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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod

Právní předpisy Unie bez ohledu na velký význam veřejných zakázek nestanoví jednoznačný 
právní režim pro udělování koncesí1. Neexistence společných pravidel způsobuje značnou 
ekonomickou neefektivnost a poškozuje zúčastněné strany, včetně veřejných i soukromých 
zadavatelů, hospodářských subjektů a uživatelů2. Hospodářské subjekty se potýkají 
s nerovnými podmínkami, které často vedou k nezákonným praktikám či dokonce korupci3.

Cílem návrhu směrnice je tedy uskutečnit dva základní cíle: zvýšit právní jistotu a zlepšit 
přístup evropských podniků na trhy s koncesemi. V tomto smyslu směrnice vyjasňuje 
použitelný právní rámec a zavádí pravidla umožňující větší transparentnost a spravedlivost 
řízení. 

2. Postoj navrhovatele

Úvodní postřehy a priority

Navrhovatel souhlasí s cíli, jež v návrhu směrnice sleduje Komise, a na rozdíl od některých 
postojů4 se domnívá, že je v této věci nezbytný legislativní zásah na evropské úrovni, aby 
bylo zaručeno sbližování předpisů a rovný přístup na trhy s koncesemi v EU.

                                               
1 Udělování koncesí na stavební práce podléhá totiž pouze základním ustanovením směrnice 2004/18/ES 
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Na koncese na služby 
se naopak vztahují pouze obecné zásady Smlouvy týkající se hospodářských svobod, zákazu diskriminace, 
transparentnosti, rovného zacházení, proporcionality a vzájemného uznávání.
2 Podle posouzení dopadů provedeného Komisí se právní nejistota týká definice koncese i použitelného právního 
režimu. Ačkoliv Soudní dvůr objasnil, že podstatným znakem koncese je riziko spojené s provozováním stavby 
nebo poskytováním služby, které musí nést koncesionář, nejsou vymezeny některé základní prvky definice, 
například úroveň a druhy tohoto rizika. Mimoto je stále nejasný přesný obsah a použitelnost povinností 
týkajících se transparentnosti a zákazu diskriminace, které vyplývají ze Smlouvy. Celé znění posouzení dopadů 
lze nalézt na následující adrese:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Pokud jde o 
negativní ekonomické dopady vyplývající z uzavření trhu, viz Saussier, S. (2012): „An Economic Analysis of the 
Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts“. Studie, kterou zadal 
Parlament, je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.p

df.
3 Viz Soreide, Tina (2012): „Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts“.
Studie, kterou zadal Parlament, je dostupná zde:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality mohou vnitrostátní parlamenty 
vydat odůvodněné stanovisko uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.
Evropský parlament doposud obdržel tři odůvodněná stanoviska týkající se směrnice o udělování koncesí, a to 
od rakouské Spolkové rady (Bundesrat), od německé Spolkové rady (Bundesrat) a od parlamentu (Cortes 
Generales) Španělského království.
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V této souvislosti navrhovatel připomíná nezbytnost jasných pravidel souvisejících zejména 
s následujícími oblastmi:

- přesnější definice koncesí se zvláštním odkazem na pojem operačního rizika1;
- konkrétní a relevantní požadavky, které se použijí v případě zadávacího řízení2;
- zvláštní pravidla pro případy změn koncesí3 a
- ustanovení, jejichž cílem je zvýšení transparentnosti a spravedlivosti řízení.

Navrhovatel se dále domnívá, že k účinnému a homogennímu uplatňování pravidel je 
nezbytné vyhnout se jejich přílišnému množství. Za tím účelem navrhovatel sleduje dva 
souběžné cíle:

- zjednodušit ustanovení zaváděná směrnicí tak, aby bylo možné jejich jednodušší a 
soudržnější provádění; a

- zaručit řádnou rovnováhu mezi potřebou zajistit rovný přístup a zacházení a 
nezbytností zachovat odpovídající stupeň pružnosti zadavatelů a veřejných zadavatelů4

(viz pozměňovací návrhy 5 až 13). 

