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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Koncese představují významnou část hospodářské činnosti v členských státech EU. Ačkoli je 
z důvodu současné právní situace obtížné zjistit přesné údaje, studie uvádějí, že více než 60 % 
všech partnerství veřejného a soukromého sektoru v Evropě tvoří koncese.

Udělování koncesí na stavební práce se v současnosti řídí jen omezeným počtem 
sekundárních právních předpisů, zatímco na koncese na služby se vztahují pouze obecné 
zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem návrhu směrnice je překonat toto právní 
vakuum.

Současná situace je neuspokojivá, neboť nezajišťuje dostatečnou právní jistotu ani pro 
podniky ani pro zadavatele a přístup podniků, zejména pak malých a středních podniků, 
k podnikatelským příležitostem spojeným s koncesemi je omezený.

V situaci významných rozpočtových omezení ve většině členských států EU má účinná 
alokace veřejných finančních prostředků velký význam, k čemuž může významně přispět 
hospodářská soutěž o nejefektivnější a nejvýhodnější řešení při udělování koncesí.

Právní úprava na úrovni EU nijak neomezuje svobodu veřejného zadavatele samostatně a s 
využitím vlastních prostředků plnit úkoly veřejného zájmu. Pokud se však veřejný zadavatel 
rozhodne vyzvat k plnění těchto úkolů třetí osobu, musí být všem vhodným podnikům 
zaručen účinný přístup na trh, aby se hospodářskou soutěží zajistilo nejefektivnější a 
nejvýhodnější řešení a předcházelo se riziku korupce.

Kladné stránky směrnice o udělování koncesí, které Výbor pro vnitřní trh uvedl ve svém 
pracovním dokumentu ze dne 20. února 2012, zejména pokud jde o vyjasnění stávajícího 
právního rámce, vytváření pobídek k rozvoji hospodářské soutěže a zvláštnosti jednotlivých 
navržených kritérií, u nichž je třeba provést změny, mají důraznou podporu.

Zpravodaj návrh předložený Komisí v zásadě podporuje.

Navrhuje se snížení prahové hodnoty u koncesí na služby na 2,5 milionů EUR, čímž se ruší 
dodatečná povinnost spojená s jejich oznamováním navržená Komisí.

Účelem předložených změn je rovněž znemožnit přijetí příliš rozsáhlých pravidel týkajících 
se životního cyklu a nákladů životního cyklu, neboť jsou spojena s rizikem nezákonných 
praktik. Současně je však třeba zadavatelům poskytnout možnost zahrnout do kritérií pro 
udělení koncesí i požadavky týkající se pracovních podmínek a vyloučit zájemce, o nichž je 
známo, že se dopustili závažného porušení sociálních či pracovněprávních předpisů a 
předpisů v oblasti životního prostředí. Z důvodu značných rozdílů mezi prahovými hodnotami 
stanovenými v této směrnici a ve směrnici o zadávání veřejných zakázek je dále nutné zajistit, 
aby nevzniklo riziko, že zakázky budou koncipovány jako koncese, a právní předpisy tak 
budou obcházeny. Pokud jde o možnost elektronického zadávání zakázky, jeví se lhůta 5 let 
po provedení jako příliš dlouhá, zejména pak ve srovnání s podstatně kratší lhůtou stanovenou 
ve směrnici o zadávání veřejných zakázek. V rámci výjimek je třeba umožnit nepatrnou účast 
soukromých subjektů ve veřejných podnicích v maximální výši 10 %.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ustanovení tohoto právního rámce 
musí být jednoznačná, jednoduchá a 
nesmí vytvářet nadměrnou byrokratickou 
zátěž.

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Vzhledem k povaze koncesí nesmějí 
být ustanovení o udělování koncesí pouze 
převzatými předpisy o zadávání veřejných 
zakázek.

