států. Dále je 
třeba vzít na vědomí, že se členské státy momentálně nacházejí v hluboké hospodářské
a finanční krizi, jejíž dopad na komunální rovině není ještě možné předpovědět, a který bude
v příštích letech zcela jistě narůstat. V takovémto okamžiku by změna právního základu pro 
veřejné zakázky vedla k dalšímu znejistění a prodlení nabídkových řízení. Tím by ale trpěli 
všichni.