Předložené pozměňovací návrhy 

Navrhovatel se domnívá, že návrh upravuje někdy nepřiměřeným způsobem udělování 
koncesí, když na tyto smlouvy uplatňuje stejná kritéria, která se používají na veřejné zakázky. 
Vzhledem k odlišné povaze koncesí navrhuje navrhovatel pozměnit následující ustanovení:

- zrušit prahové hodnoty ležící v určitém rozpětí stanovené v článku 5, které 
nepředstavují žádnou přidanou hodnotu a mohly by zbytečně ztížit určení oblasti 
působnosti směrnice (viz pozměňovací návrhy 17 a 30);

- zjednodušit metodu výpočtu a odstranit rozlišení mezi koncesemi na stavební práce a 
na služby, neboť mnoho koncesí má smíšenou povahu, a zavést obecnou zásadu pro 
výpočet odhadované hodnoty, která bude odpovídat úhrnu obratu bez daní v průběhu 
celé doby platnosti smlouvy (viz pozměňovací návrhy 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 a 23);

- výslovně omezit dobu platnosti koncesí a stanovit, že toto omezení nesmí překročit 
dobu nezbytnou k zajištění návratnosti investice vynaložené koncesionářem spolu 
s přiměřeným zhodnocením (viz pozměňovací návrhy 10 a 24);

                                               
1 Nejméně 13 z 25 rozsudků Soudního dvora souvisejících s udělováním koncesí se týká vyjasnění pojmu 
koncese.
2 Třebaže rozsudkem Soudního dvora ve věci „Teleaustria“ (C-324/98) byla potvrzena povinnost příslušných 
orgánů zachovávat ve fázi zadávání koncese soulad se zásadami Smlouvy, Soudní dvůr dostatečně neobjasnil 
podrobnosti týkající se těchto zásad.
3 Jak je zdůrazněno v posouzení dopadů provedeném Komisí (uvedený dokument, s. 13), požadavky, které se 
použijí pro změny smluv, jsou pro hospodářské subjekty významným zdrojem právní nejistoty.
4 Koncesionář na sebe bere jiné riziko než dodavatel, který není omezen na výkon díla nebo služby v souvislosti 
s určitými kvantitativními a kvalitativními kritérii, ale soustředí se spíše na skutečnou rentabilitu práce a/nebo 
služby. Koncesionář tak má na sebe brát kvalifikované podnikatelské riziko související s užitkem nabízeným 
podle poslední analýzy jinému subjektu, než je koncesionář: uživateli. V souvislosti se skutečností, že chování 
uživatelů je jen částečně předvídatelné, vzniká zvláštní tržní riziko, které vyplývá z trojstranné povahy 
(koncesionář–zadavatel–uživatel) koncesního vztahu (viz Goisis: „Concessioni di costruzione e gestione di 
lavori e concessioni di servizi“, IUS Publicum, červen 2011, s. 2–9).
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- přizpůsobit kritéria pro udělení charakteristické povaze koncesí, a zajistit tak určitou 
míru pružnosti, která by zároveň neponechávala zadavateli nebo veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru (viz pozměňovací návrhy 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 a 48).

Navrhovatel navrhuje odstranit všechny druhy pravidel, která jsou považována za nadbytečná, 
a tam, kde to je možné, začlenit různá ustanovení do jediného článku, s cílem zjednodušit 
pravidla zaváděná směrnicí a vyhnout se přílišnému množství pravidel (viz pozměňovací 
návrhy 26, 27, 28, 41 a 43). Za tím účelem navrhovatel navrhuje, aby volba předpisů a 
použitelného práva v oblasti společných koncesí veřejných zadavatelů nebo zadavatelů 
z různých členských států byla povinná s cílem vyhnout se právní nejistotě a zbytečným 
soudním sporům (viz pozměňovací návrhy 31, 32 a 33);

