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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novom vývoji v oblasti verejného obstarávania
(2009/2175(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä s ohľadom na 
zmeny zavedené reformnou Lisabonskou zmluvou,

– so zreteľom na smernice 2004/18/ES a 2004/17/ES týkajúcich sa oblasti obstarávania a 
na smernicu 2007/66/ES o postupoch preskúmania v oblasti zadávania verejných 
zákaziek,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. novembra 2009 nazvané Mobilizovanie 
súkromných a verejných investícií na zotavenie a dlhodobú štrukturálnu zmenu: 
rozvíjanie verejno-súkromných partnerstiev (KOM(2009) 615),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. mája 2009 na tému Úloha spravodlivého 
obchodu a mimovládnych systémov zabezpečenia trvalej udržateľnosti súvisiacej 
s obchodom (KOM(2009)215),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. júla 2008 nazvané Verejné obstarávanie 
pre lepšie životné prostredie (KOM(2008) 400),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o Výklade týkajúce sa uplatňovania práva 
Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania a koncesií inštitucionalizovaným verejno-
súkromným partnerstvám (IVSP) (C(2007)6661),

– so zreteľom na Európsky kódex osvedčených postupov uľahčujúci prístup MSP 
k verejným zákazkám (pracovný dokument útvarov Komisie SEK(2008)2193),

– so zreteľom na výkladové oznámenie Komisie z 1. augusta 2006 o právnych predpisoch 
Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne 
nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ 2006/C 179/02),

– so zreteľom na tieto rozsudky Súdneho dvora Európskej únie:

– C-295/05 Tragsa z 19. apríla 2007,

– C-532/03 z 18. decembra 2007, írske služby pohotovostnej prepravy,

– C-324/07 Coditel Brabant z 13. novembra 2008,

– C-480/06 služby mesta Hamburg z 9. júna 2009,

– C-206/05 Eurawasser z 10. septembra 2009,

– C-573/07 Sea Srl z 9. októbra 2009,
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– C-196/08 Acoset z 15. októbra 2009,

– C-275/08 Datenzentrale BW z 15. októbra 2009,

– so zreteľom na stanovisko generálneho advokáta Paola Mengozziho zo 17. novembra 
2009 k veci C-451/08,

so zreteľom na tieto štúdie:

– Hodnotenie smerníc o verejnom obstarávaní Markt/2004/10/D záverečná správa agentúry 
Europe Economics z 15. septembra 2006,

– štúdia Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA), vypracovaná v septembri 2009 
pod názvom 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,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2009 o verejnom obstarávaní pre 
komerčným využitím: podpora inovácií s cieľom zabezpečiť v Európe trvalo udržateľné 
verejné služby vysokej kvality1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o konkrétnych problémoch pri 
transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a ich 
vzťahu k lisabonskej agende2,

– so zreteľom na svoje uznesenie o verejno-súkromných partnerstvách a právnych 
predpisoch Spoločenstva o verejnom obstarávaní a koncesiách3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2010),

A. keďže hospodárska a finančná kríza jasne poukázala na veľký hospodársky význam 
verejného obstarávania, pričom však verejné orgány môžu svoje úlohy vo verejnom 
záujme plniť riadne len vtedy, ak sa môžu opierať o náležitú právnu istotu a postupy 
zadávania zákaziek nie sú príliš zložité,

B. keďže cieľom revízie smerníc v oblasti verejného obstarávania z roku 2004 malo byť 
zjednodušenie, modernizácia a dosiahnutie pružnosti, ako aj zabezpečenie väčšej právnej 
istoty,

C. keďže reformná Lisabonská zmluva prvý krát zaradila do primárneho práva Európskej 
únie uznanie práva regionálnych a miestnych samospráv, posilnila subsidiaritu a zaviedla 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0037.
2 Ú. v. EÚ, C 146E, 12.6.2008, s. 227.
3 Ú. v. EÚ, C 313E, 20.12.2006, s. 447.
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pre národné parlamenty, ako aj Výbor regiónov právo obracať sa na Súdny dvor 
Európskej únie;

Všeobecné poznámky

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz neboli dosiahnuté ciele stanovené v rámci 
revízie smerníc v oblasti obstarávania z roku 2004; dúfa však, že najnovšie rozhodnutia 
Súdneho dvora EÚ pomôžu objasniť otvorené právne otázky a že počet sťažností sa zníži;

2. okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzájomné pôsobenie európskych, 
národných a regionálnych právnych predpisov, najmä v dôsledku množstva nezáväzných 
opatrení (tzv. soft law) Európskej komisie a jej útvarov, ako aj v dôsledku výkladu 
príslušných právnych predpisov európskymi súdmi, vytvorilo zložitý a neprehľadný 
právny režim, ktorý znamená najmä pre menšie mestá a obce, ale aj malé a stredné 
podniky zložité právne problémy, ktoré nedokážu vyriešiť bez zvýšeného úsilia alebo bez 
pomoci externých právnych poradcov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby túto situáciu 
napravila a v rámci iniciatívy pre lepšiu tvorbu práva preskúmala aj dôsledky 
nezáväzných právnych predpisov a vyhodnotila ich z hľadiska zásady subsidiarity 
a proporcionality;

3. upozorňuje, že európske iniciatívy v oblasti verejného obstarávania musia byť lepšie 
koordinované, aby sa neohrozil súlad so smernicami o verejnom obstarávaní a aby sa 
nespôsobovali problémy tým, ktorí ich uplatňujú; preto požaduje povinnú koordináciu 
v rámci Európskej komisie, súčasťou ktorej bude jednotná prezentácia na internete, 
s cieľom zvýšiť transparentnosť a uľahčiť uplatňovanie právnych predpisov ich 
používateľom;

4. kritizuje nedostatočnú transparentnosť, pokiaľ ide o zloženie a pracovné výsledky 
poradného výboru Komisie pre verejné obstarávanie, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
vyvážené zloženie a vyššiu transparentnosť tohto výboru, ako aj plánovaného výboru pre 
verejno-súkromné partnerstvo;

5. vyzýva Komisiu, aby pri preskúmaní smerníc o verejnom obstarávaní zohľadnila 
stanoviská vyjadrené v tejto správe; očakáva, že do tohto preskúmania budú vo veľkej 
miere zapojené všetky zúčastnené strany; upozorňuje však, že revíziu týchto smerníc 
v danú chvíľu považuje za predčasnú; ak by sa revízia uskutočnila neskôr, mala by byť 
jej súčasťou smernica o postupoch zadávania verejných zákaziek, aby sa predišlo 
ďalšiemu roztriešteniu právnych predpisov o verejnom obstarávaní; je toho názoru, že 
zatiaľ nie je možné posúdiť praktický dosah tejto smernice, nakoľko ešte nebola 
transponovaná vo všetkých členských štátoch;

Zvláštne poznámky

6. pripomína, že reformnou Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 
2009, sa v primárnom práve Európskej únie prvý krát uznáva právo regionálnych 
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a miestnych samospráv (článok 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii); zdôrazňuje, že Súdny 
dvor Európskej únie už v niekoľkých svojich rozsudkoch odkázal na právo miestnych 
samospráv a poukázal na to, že „možnosť verejných orgánov plniť svoje úlohy 
vo verejnom záujme vlastnými prostriedkami sa môže realizovať v spolupráci s inými 
verejnými orgánmi“ (C-324/07); okrem toho poukazuje na rozsudok veľkej komory 
Súdneho dvora ES z 9. júna 2009 (C-480/06), v ktorom je ďalej uvedené, že právo 
Spoločenstva vôbec neukladá orgánom verejnej moci na zabezpečenie ich spoločných 
úloh vo verejnom záujme použiť špeciálnu právnu formu; domnieva sa, že verejno-
súkromné partnerstvá, ako dohody o spolupráci medzi miestnymi orgánmi a vnútroštátna 
spolupráca, nespadajú do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, ak sú 
splnené nasledujúce súhrnné kritériá:

- ide o spoločné plnenie úlohy vo verejnom záujme, ktorá bola uložená všetkým miestnym 
orgánom,

- vykonávajú ju výlučne verejné orgány, tzn. bez účasti súkromných subjektov,
- táto činnosť sa v zásade vykonáva v prospech zúčastnených verejných orgánov;

7. poukazuje na to, že Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku z 10. septembra 2009 (C-
573/07) rozhodol, že možnosť otvorenia kapitálu spoločnosti, ktorá bola pôvodne 
spoločnosťou s verejným kapitálom, súkromným investorom možno zohľadniť len vtedy, 
ak v čase zadania predmetnej zákazky existuje konkrétna a krátkodobá perspektíva 
takéhoto otvorenia; konštatuje, že judikatúra v tejto oblasti dosiahla medzičasom 
dostatočnú mieru jasnosti; žiada Komisiu a členské štáty o poskytovanie informácií 
o právne následky uvedených rozsudkov a očakáva, že v budúcnosti sa v tejto oblasti 
nezačnú žiadne nové odvolacie konania;