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli v 
technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo konkrétní postup pro 
jakoukoli jinou fázi životního cyklu 

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli v 
technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces nebo konkrétní způsob poskytování 
služeb za předpokladu, že souvisejí s 
předmětem koncese. Za účelem lepšího 
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výrobku nebo služby za předpokladu, že 
souvisejí s předmětem koncese. Za účelem 
lepšího zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí by zadavatelům mělo být 
umožněno zahrnout do kritérií pro udělení 
požadavky týkající se pracovních 
podmínek. Pokud však veřejní zadavatelé 
nebo zadavatelé uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, 
mohou se tato kritéria týkat pouze 
pracovních podmínek osob přímo se 
podílejících na procesu výroby nebo 
poskytování služeb v rámci dané koncese.
Uvedené požadavky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
zranitelných skupin mezi osobami 
přidělenými na plnění koncese, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. V 
tomto případě by kritéria pro udělení, která 
zahrnují zmíněné požadavky, měla vždy
zůstat omezena na požadavky, jež mají 
bezprostřední dopad na pracovníky v jejich 
pracovním prostředí. Měla by být 
uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb a 
způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty z 
jiných členských států nebo třetích zemí, 
jež jsou stranami Dohody o veřejných 
zakázkách nebo dohod o volném obchodu, 
jejichž stranou je Unie. Veřejní zadavatelé 
a zadavatelé by měli mít možnost, též 
pokud uplatňují kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, použít jako 
kritérium pro udělení organizaci, 
kvalifikaci a zkušenosti pracovníků 
přidělených na plnění předmětné koncese, 
neboť tyto faktory mohou ovlivnit kvalitu 
plnění koncese, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí je třeba umožnit 
zadavatelům zahrnout do kritérií pro 
udělení požadavky týkající se pracovních 
podmínek. Pokud však veřejní zadavatelé 
nebo zadavatelé uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, 
mohou se tato kritéria týkat pouze 
pracovních podmínek osob přímo se 
podílejících na procesu výroby nebo 
poskytování služeb v rámci dané koncese.
Uvedené požadavky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
zranitelných skupin mezi osobami 
přidělenými na plnění koncese, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. V 
tomto případě by kritéria pro udělení, která 
zahrnují zmíněné požadavky, měla zůstat 
omezena na požadavky, jež mají 
bezprostřední dopad na pracovníky v jejich 
pracovním prostředí. Měla by být 
uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb a 
způsobem, který nesmí přímo ani nepřímo 
diskriminovat hospodářské subjekty z 
jiných členských států nebo třetích zemí, 
jež jsou stranami Dohody o veřejných 
zakázkách nebo dohod o volném obchodu, 
jejichž stranou je Unie. Veřejní zadavatelé 
a zadavatelé by měli mít možnost, též 
pokud uplatňují kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, použít jako 
kritérium pro udělení organizaci, 
kvalifikaci a zkušenosti pracovníků 
přidělených na plnění předmětné koncese, 
neboť tyto faktory mohou ovlivnit kvalitu 
plnění koncese, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejnými zadavateli bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou stavby nebo služby 
včetně souvisejících dodávek určeny k 
veřejnému účelu, nebo

a) veřejnými zadavateli podle článku 3 této 
směrnice bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou stavby nebo služby včetně 
souvisejících dodávek určeny k veřejnému 
účelu, nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zadavateli za předpokladu, že stavby 
nebo služby včetně souvisejících dodávek 
jsou určeny k vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III.

b) zadavateli podle článku 4 této směrnice
za předpokladu, že stavby nebo služby 
včetně souvisejících dodávek jsou určeny 
k vykonávání jedné z činností uvedených 
v příloze III.

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „zájemcem“ se rozumí hospodářský 
subjekt, který se uchází o výzvu k účasti
nebo byl vyzván k účasti v zadávacím 
řízení;

8) „zájemcem“ se rozumí hospodářský 
subjekt, který se uchází o účast v 
zadávacím řízení nebo byl k účasti vyzván;

Or. de
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Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání a 
údržbu, po celou dobu existence výrobku 
nebo stavby či poskytování služby, od 
pořízení surovin nebo vytvoření zdrojů po 
odstranění, likvidaci a ukončení.

14) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující užívání a údržbu, po celou dobu 
existence výrobku nebo stavby nebo 
poskytování služby až po odstranění, 
likvidaci a ukončení.