Nakonec má navrhovatel za to, že by tato směrnice mohla konkrétně přispět k zavádění 
politik zaměřených na dosažení vysoké míry zaměstnanosti, na záruku odpovídající sociální 
ochrany a na vysokou úroveň všeobecného a odborného vzdělávání a zdraví (viz 
pozměňovací návrhy 1 a 3). V této souvislosti navrhovatel navrhuje přiznat zadavateli 
možnost zahrnout do kritérií pro udělení environmentální a sociální kritéria nebo kritéria 
související s inovacemi a tam, kde je to vhodné, i kritéria týkající se provádění politik 
zaměřených na podporu udržitelného hospodářského růstu a silnější sociální soudržnosti (viz 
pozměňovací návrhy 4, 14 a 15).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti 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
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62 a 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 14, čl. 
53 odst. 1, články 62 a 114 a na protokol 
č. 26 této smlouvy,
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. Udělování koncesí 
na stavební práce v současnosti podléhá 
základním pravidlům stanoveným ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, zatímco na udělování 
koncesí na služby s přeshraničním 
významem se vztahují zásady Smlouvy, 
zejména zásada volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásady z nich vyplývající, 
jako je rovné zacházení, zákaz 
diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost. 
Existuje riziko právní nejistoty spojené 
s různým výkladem zásad Smlouvy 
vnitrostátními zákonodárci a velkými 
rozdíly mezi právními předpisy 
jednotlivých členských států. Toto riziko 
potvrzuje rozsáhlá judikatura Soudního 
dvora Evropské unie, která se však pouze 
částečně zabývá určitými aspekty zadávání 
koncesních smluv. Na úrovni celé Unie je 
proto ve všech členských státech nezbytná 
jednotná konkretizace zásad Smlouvy a z 
toho plynoucí eliminace rozdílů v jejich 
chápání v zájmu odstranění 
přetrvávajícího narušení vnitřního trhu.

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. V této souvislosti 
představují koncese důležitý nástroj 
v dlouhodobém strukturálním vývoji 
infrastruktur a strategických služeb. 
Koncese tak usnadňují vývoj hospodářské 
soutěže v rámci vnitřního trhu, posilují 
odbornost soukromého sektoru, docilují 
účinnost a přinášejí inovace.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Udělování koncesí na stavební práce 
v současnosti podléhá základním 
pravidlům stanoveným ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby1, zatímco na udělování 
koncesí na služby s přeshraničním 
významem se vztahují zásady Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), 
zejména zásady volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásady z nich vyplývající, 
jako je rovné zacházení, zákaz 
diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost. 
Existuje riziko právní nejistoty spojené 
s různým výkladem zásad SFEU 
vnitrostátními zákonodárci a riziko 
velkých rozdílů mezi právními předpisy 
jednotlivých členských států. Toto riziko 
potvrzuje rozsáhlá judikatura Soudního 
dvora Evropské unie, která se však 
určitými aspekty zadávání koncesí zabývá 
pouze částečně. 
_______________
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Cílem této směrnice je tedy 
dosáhnout jednotného uplatňování zásad 
Smlouvy ve všech členských státech, a 
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zabezpečit tak právní jistotu, odstranit 
přetrvávající narušení vnitřního trhu, 
zvýšit účinnost veřejných výdajů, umožnit 
rovný přístup a spravedlivý podíl malých a 
středních podniků na udělování koncesí 
na místní úrovni i na úrovni Unie a 
podpořit dosažení udržitelných cílů 
veřejné politiky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Cílem této směrnice je dále 
podporovat provádění politik spojených s 
podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, se 
zaručením dostatečné sociální ochrany, s 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
vysokou úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví. 
Tato směrnice tak přispívá k dosažení 
uvedených cílů tím, že zajistí začlenění 
sociálních kritérií týkajících se 
pracovních podmínek, sociální ochrany a 
veřejného zdraví do všech fází zadávacího 
řízení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Touto směrnicí by neměla být nijak 
dotčena svoboda členských států nebo 
orgánů veřejné správy rozhodovat o 
přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto 
zajištěním. Při sledování cílů veřejné 
politiky by členské státy nebo orgány 
veřejné správy měly mít možnost libovolně 
stanovit charakteristiky služby, jež má být 