8. poukazuje na to, že podľa článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2004/17/ES a článku 4 
smernice 2004/18/ES je koncesia na služby zákazka, pri ktorej je protiplnením za 
poskytovanie služieb buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo spojené 
s peňažným plnením; zdôrazňuje, že koncesie na služby boli z rozsahu pôsobnosti 
smerníc o verejnom obstarávaní vyňaté, aby sa obstarávateľom a zmluvným dodávateľom 
poskytla väčšia flexibilnosť; pripomína, že aj Súdny dvor EÚ vo viacerých svojich 
rozsudkoch potvrdil, že koncesie na služby nepatria do rozsahu pôsobnosti týchto 
smerníc, ale že sa na ne vzťahujú všeobecné zásady Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(zákaz diskriminácie, rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť) a že verejný obstarávateľ 
musí zabezpečiť poskytnutie služieb na základe koncesie, pokiaľ sa domnieva, že ide 
o najlepší spôsob zabezpečenia predmetných služieb vo verejnom záujme, a to aj vtedy, 
ak s tým spojené riziko je veľmi obmedzené na základe foriem jej verejnoprávneho 
fungovania, avšak v plnom rozsahu sa prenesie (rozsudok vo veci C-206/08 z 10. 
septembra 2009;

9. berie na vedomie oznámenie Komisie z 19. novembra 2009 o rozvíjaní verejno-
súkromných partnerstiev a so záujmom očakáva následné hodnotenie vplyvu; zdôrazňuje, 
že v prípade koncesií na služby je potrebné primerane zohľadniť komplexnú povahu 
postupov spolu s veľkými rozdielmi v právnej tradícii a v právnej praxi jednotlivých 
členských štátov, a pochybuje preto o pridanej hodnote návrhu právneho aktu 
o koncesiách na služby; domnieva sa, že usmerneniami o verejnom obstarávaní z roku 
2004 a doplňujúcim výkladom Súdneho dvora sa dokončilo vymedzenie pojmu koncesia 
na služby a jeho právny rámec;
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10. víta právne objasnenie podmienok, za ktorých sa uplatňuje právo obstarávania v prípade 
inštitucionalizovaných verejno-súkromných partnerstiev, vzhľadom na veľký význam, 
ktorý mu pripisuje Komisia vo svojom oznámení z 19. novembra 2009 pri boji proti 
zmene klímy, podpore obnoviteľných energií a trvalo udržateľnej doprave; upozorňuje 
pritom, že usmernenia o verejnom obstarávaní sa uplatňujú vždy, keď sa má zákazka 
udeliť podniku aj s úplne minimálnym súkromným vlastníckym podielom; zdôrazňuje 
však, že tak Komisia vo svojom oznámení z 5. februára 2008 ako aj Európsky súdny dvor 
v rozsudku z 15. októbra 2009 (C-196/08) konštatovali, že pri poverovaní a prevedení 
určitých úloh na novo vytvorené verejno-súkromné partnerstvá nie je potrebný dvojitý 
postup verejného obstarávania; zdôrazňuje však, že aby bolo možné bez vypísania 
verejnej súťaže previesť koncesiu na zmiešaný verejno-súkromný podnik, ktorý bol 
predtým zriadený na tento účel, je potrebné splniť všetky tieto predpoklady, :

- výber súkromného spoluvlastníka sa vykonáva prostredníctvom verejného konania po 
tom, ako boli preverené finančné, technické, operatívne a administratívne požiadavky, 
ako aj charakteristiky ponuky v porovnaní so službou, ktorá sa má poskytovať;

- zmiešaný verejno-súkromný podnik si musí zachovať ten istý obchodný cieľ 
v nezmenenej podobe počas celého trvania koncesie; podstatná zmena obchodného cieľa 
alebo zverenej úlohy by mala podľa názoru Súdneho dvora za následok povinné 
vypísanie novej súťaže;

považuje preto otázku uplatňovania práva obstarávania na inštitucionalizované verejno-
súkromné partnerstvá za objasnenú a žiada Komisiu a členské štáty, aby o tejto veci 
príslušným spôsobom informovali;

11. s veľkým záujmom očakáva rozsudok ESD vo veci C-451/08 a dúfa v objasnenie 
sporných otázok v oblasti urbanistického plánovania; zdôrazňuje názor generálneho 
advokáta Európskeho súdneho dvora zo 17. novembra 2009 k tejto veci: „široké 
a ambiciózne ciele smernice, hoci sa musia zohľadňovať pri jej výklade, nesmú viesť 
k názoru, že pôsobnosť smernice by sa mohla neobmedzene rozširovať s odvolaním sa na 
jej ciele (odôvodnenie 35). Inak by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo, že do pôsobnosti 
smernice by spadala akákoľvek urbanistická činnosť: pretože opatrenia, ktorými sa 
upravujú možnosti zástavby, menia podľa definície - a to aj podstatne - hodnotu 
pozemkov, ktorých sa týkajú (odôvodnenie 36).“