Or. de

Odůvodnění

Do výpočtu nákladů životního cyklu by měly být zahrnuty pouze náklady, které vznikají 
uživateli koncese, a rovněž externí environmentální náklady vyplývající z právních předpisů.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna
5 000 000 EUR nebo je vyšší:

1. Tato směrnice se vztahuje na koncese 
definované v článku 2, jejichž hodnota je 
v případě koncesí na služby
2 500 000 EUR nebo vyšší a v případě 
veřejných koncesí na stavební práce nebo 
koncesí na stavební práce činí
5 000 000 EUR nebo je vyšší:

Or. de

Odůvodnění

U koncesí na stavební práce a koncesí na služby by se neměly uplatňovat tytéž prahové 
hodnoty.

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na koncese na jiné služby než sociální 
služby a jiné zvláštní služby, jejichž 
hodnota činí nejméně 2 500 000 EUR, 
avšak je nižší než 5 000 000 EUR, se 
vztahuje povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese podle článků 27 a 28.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výpočet odhadované hodnoty koncese je 
založen na celkové splatné částce bez 
DPH, odhadnuté veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem, včetně případných 
opčních práv v jakékoli formě a 
případného prodloužení doby platnosti 
koncese.

1. Výpočet odhadované hodnoty koncese je 
založen na celkové splatné částce bez 
DPH, odhadnuté veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem.

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výběr metody použité k výpočtu 
odhadované hodnoty koncese nesmí být 
proveden s úmyslem vyloučit ji z oblasti 
působnosti této směrnice. Projekt stavby 
nebo soubor služeb nesmí být rozdělen tak, 
aby to vedlo k jeho vyloučení z oblasti 
působnosti této směrnice, není-li to 
opodstatněné objektivními důvody.

3. Výběr metody použité k výpočtu 
odhadované hodnoty koncese nesmí být 
proveden s úmyslem vyloučit ji z oblasti 
působnosti této směrnice. Projekt stavby 
nebo soubor služeb nesmí být rozdělen tak, 
aby to vedlo k jeho vyloučení z oblasti 
působnosti této směrnice, není-li to 
opodstatněné objektivními důvody, např. 
zřetelem na malé a střední podniky.
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Or. de

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Je-li souhrnná hodnota těchto částí rovna 
prahové hodnotě stanovené v článku 5 
nebo vyšší, použije se tato směrnice pro 
zadání každé části.

7. Je-li souhrnná hodnota těchto částí rovna 
prahovým hodnotám stanoveným
v článku 5 nebo vyšší, použije se tato 
směrnice pro zadání každé části.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
mohou udělit koncese na jednotlivé části, 
aniž by použili postupy stanovené v této 
směrnici, je-li odhadovaná hodnota 
dotyčné části bez DPH nižší než 
1 milion EUR. Souhrnná hodnota částí 
zadaných bez použití této směrnice však 
nesmí překročit 20 % souhrnné hodnoty 
všech částí, do nichž byly zamýšlená 
stavba nebo zamýšlené pořízení služeb 
rozděleny.

8. Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
mohou udělit koncese na jednotlivé části, 
aniž by použili postupy stanovené v této 
směrnici, je-li odhadovaná hodnota 
dotyčné části bez DPH nižší než 
500 000 EUR. Souhrnná hodnota částí 
zadaných bez použití této směrnice však 
nesmí překročit 20 % souhrnné hodnoty 
všech částí, do nichž byly zamýšlená 
stavba nebo zamýšlené pořízení služeb 
rozděleny.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncesní řízení rovněž nelze koncipovat 
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s cílem vyloučit ho z oblasti působnosti 
směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Or. de

Odůvodnění

Značné rozdíly mezi prahovými hodnotami stanovenými v této směrnici a ve směrnici o 
zadávání veřejných zakázek skrývají riziko, že zakázky budou koncipovány jako koncese, aby 
nespadaly do oblasti působnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé a zadavatelé jsou při 
udělování koncesí, jež nejsou z důvodu své 
hodnoty zahrnuty do této směrnice, 
povinni dodržovat zásady rovného 
zacházení, nediskriminace a 
transparentnosti stanovené v SFEU.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v mezinárodní dohodě uzavřené v 
souladu se Smlouvou mezi členským 
státem a jednou nebo více třetími zeměmi, 
která se vztahuje na stavební práce, 
dodávky nebo služby určené pro společné 
provedení nebo užívání projektu státy, jež 
jsou stranami této dohody;

a) v mezinárodní dohodě uzavřené v 
souladu se Smlouvou mezi členským 
státem a jednou nebo více třetími zeměmi, 
která se vztahuje na stavební práce, 
dodávky nebo služby určené pro společné 
provedení nebo užívání projektu státy, jež 
jsou stranami této dohody, pokud jsou 
k tomuto účelu vyčleněny prostředky 
Unie;