(3) Tato směrnice by měla zajistit svobodu
členských států nebo orgánů veřejné správy 
rozhodovat o přímém zajištění staveb nebo 
služeb pro veřejnost či o pověření třetích 
osob tímto zajištěním. Při sledování cílů 
veřejné politiky by členské státy nebo 
orgány veřejné správy měly mít možnost 
libovolně stanovit charakteristiky služby, 
jež má být poskytována, včetně případných 
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poskytována, včetně případných podmínek 
týkajících se kvality nebo ceny služeb.

podmínek týkajících se kvality nebo ceny 
služeb, a rozhodnout, zda, jak a do jaké 
míry chtějí veřejné funkce vykonávat 
samy. Směrnicí tedy není dotčena svoboda 
členských států stanovit v souladu 
článkem 14 SFEU a protokolem č. 26 této 
smlouvy, co považují za služby obecného 
hospodářského zájmu, jakým způsobem by 
tyto služby měly být organizovány a 
financovány v souladu s pravidly pro 
státní podporu, a jakým zvláštním 
povinnostem by měly podléhat.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V případě koncesí, které překračují 
určitou hodnotu, je vhodné zajistit při 
zadávání těchto zakázek minimální 
koordinaci vnitrostátních postupů na 
základě zásad Smlouvy, aby bylo zaručeno 
otevření koncesí hospodářské soutěži a 
přiměřená právní jistota. Tato koordinační 
ustanovení by neměla jít nad rámec toho, 
co je nezbytné k dosažení výše uvedených 
cílů. Členské státy by však měly mít 
možnost tato ustanovení doplnit a dále 
rozvíjet, považují-li to za vhodné, zejména 
k lepšímu zajištění dodržování výše 
uvedených zásad.

(4) V případě koncesí, které překračují 
určitou hodnotu, je vhodné zajistit při 
zadávání těchto zakázek minimální 
koordinaci vnitrostátních postupů na 
základě zásad Smlouvy, aby bylo zaručeno 
otevření koncesí hospodářské soutěži a 
přiměřená právní jistota. Tato koordinační 
ustanovení by neměla jít nad rámec toho, 
co je nezbytné k dosažení výše uvedených 
cílů, a měla by zaručit určitou míru 
pružnosti. Členské státy by tudíž měly mít 
možnost tato ustanovení doplnit a dále 
rozvíjet, považují-li to za vhodné, zejména 
k lepšímu zajištění dodržování výše 
uvedených zásad.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Problémy spojené s výkladem pojmů 
koncese a veřejná zakázka jsou zdrojem 
trvalé právní nejistoty zúčastněných stran a 

(7) Problémy spojené s výkladem pojmů 
koncese a veřejná zakázka jsou zdrojem 
trvalé právní nejistoty zúčastněných stran a 
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základem mnoha rozsudků Soudního dvora 
Evropské unie týkajících se této záležitosti.
Je proto nutno objasnit definici koncese, 
zejména s odkazem na pojem značného 
operačního rizika. Hlavní znak koncese, 
tj. právo užívat stavbu nebo služby, vždy 
znamená, že se na koncesionáře přenáší 
ekonomické riziko, že se koncesionáři 
nepodaří dosáhnout návratnosti vynaložené 
investice a nákladů vzniklých při 
provozování zadané stavby nebo 
poskytování zadaných služeb. Uplatňování 
zvláštních pravidel, která upravují 
udělování koncesí, by nebylo 
opodstatněné, pokud by veřejný zadavatel 
nebo zadavatel zprostil zhotovitele 
břemene možných ztrát tím, že by mu 
zaručil minimální příjem, který by se 
přinejmenším rovnal nákladům, jež 
zhotovitel musel vynaložit v souvislosti s 
plněním smlouvy, nebo by byl vyšší než 
tyto náklady. Současně je nutno objasnit, 
že by se za koncese měla považovat určitá 
ujednání, která jsou plně hrazena 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem, 
pokud návratnost investic a nákladů, jež 
hospodářskému subjektu vzniknou při 
provozování stavby nebo poskytování 
služby, závisí na skutečné poptávce po 
dané službě nebo stavebním díle či na 
jejich dostupnosti.