12. pripomína, že Európsky parlament sa pridal k žalobe pred ESD voči oznámeniu Komisie 
z 1. augusta 2006 „o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie 
zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom 
obstarávaní“, a očakáva skorý rozsudok; 

13. upozorňuje na veľký význam verejného obstarávania pre ochranu klímy, energetickú 
účinnosť, ochranu životného prostredia a inovácie, a zdôrazňuje, že verejné správy by sa 
mali podnecovať a dávať do takej pozície, aby využívali pri verejnom obstarávaní aj 
ekologické, sociálne a iné kritériá; víta praktickú podporu orgánov a iných verejných 
inštitúcií pri trvalo udržateľnom obstarávaní, a podnecuje Komisiu a členské štáty 
k vykonávaniu školení a kampaní na zvyšovanie informovanosti; podporuje transparentný 
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proces ďalšieho vývoja kritérií za účasti členských štátov; upozorňuje, že práve v oblasti 
sociálnych kritérií je tento proces veľmi sľubný;

14. podporuje vytvorenie databázy, ktorá by umožnila používanie kritérií jednotlivých 
označení vo verejnom obstarávaní; podnecuje Komisiu, aby postupne prijala iniciatívy na 
európskej a medzinárodnej úrovni s cieľom harmonizovať označovania a ich kritériá;   
očakáva, že členské štáty budú v plnom rozsahu zapojené do tohto procesu; zároveň 
upozorňuje na negatívne dôsledky fragmentácie trhu spôsobenej veľkým počtom 
regionálnych, národných, európskych a medzinárodných označení, ktoré existujú 
predovšetkým v oblasti inovácií a výskumu;

15. konštatuje nejasnosti v oblasti sociálne zodpovedného verejného obstarávania a žiada 
Komisiu, aby v tejto oblasti pomohla prostredníctvom vypracovania príručiek; v tejto 
súvislosti odkazuje na zmenu rámcových podmienok po reformnej Lisabonskej zmluve 
a Charte základných práv, a očakáva, že ich Komisia náležite uplatní v praxi; upozorňuje 
na problém, ktorý vyplýva zo samotnej podstaty veci, t. j. že sociálne kritériá sa prevažne 
týkajú výrobného procesu a preto nie sú viditeľné na konečnom výrobku a sú len ťažko 
kontrolovateľné v prípade globalizovanej výroby a zložitých dodávateľských reťazcov;  
očakáva preto aj v oblasti sociálne zodpovedného verejného obstarávania vypracovanie 
presných a overiteľných kritérií, resp. vytvorenie databázy kritérií špecifických pre 
konkrétne výrobky; upozorňuje na ťažkosti a náklady pre verejných obstarávateľov 
vyplývajúce z overovania dodržiavania kritérií, a žiada Komisiu, aby ponúkala príslušnú 
pomoc a nástroje na certifikáciu spoľahlivosti dodávateľských reťazcov;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Celkové ročné výdavky na verejné zákazky v Európskej únii týkajúce sa tovaru a služieb 
predstavujú viac ako 16 % HDP, resp. vyše 1 500 miliárd EUR1.  Podiel cezhraničných 
zákaziek predstavujúci zhruba 3 % je však nepatrný. Hlavnou úlohou verejného obstarávania 
je hospodárne a nákladovo účinné obstarávanie tovaru na účely plnenia úloh vo verejnom 
záujme.
Verejné orgány však nie sú typickým účastníkom trhu, nakoľko však spravujú verejné 
financie, nesú osobitnú zodpovednosť. Verejné obstarávanie by malo v rámci možnosti 
prispievať k zvládaniu významných výziev v spoločnosti: riešenie celosvetovej hospodárskej 
a finančnej krízy, zmeny klímy a zhoršujúceho sa kritického stavu chudoby v južných 
krajinách.
Verejným obstarávateľom prináša európsky vnútorný trh a jeho pravidlá bezpochyby úžitok:  
väčšie trhy vytvárajú väčší výber, čo môže viesť k nižším nákladom a lepšej kvalite; vďaka 
väčšej transparentnosti je možné bojovať proti korupcii a podvodom; cezhraničná spolupráca 
vytvára nové možnosti konať a prináša nové skúsenosti.
Táto minca má však aj druhú stranu: v mnohých členských štátoch sú regionálne a miestne 
orgány najväčšími verejnými obstarávateľmi. A práve oni sú v súčasnej hospodárskej kríze 
dôkazom toho, že európske smernice o verejnom obstarávaní znižujú ich možnosti konať, 
predražujú a spomaľujú zadávanie.
Aj obstarávatelia, najmä malé a stredné podniky sú vystavení byrokratickým postupom 
a chýbajúcou právnou istotou. Existuje množstvo štúdií, ktoré dokazujú zbytočné dodatočné 
náklady alebo zbytočne dlhé trvanie konaní, čomu sa však v tejto správe nemožno podrobne 
venovať.