Or. de
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Odůvodnění

Při využívání prostředků EU by měly být dodržovány zásady této směrnice.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. d) v 
případě koncesí, jejichž značná část je 
spolufinancována mezinárodní organizací 
nebo mezinárodní finanční institucí, 
rozhodnou strany o použitelných postupech 
pro udělování koncesí, které musí být 
v souladu s ustanoveními Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) v 
případě koncesí, jejichž část představující 
alespoň čtvrtinu je spolufinancována 
mezinárodní organizací nebo mezinárodní 
finanční institucí, rozhodnou strany o 
použitelných postupech pro udělování 
koncesí, které musí být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) finančních služeb v souvislosti s 
vydáváním, prodejem, nákupem nebo
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, služeb centrálních bank a 
operací prováděných s Evropským 
nástrojem finanční stability;

d) finančních služeb v souvislosti s 
vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, služeb centrálních bank a 
operací prováděných s Evropským 
nástrojem finanční stability a Evropským 
mechanismem stability;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pracovních smluv; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vysílání uvedené v prvním pododstavci 
písm. d) zahrnuje přenos a šíření 
prostřednictvím jakékoli formy 
elektronické sítě.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pojem vysílání je vymezen již v odst. 5 písm. b).

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatelé sdělí Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu na jejich 
žádost všechny činnosti, které považují za 
vyloučené. Komise může pro informaci 
pravidelně zveřejňovat v Úředním věstníku 
Evropské unie seznamy kategorií činností, 
které považuje za takto vyloučené. Komise 
přitom respektuje veškeré citlivé obchodní 
aspekty, na které zadavatelé případně 
upozorní při poskytování těchto informací.

2. Zadavatelé sdělí Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu na jejich 
žádost všechny činnosti, které považují za 
vyloučené. Od 1. července 2013 zveřejňuje
Komise každých šest měsíců pro informaci 
v Úředním věstníku Evropské unie 
seznamy kategorií činností, které považuje 
za takto vyloučené. Komise přitom 
respektuje veškeré citlivé obchodní 
aspekty, na které zadavatelé případně 
upozorní při poskytování těchto informací.

Or. de
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Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncese na služby, pokud alespoň 80 % 
průměrného celkového obratu 
přidruženého podniku ze služeb obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 
z poskytování takových služeb podnikům, 
k nimž je přidružen;

a) koncese na služby, pokud alespoň 60 % 
průměrného celkového obratu 
přidruženého podniku ze služeb obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 
z poskytování takových služeb podnikům, 
k nimž je přidružen;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koncese na stavební práce, pokud 
alespoň 80 % průměrného celkového 
obratu přidruženého podniku ze stavebních 
prací obecně, dosaženého za předchozí tři 
roky, pochází z poskytování stavebních 
prací podnikům, k nimž je přidružen.

b) koncese na stavební práce, pokud 
alespoň 60 % průměrného celkového 
obratu přidruženého podniku ze stavebních 
prací obecně, dosaženého za předchozí tři 
roky, pochází z poskytování stavebních 
prací podnikům, k nimž je přidružen.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem;

b) nejméně 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě není 
celková účast soukromých subjektů vyšší 
než 10 %.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Altmark je třeba toto ustanovení 
upřesnit.

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo zadavatele ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem;

b) nejméně 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo zadavatele ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě není 
celková účast soukromých subjektů vyšší 
než 10 %.

Or. de
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Odůvodnění

S ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Altmark je třeba toto ustanovení 
upřesnit.

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistence soukromé účasti uvedené 
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při udělení 
koncese nebo uzavření dohody.