základem mnoha rozsudků Soudního dvora 
Evropské unie týkajících se této záležitosti.
Vzhledem k tomu, že právo užívat stavbu 
nebo služby vždy znamená, že se na 
koncesionáře přenáší ekonomické riziko, 
že se koncesionáři nepodaří dosáhnout 
návratnosti vynaložené investice a nákladů 
vzniklých při provozování zadané stavby 
nebo poskytování zadaných služeb, měla 
by být definice koncese objasněna a 
uvedena do souvislosti s pojmem 
značného ekonomického rizika.
Uplatňování zvláštních pravidel, která 
upravují udělování koncesí, by nebylo 
opodstatněné, pokud by veřejný zadavatel 
nebo zadavatel zprostil zhotovitele 
břemene možných ztrát tím, že by mu 
zaručil minimální příjem, který by se 
přinejmenším rovnal nákladům, jež 
zhotovitel musel vynaložit v souvislosti s 
plněním smlouvy, nebo by byl vyšší než 
tyto náklady.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Pokud jde o značné operační riziko, 
je nutno objasnit, že by se za koncese měla 
považovat určitá ujednání, která jsou plně 
hrazena veřejným zadavatelem nebo 
zadavatelem, pokud návratnost investic a 
nákladů, jež hospodářskému subjektu 
vzniknou při provozování stavby nebo 
poskytování služby, závisí na skutečné 
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poptávce po dané službě nebo stavebním 
díle či na jejich dostupnosti. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Odhadovaná hodnota koncese je 
klíčovým faktorem při udělování koncese. 
Aby se smluvní strany nedostaly do 
nejistého postavení, je nezbytné stanovit 
obecnou zásadu pro výpočet této hodnoty. 
Za tím účelem by měla být odhadovaná 
hodnota koncese založena na dodatečném 
ročním obratu od začátku koncese do 
jejího konce.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) K zajištění skutečného otevření trhu a 
náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb je nezbytné, aby byly 
dotčené subjekty určeny na jiném základě, 
než je jejich právní postavení. Je proto 
třeba zajistit, aby nebylo dotčeno rovné 
zacházení se zadavateli působícími ve 
veřejném sektoru a zadavateli působícími 
v soukromém sektoru. V souladu s 
článkem 345 Smlouvy je třeba rovněž 
zajistit, aby nebyla dotčena pravidla 
týkající se úpravy vlastnictví uplatňovaná 
v členských státech.

(11) K zajištění skutečného otevření trhu 
a náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb je nezbytné, aby byly 
dotčené subjekty jasně určeny s ohledem 
na zvláštní úkoly stanovené veřejnými 
orgány. V souladu s článkem 345 Smlouvy 
je třeba rovněž zajistit, aby nebyla dotčena 
pravidla týkající se úpravy vlastnictví 
uplatňovaná v členských státech.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu zajištění odpovídajícího 
uveřejňování koncesí na stavební práce a 
služby, jež překračují určitou hodnotu a jež 
jsou udělovány zadavateli a veřejnými 
zadavateli, by udělení těchto zakázek mělo 
předcházet povinné zveřejnění oznámení o 
koncesi v Úředním věstníku Evropské 
unie. Prahové hodnoty by měly odrážet 
jednoznačný přeshraniční význam koncesí 
pro hospodářské subjekty usazené v 
ostatních členských státech. K výpočtu 
hodnoty koncese na služby je nutno vzít 
v úvahu odhadovanou hodnotu všech 
služeb, jež mají být koncesionářem 
poskytnuty, z hlediska potenciálního 
uchazeče.