Právne neistoty
Príčiny tohto vývoja sú na rôznych úrovniach. Cieľom revízie smerníc o verejnom 
obstarávaní v roku 2004 bolo zjednodušenie, modernizácia a flexibilizácia verejného 
obstarávania. Tento cieľ však nebol dosiahnutý.
Na jednej strane sú smernice dokonca v niekoľkých bodoch nedostatočne jasné, politické 
rozdiely v Rade a Parlamente viedli k formálnym kompromisom, medzerám a nesúdržnosti v 
právnom texte.
Na druhej strane si transpozícia v členských štátoch vyžiadala veľa času, smernice sa v 
procese transpozície ešte viac sprísnili, zaviedli sa dodatočné kritériá a niektoré nástroje na 
spružnenie sa naproti tomu neprevzali. V krátkosti možno konštatovať, že smernica sa 
netransponovala presne.
Právne neistoty viedli k mnohým odvolacím konaniam a veľkému počtu súdnych procesov na 
vnútroštátnej a európskej úrovni. V rámci judikatúry Európskeho súdneho dvora a tzv. soft 
law Európskej komisie prebiehali pokusy o zaplnenie právnych medzier, čo nezlepšilo 
prehľadnosť.
Toto všetko viedlo ku komplexnému právnemu režimu, ktorý stavia najmä menšie mestá a 

                                               
1 Údaje Medzinárodného menového fondu za rok 2006, nominálny HDP EÚ v miliónoch USD na základe 
výmenného kurzu platného v októbri 2007: 14 609 840 miliónov USD. Napriek tomu, že nepatrný podiel bol 
vydaný na tovar obranného priemyslu.
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obce, ale aj malé a stredné podniky pred náročné právne problémy, ktoré už nemôžu zvládnuť 
bez zvýšeného úsilia alebo externého právneho poradenstva, pričom dôležité zákazkové 
projekty sa z dôvodu právnych nejasností alebo hroziacemu právnemu sporu zastavili. Sotva 
existuje oblasť, v ktorej prebieha toľko právnych sporov. Nesprávne uplatňovanie predpisov v 
oblasti verejného obstarávania patrí k najčastejším zdrojom chýb v oblasti európskych 
štrukturálnych fondov.
Hlavné oblasti právnej konfrontácie spočívajú okrem iného v oblasti verejno-súkromných 
partnerstiev, mestského plánovania (vrátane výstavby sociálnych bytov) a koncesií na služby. 
Existujú však i nejasnosti v oblasti verejno-súkromných partnerstiev, pri obstarávaní 
výrobkov podliehajúcich spravodlivého obchodu, uplatňovaní smerníc o verejnom 
obstarávaní pod hraničnú hodnotu, ako aj v súvislosti s možnosťou zohľadniť sociálne 
kritériá, ako sú rovnaká mzda, rovnosť medzi mužmi a ženami, dodržiavanie tarifných dohôd, 
zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných alebo mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou pri 
verejnom obstarávaní.