Skutečnost, že celková soukromá účast 
není vyšší než 10 %, uvedená
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při udělení 
koncese nebo uzavření dohody.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti koncese je omezena na 
dobu, která je podle odhadu zapotřebí k 
zajištění návratnosti investice vynaložené 
koncesionářem při provozování stavby 
nebo poskytování služeb spolu s 
přiměřeným zhodnocením investovaného 
kapitálu.

Doba platnosti koncese je omezena na 
dobu, která je podle odhadu zapotřebí k 
odpisu investice vynaložené 
koncesionářem při provozování stavby 
nebo poskytování služeb spolu s 
přiměřeným zhodnocením investovaného 
kapitálu.

Or. de

Odůvodnění

Jazyková změna.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na Členské státy mohou vyhradit právo na 
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účast v koncesním řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění koncesí v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné.

účast v koncesním řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění koncesí v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
50 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději 5 let
od data stanoveného v čl. 49 odst. 1 byly 
veškeré postupy udělování koncesí podle 
této směrnice prováděny pomocí 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména elektronického podávání nabídek, 
v souladu s požadavky tohoto článku.

Členské státy zajistí, aby nejpozději 3 roky
od data stanoveného v čl. 49 odst. 1 byly 
veškeré postupy udělování koncesí podle 
této směrnice prováděny pomocí 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména elektronického podávání nabídek, 
v souladu s požadavky tohoto článku.

Or. de

Odůvodnění

Lhůta 5 let se jeví jako příliš dlouhá, zejména pak ve srovnání s podstatně kratší lhůtou 
stanovenou ve směrnici o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé mohou použít údaje 
zpracované elektronicky pro zadávací 
řízení při vývoji vhodných nástrojů za 
účelem předcházení, odhalování a 

vypouští se
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nápravy chyb vzniklých v jednotlivých 
fázích řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 1 – druhá odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- je pro koncesi zcela irelevantní, jelikož 
není s to splnit požadavky veřejného 
zadavatele nebo zadavatele stanovené v 
koncesní dokumentaci.

- je pro koncesi irelevantní, jelikož není s 
to splnit požadavky veřejného zadavatele 
nebo zadavatele stanovené v koncesní 
dokumentaci nebo koncesní dokumentaci 
nevyhovuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nabídky se považují za nestandardní, 
pokud nevyhovují koncesní dokumentaci 
nebo pokud nabízené ceny neodpovídají 
obvyklým konkurenčním podmínkám.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nabídky se považují za nepřijatelné v 
těchto případech:

Za nepřijatelné jsou nabídky pokládány
v těchto případech:

Or. de
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Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byly předloženy uchazeči, kteří nemají 
požadovanou kvalifikaci;

b) byly předloženy uchazeči, kteří nemají 
požadované doklady o kvalifikaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jejich cena převyšuje rozpočet veřejného 
zadavatele nebo zadavatele, který byl 
stanoven před zahájením koncesního řízení 
a je doložen písemně;

c) jejich cena převyšuje rozpočet veřejného 
zadavatele nebo zadavatele, který byl 
stanoven před zahájením koncesního řízení 
a je doložen písemně, o více než 20 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo zjištěno, že cena je mimořádně 
nízká.

d) jejich cena je o více než 20 % nižší než 
průměrná cena ostatních nabídek nebo 
písemně doloženého rozpočtu.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti se mohou také týkat 
konkrétního postupu realizace nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb nebo jakékoli fáze 
jejich životního cyklu uvedeného v čl. 2 
bodu 14.

Tyto vlastnosti se mohou také týkat 
konkrétního postupu realizace nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy o 
ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství;

c) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy o 
ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství a rovněž podvod podle 
vnitrostátních právních předpisů, které se 
vztahují na veřejného zadavatele nebo 
zadavatele;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí, v němž 
bylo shledáno, že tento hospodářský 
subjekt nesplnil povinnosti týkající se
úhrady daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení v souladu s právními předpisy 
země, v níž je usazen, nebo s právními 
předpisy členského státu veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí, v němž 
bylo shledáno, že tento hospodářský 
subjekt nesplnil povinnosti týkající se 
úhrady daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení v souladu s právními předpisy 
země, v níž je usazen, nebo s právními 
předpisy členského státu veřejného 
zadavatele nebo zadavatele, nebo mu je 
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správní cestou oznámen rozsudek 
pracovního soudu či pravomocné úřední 
rozhodnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je-li jim známo jiné závažné porušení 
ustanovení právních předpisů Evropské 
unie nebo vnitrostátních právních předpisů, 
jež mají chránit veřejné zájmy v souladu se 
Smlouvou;

a) je-li jim známo jiné závažné porušení 
ustanovení právních předpisů Evropské 
unie, vnitrostátních právních předpisů, jež 
mají chránit veřejné zájmy v souladu se 
Smlouvou, nebo závažné porušení 
sociálních či pracovněprávních předpisů a 
předpisů oblasti životního prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu s 
odstavcem 2. Tato kritéria mohou kromě 
ceny nebo nákladů zahrnovat kterékoli z 
těchto kritérií:

4. Členské státy stanoví, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu s 
odstavcem 2. Tato kritéria mohou kromě 
ceny nebo nákladů zahrnovat kterékoli z 
těchto kritérií:

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele,
environmentálních charakteristik a 
inovačního charakteru;

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, environmentálních 
charakteristik a inovačního charakteru;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) konkrétní postup výroby nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb nebo jakékoli jiné 
fáze jejich životního cyklu uvedeného 
v čl. 2 odst. 1 bodu 14, pokud se kritéria 
týkají faktorů, jež přímo souvisí s těmito 
postupy a charakterizují konkrétní postup 
výroby nebo poskytnutí požadovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb.

d) konkrétní postup výroby nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením (např. výrobní 
náklady), užíváním (např. spotřeba 
energie, náklady na údržbu) a ukončením 
životnosti (např. náklady na sběr a 
recyklaci),

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, užíváním (např. 
spotřeba energie, náklady na údržbu) a 
ukončením životnosti (např. náklady na 
sběr a recyklaci),

Or. de
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Odůvodnění

Do výpočtu nákladů životního cyklu by měly být zahrnuty pouze náklady, které vznikají 
uživateli koncese, a rovněž externí environmentální náklady vyplývající z právních předpisů.

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) externí environmentální náklady přímo 
spojené s životním cyklem, pokud je lze 
vyjádřit v peněžní hodnotě a ověřit ji, které 
mohou zahrnovat náklady na emise 
skleníkových plynů a emise jiných 
znečišťujících látek a jiné náklady na 
zmírňování změny klimatu.

b) externí environmentální náklady přímo 
spojené s životním cyklem, pokud je lze 
vyjádřit v peněžní hodnotě a ověřit ji, které 
mohou zahrnovat náklady na emise 
skleníkových plynů a emise jiných 
znečišťujících látek.

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat nebo mu může členský stát 
uložit povinnost vyžadovat, aby ve své 
nabídce uvedli případný podíl koncese, 
jenž mají v úmyslu zadat třetím stranám 
formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele.

1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat, aby ve své nabídce uvedli 
případný podíl koncese, jenž mají v úmyslu
zadat třetím stranám formou subdodávky, a 
případné navrhované subdodavatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou stanovit, že 
povinnost podle odstavce 1 je právně 
závazná, a rovněž v závislosti na velikosti 
a složitosti zakázky omezit počet 
subdodavatelů.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
zveřejní oznámení o těchto změnách v 
Úředním věstníku Evropské unie. Tato 
oznámení obsahují informace uvedené v 
příloze VII a jsou zveřejňována v souladu 
s ustanoveními článku 28.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Oznámení o změnách, které nevede k novému zadávacímu řízení, není smysluplné.

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Článek 43 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukončení koncesí Ukončení koncesí a nové výzvy k podávání 
nabídek

Or. de
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Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 43 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výjimky stanovené v článku 15 
přestanou platit v důsledku účasti 
soukromého subjektu v právnické osobě, 
jíž byla udělena koncese, podle čl. 15 
odst. 4;

a) výjimky stanovené v článku 15 
přestanou platit v důsledku větší než 10%
účasti soukromého subjektu v právnické 
osobě, jíž byla udělena koncese, podle 
čl. 15 odst. 4;

Or. de

Odůvodnění

Formální změna, nová struktura článku.