Nedostatočná koordinácia v rámci Európskej komisie
Ďalej možno konštatovať nedostatok koordinácie v rámci Európskej komisie. Mnohé útvary 
„objavili“ verejné obstarávanie ako nástroj na dosiahnutie cieľov, na ktoré inak Európska únia 
nemá dostatočné finančné zdroje alebo zákonnú právomoc. Samozrejme, je zmysluplné 
povzbudzovať a podporovať verejných obstarávateľov, zabezpečiť ich ekologickú a sociálnu 
zodpovednosť a podporovať výskum a inovácie. Množstvo iniciatív však neprispieva k 
právnej zrozumiteľnosti a oslabuje cieľ, ktorý je hodný podpory. Soft law, ktoré presahuje 
únosnú mieru, znamená len dodatočnú právnu nejednotnosť.
Komisia by pri vypracúvaní soft law mala zohľadňovať proporcionalitu a jej praktické 
dôsledky na miestnej úrovni. V najnovšej štúdii Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA) s 
názvom 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 
sa okrem iného kritizuje rozsiahle uplatňovanie soft law: používanie soft law na reguláciu 
veľmi dôležitých aspektov smernice je ďalším významným nedostatkom: nemožno predvídať 
inštitucionálny vplyv soft law.  V zmysle iniciatívy na lepšiu tvorbu práva by sa mali 
preskúmať aj účinky soft law a mala by sa odborne posúdiť otázka subsidiarity a 
proporcionality (skrátené posúdenie vplyvu).
Pri transpozícii európskeho práva v oblasti verejného obstarávania Komisiou žiaľ chýba i 
politická vyváženosť. Zatiaľ čo možno konštatovať existenciu početných iniciatív, príručiek a 
pracovných pomôcok pre obstarávanie v oblasti životného prostredia a energetickej účinnosti, 
posledné oznámenie Komisie v oblasti sociálneho obstarávania pochádza z roku 2000, to 
znamená z obdobia pred revíziou smerníc o verejnom obstarávaní. V právne mimoriadne 
komplexnej oblasti spravodlivého obstarávania bolo doteraz vydané jediné oznámenie a 
žiadne pracovné pomôcky ani príručky. Táto skutočnosť by sa dala nesprávne pochopiť ako 
nepriame stanovenie priorít Európskej komisie.
Spravodajkyňa preto požaduje lepšiu koordináciu verejného obstarávania v rámci Komisie 
medzi rôznymi útvarmi Komisie a spoločnú verejne prehľadnú stratégiu verejného 
obstarávania vrátane jednotnej prezentácie na internete s cieľom zvýšiť transparentnosť 
tvorby právnych predpisov.
Viacero iniciatív by sa žiadalo pri organizácii výmeny skúseností, vývoji osvedčených 
postupov a metód a podpore vzdelávacích programov v členských štátoch. Tieto vzdelávacie 
kurzy by sa mali okrem toho zameriavať nielen na miestnych obstarávateľov, ale mali by 
zahŕňať aj politické subjekty s rozhodovacou právomocou a ostatných aktérov, najmä 
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mimovládne organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby. V tejto súvislosti by bolo možné 
využívať aj francúzske skúsenosti, keďže tento model sa v súčasnosti skúša vo Francúzsku.
V správe sa ďalej kritizuje nedostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o zloženie a pracovné 
výsledky poradného výboru Komisie pre verejné obstarávanie, a uvádza sa v nej výzva 
adresovaná Komisii, aby zabezpečila vyvážené zloženie a vyššiu transparentnosť tohto 
výboru, ako aj plánovaného výboru pre verejno-súkromné partnerstvá.

Právne objasnenie verejno-súkromných partnerstiev Súdnym dvorom
Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sa zmenila právna situácia. Predovšetkým došlo k 
posilneniu úlohy miestnych a regionálnych skupín územných orgánov. Po prvýkrát sa v 
primárnom práve Európskej únie uznalo právo na „regionálnu a miestnu samosprávu“ (článok 
4 ods. 2 ZEÚ):

„Únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu, 
obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch vrátane regionálnych 
a miestnych samospráv.“

Aj v novom Protokole o službách všeobecného záujmu (č. 26) sa zdôrazňuje článok 1:
„základnú úlohu a široké diskrečné právomoci národných, regionálnych a miestnych orgánov 
pri poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, 
ktoré čo najlepšie napĺňajú potreby užívateľov.“

Súdny dvor sa vo viacerých rozsudkoch odvolal na právo miestnej samosprávy už pred 
vstupom novej zmluvy do platnosti a poukázal na to, že „orgán verejnej moci môže plniť 
zverené úlohy vo verejnom záujme svojimi vlastnými prostriedkami [...] a svoje úlohy môže 
plniť v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci“ (C-480/06 Stadtwerke Hamburg). Tým 
Súdny dvor posilňuje slobodu výberu obcí a miestnu samosprávu. Rozsudky však i tak nie sú 
žiadnou výsadou pre akúkoľvek spoluprácu medzi obcami.  Súdny dvor sa domnieva, že 
verejno-súkromné partnerstvá, ako dohody o spolupráci medzi miestnymi orgánmi 
a vnútroštátna spolupráca, nespadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov o verejnom 
obstarávaní, ak sú splnené nasledujúce kritériá:
1.  účelom partnerstva je spoločné poskytovanie služby vo verejnom záujme zverenej všetkým 
obciam,
2. vykonávajú ju výlučne verejné orgány, tzn. bez účasti súkromných subjektov,
3. táto činnosť sa v zásade vykonáva v prospech zúčastnených verejných orgánov.

Navyše Súdny dvor potvrdil, že samotná možnosť otvorenia verejno-súkromného partnerstva 
súkromným investorom nie je prekážkou, kým už v čase zadania zákazky neexistuje 
konkrétny úmysel.
Týmto je kontroverzná oblasť verejného obstarávania dostatočne objasnená. Nevyhnutným 
dôsledkom tohto rozhodnutia je skutočnosť, že Komisia upustí od zavedenia postupu pri 
porušení zmluvy voči členským štátom v týchto oblastiach a spoločne s Parlamentom a 
zúčastnenými stranami začne pracovať na konsolidácii judikatúry Súdneho dvora. Táto správa 
má byť prvým krokom v rámci tohto procesu.

Právne objasnenie koncesií na službu
Koncesie na službu sa po prvýkrát definujú v revidovaných smerniciach, a to ako zmluvy, v 
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prípade ktorých protislužba za poskytovanie služieb spočíva výlučne v práve na používanie 
služby alebo v tomto práve vrátane platby. Európsky zákonodarca ich výslovne vyňal z 
rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť obstarávateľom a 
príjemcom zákaziek väčšiu flexibilitu a zohľadniť odlišnú právnu kultúru a tradíciu v 
členských štátoch. Toto Súdny dvor potvrdil vo svojich najnovších rozsudkoch (C-206/09 
Eurawasser z 10. 9. 2009). Koncesie na služby nepatria do rozsahu pôsobnosti smerníc o 
verejnom obstarávaní, ale len pod „ľahší“ režim zmlúv o EÚ. Súdny dvor ďalej v tomto 
rozsudku bližšie špecifikoval kritérium prenášania rizika. Podľa stanoviska Súdneho dvora 
nie sú koncesie na služby vo vodnom hospodárstve vylúčené tým, že užívateľský vzťah je 
upravený ustanovením o povinnom pripojení a používaní služby. Hospodárske riziko 
odôvodňujúce uzavretie koncesie na službu môže byť takisto obmedzené. Súdny dvor 
potvrdzuje, že verejní obstarávatelia majú možnosť zabezpečiť poskytovanie služieb 
prostredníctvom koncesie, ak zastávajú názor, že poskytovanie príslušnej služby všeobecného 
záujmu tak možno najlepšie zabezpečiť. Tým Súdny dvor objasní ďalšiu oblasť častejších 
právnych sporov.

Objasnenie v oblasti verejno-súkromných partnerstiev 
Aj do ostatných oblastí sa vďaka Komisii a Súdnemu dvoru vnieslo viac jasnosti. Tak 
Komisia vo svojom oznámení o verejno-súkromných partnerstvách z roku 2008, ako aj 
Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku z 15. októbra 2009 (C-1906/08 Acoset) 
konštatovali, že na udelenie zákaziek a prenos určitých úloh na novo založené verejno-
súkromné partnerstvo nie je potrebné dvojnásobné vyhlásenie verejnej súťaže. Aby bol prenos 
koncesie na zmiešaný verejno-súkromný podnik, ktorý bol vopred založený na tento účel,
možný bez vyhlásenia verejnej súťaže, musia byť splnené tieto predpoklady:
- výber súkromného spoluvlastníka sa vykonáva prostredníctvom verejného konania po 

tom, ako boli preverené finančné, technické, operatívne a administratívne požiadavky, 
ako aj charakteristiky ponuky v porovnaní so službou, ktorá sa má poskytovať;

- zmiešaný verejno-súkromný podnik si navyše musí zachovať ten istý obchodný cieľ 
v nezmenenej podobe počas celého trvania koncesie; podstatná zmena obchodného 
cieľa alebo zverenej úlohy by mala podľa názoru Súdneho dvora za následok povinné 
vypísanie novej súťaže.

Tým sa zabezpečí dostatočná právna zrozumiteľnosť aj pre oblasť verejno-súkromných 
partnerstiev.

Mestské plánovanie
Nie sú však ešte vyriešené všetky problémy. Osobitné problémy v súčasnosti predstavuje 
oblasť mestského plánovania. V tejto súvislosti bol v dôsledku neprimerane prísneho výkladu 
predovšetkým nemeckých súdov po rozsudku Súdneho dvora Roanne vo veci C-220/05 
rozšírený rozsah pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní na oblasti, pre ktoré v 
skutočnosti neboli určené. Obce však musia mať možnosť predávať pozemky s podmienkou 
(napríklad takou, že pozemok sa má zastavať do dvoch rokov) bez toho, aby bolo nutné 
vyhlásiť na tento predaj na celoeurópskej úrovni verejnú súťaž v zmysle kritérií verejného 
obstarávania. Inak hrozí, že „nech je to akokoľvek nezmyselné, treba uznať, že každá činnosť 
v rámci plánovania rozvoja miest patrí do rozsahu pôsobnosti smernice: pretože opatrenia, 
ktorými sa upravujú možnosti zástavby, menia podľa definície – a to aj podstatne – hodnotu 
pozemkov, ktorých sa týkajú.“ (vyjadrenie generálneho advokáta Paola Mengozziho v jeho 
záverečnej žiadosti Súdnemu dvoru zo 17. 11. 2009).
Smernice o verejnom obstarávaní neboli nikdy určené pre podobné prípady a možno len 
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dúfať, že súd sa pripojí ku generálnemu advokátovi.