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 43 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Soudní dvůr Evropské unie shledá v 
řízení podle článku 258 Smlouvy, že 
členský stát nesplnil své povinnosti podle 
Smluv, a to na základě skutečnosti, že 
veřejný zadavatel nebo zadavatel 
příslušející k tomuto členskému státu udělil 
dotyčnou koncesi, aniž by dodržel své 
povinnosti podle Smluv a této směrnice.

c) v případech, kdy Soudní dvůr Evropské 
unie shledá v řízení podle článku 258 
Smlouvy, že členský stát nesplnil své 
povinnosti podle Smluv, a to na základě 
skutečnosti, že veřejný zadavatel nebo 
zadavatel příslušející k tomuto členskému 
státu udělil dotyčnou koncesi, aniž by 
dodržel své povinnosti podle Smluv a této 
směrnice, musí být během půl roku 
bezodkladně vypsána nová výzva k 
podávání nabídek. Členské státy musí 
k tomuto účelu vytvořit právní 
předpoklady.

Or. de

Odůvodnění

Formální změna, nová struktura článku.
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Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě veřejných koncesí na stavební 
práce nebo koncesí na stavební práce 
veškeré technické požadavky obsažené 
zejména v koncesní dokumentaci, které 
definují požadované vlastnosti materiálu, 
výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel 
užívání zamýšlený veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem. Tyto vlastnosti zahrnují 
úroveň vlivu na životní prostředí a klima, 
uzpůsobení pro všechny požadavky 
(včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů 
zajištění kvality, terminologie, symbolů, 
přezkoušení a zkušebních metod, balení, 
značení a štítkování, návodu k použití a 
výrobních postupů a metod v jakékoli fázi 
životního cyklu stavby; tyto vlastnosti 
zahrnují rovněž pravidla pro projekt 
a výpočet nákladů, testy, podmínky pro 
inspekci a převzetí staveb, metody a 
způsoby konstrukce a všechny ostatní 
technické podmínky, které je veřejný 
zadavatel nebo zadavatel schopen stanovit 
podle obecných nebo odborných předpisů, 
pokud jde o dokončené stavby a materiály 
nebo díly, které jsou jejich součástí;

a) v případě veřejných koncesí na stavební 
práce nebo koncesí na stavební práce 
veškeré technické požadavky obsažené 
zejména v koncesní dokumentaci, které 
definují požadované vlastnosti materiálu, 
výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel 
užívání zamýšlený veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem. Tyto vlastnosti zahrnují 
úroveň vlivu na životní prostředí a klima, 
zajištění přístupnosti pro osoby s 
postižením a shody s právními předpisy 
EU, výkon, bezpečnost nebo rozměry, 
včetně postupů zajištění kvality, 
terminologie, symbolů, přezkoušení a 
zkušebních metod, balení, značení a 
štítkování a rovněž návodu k použití; tyto 
vlastnosti zahrnují rovněž pravidla pro 
projekt a výpočet nákladů, testy, podmínky 
pro inspekci a převzetí staveb, metody a 
způsoby konstrukce a všechny ostatní 
technické podmínky, které je veřejný 
zadavatel nebo zadavatel schopen stanovit 
podle obecných nebo odborných předpisů, 
pokud jde o dokončené stavby a materiály 
nebo díly, které jsou jejich součástí;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě koncesí na služby specifikace 
v dokumentu, které definují požadované 
vlastnosti výrobku nebo služby, například 
úroveň kvality, úroveň vlivu na životní 

b) v případě koncesí na služby specifikace 
v písemné podobě, které definují 
požadované vlastnosti výrobku nebo 
služby, například úroveň kvality, úroveň 
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prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 
symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, 
balení, značení a štítkování, návodu k 
použití, výrobních postupů a metod 
v jakékoli fázi životního cyklu dodávky 
nebo služby a postupů posuzování shody;

vlivu na životní prostředí a klima, zajištění
přístupnosti pro osoby s postižením a 
shody s právními předpisy EU, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 
symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, 
balení, značení a štítkování a rovněž
návodu k použití;

Or. de