Trvalo udržateľné a inovačné obstarávanie
Zatiaľ čo v oblasti ekologického obstarávania existuje množstvo nástrojov, ako sú GPP 
Toolkit, Procura+Kampagne alebo TopTen Pro, ktoré slúžia na pomoc úradom a ostatným 
verejným zariadeniam pri trvalo udržateľnom obstarávaní, a v oblasti inovačného 
obstarávania, kde je to oznámenie Komisie o predkomerčnom verejnom obstarávaní, ako aj 
oznámenie o iniciatíve pre vedúci trh, podobné iniciatívy chýbajú v oblasti sociálne 
zodpovedného obstarávania. Reformnou Lisabonskou zmluvou sa však potvrdila aj dôležitosť 
sociálnej Európy. Najmä v novom článku 3 ods. 3 ZEÚ, ako aj v právne v súčasnosti už 
záväznej charte základných práv sa doteraz čisto hospodárske zameranie Európskej únie 
rozširuje na záväzné povinné ciele. Táto skutočnosť sa musí odraziť aj v iniciatívach Komisie.
Práve oblasť sociálne zodpovedného obstarávania trpí tým, že sociálne kritériá sa v zásade 
vzťahujú na proces výroby, v konečnom výrobku ich väčšinou nemožno rozoznať, pričom pri 
globalizovanej výrobe a zložitých dodávateľských reťazcoch sú ťažšie kontrolovateľné. 
Situácia je ešte zložitejšia a neprehľadnejšia tým, že pri vyhlásení verejnej súťaže sa musia 
povoliť aj vlastné certifikáty s cieľom neporušovať zákaz diskriminácie. Ich preverovanie 
preťažuje väčšinu verejných obstarávateľov. Okrem príručky by teda Komisia mala 
naplánovať aj vypracovanie presných a preveriteľných kritérií, resp. vypracovanie databázy s 
kritériami špecifickými pre daný výrobok. Malo by sa zvážiť aj zriadenie orgánu na európskej 
úrovni, ktorý vypracuje kritériá pre skupiny výrobkov a preverí ich dodržiavanie a na ktorý sa 
prípadne bude možné odvolať ako na orgán pre mimosúdne urovnanie sťažností.

Preskúmanie smerníc o verejnom obstarávaní 
Vo všeobecnosti by bolo žiaduce, aby Komisia počas svojho plánovaného preskúmania 
smerníc o verejnom obstarávaní zohľadnila uvedené aspekty a pri tejto príležitosti objasnila 
právne a praktické deficity pri ich vykonávaní v členských štátoch, ako aj existujúce právne 
nejasnosti pri uplatňovaní práva verejného obstarávania. Ďalej by bolo želateľné objasniť, kde 
a akým spôsobom môže prispieť Európska únia k zjednodušeniu administratívy v tejto oblasti. 
Toto však predpokladá naliehavo potrebnú a objektívnu analýzu súčasných problémov.
Tá by sa mala samozrejme uskutočniť so širokou spoluúčasťou všetkých zainteresovaných 
aktérov.
Naliehavo je však nutné varovať pred revíziou smerníc o verejnom obstarávaní v súčasnej 
dobe. Táto by bola dnes z viacerých dôvodov predčasná.  ri revízii týchto smerníc by sa mala 
bezpodmienečne uplatniť smernica o revíznych postupoch, aby sa zabránilo ďalšej 
fragmentácii práva v oblasti verejného obstarávania. V súčasnosti však smernica o revíznych 
postupoch ešte nebola uplatnená vo všetkých členských štátoch, a zatiaľ nie je možné posúdiť 
praktické dôsledky pre verejné obstarávanie. Členské štáty sú navyše v súčasnosti v hlbokej 
hospodárskej a finančnej kríze, ktorej vplyvy na komunálnej úrovni sa ešte nedajú predvídať 
a počas nasledujúcich rokoch sa určite ešte zhoršia. V takomto čase by zmena právneho 
základu verejného obstarávania viedla iba k ďalšej neistote a omeškaniam vo verejnom 
obstarávaní. Tým by trpeli všetci.