(18) V zájmu zajištění odpovídajícího 
uveřejňování koncesí na stavební práce a 
služby, jež překračují určitou hodnotu a jež 
jsou udělovány zadavateli a veřejnými 
zadavateli, by udělení těchto zakázek mělo 
předcházet povinné zveřejnění oznámení o 
koncesi v Úředním věstníku Evropské 
unie. Prahové hodnoty by měly odrážet 
jednoznačný přeshraniční význam koncesí 
pro hospodářské subjekty usazené v 
ostatních členských státech. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Dlouhodobé koncese by 
pravděpodobně vedly k uzavření trhu, a 
bránily by tak volnému pohybu služeb a 
svobodě usazování. Tato dlouhodobost 
však může být odůvodněná, pokud je 
nezbytné umožnit koncesionáři zajistit 
návratnost investic vynaložených na 
plnění koncese, včetně předběžných 
nákladů, a zabezpečit zhodnocení 
investovaného kapitálu, které by mělo 
odpovídat zhodnocení očekávanému za 
běžných tržních podmínek. 

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb by
členské státy měly mít široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 
používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 
rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu.
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, nebo 
zorganizovat sociální služby způsobem, 
který neznamená uzavření koncesních 
smluv, například pouhým financováním 
těchto služeb nebo udělením licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky, jež veřejný 
zadavatel nebo zadavatel stanoví předem, 
bez jakýchkoli omezení nebo kvót, pokud 
tento systém zajišťuje dostatečné 
zveřejnění a dodržuje zásady 
transparentnosti a zákazu diskriminace.

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb musí mít
členské státy široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 
používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 
rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu.
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, nebo 
zorganizovat sociální služby, jakými jsou 
například všechny služby obecného 
hospodářského zájmu, způsobem, který 
neznamená uzavření koncesních smluv, 
například pouhým financováním těchto 
služeb nebo udělením licencí či povolení 
všem hospodářským subjektům, které 
splňují podmínky, jež veřejný zadavatel 
nebo zadavatel stanoví předem, bez 
jakýchkoli omezení nebo kvót, pokud tento 
systém zajišťuje dostatečné zveřejnění 
a dodržuje zásady transparentnosti
a zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Volba a uplatňování přiměřených, 
nediskriminačních a spravedlivých kritérií 
pro výběr hospodářských subjektů má 
zásadní význam pro zajištění jejich 
účinného přístupu k podnikatelským 
příležitostem spojeným s koncesemi. Pro 
účast malých a středních podniků může být 

(24) Volba a uplatňování přiměřených, 
nediskriminačních a spravedlivých kritérií 
pro výběr hospodářských subjektů má 
zásadní význam pro zajištění jejich 
účinného přístupu k podnikatelským 
příležitostem spojeným s koncesemi. Pro 
účast malých a středních podniků může být 
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rozhodující zejména možnost, aby zájemce 
mohl využít schopnosti jiných subjektů. Je 
proto vhodné stanovit, že by kritéria pro 
výběr měla souviset výhradně
s technickou, finanční a ekonomickou 
způsobilostí hospodářských subjektů, měla 
by být uvedena v oznámení o koncesi a 
nemohou vylučovat, aby hospodářský 
subjekt využil schopnosti jiných subjektů 
bez ohledu na právní povahu vztahů mezi 
ním a těmito subjekty, pokud veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli prokáže, že 
bude disponovat nezbytnými zdroji.

rozhodující zejména možnost, aby zájemce 
mohl využít schopnosti jiných subjektů. Je 
proto vhodné stanovit, že by kritéria pro 
výběr měla souviset s technickou, finanční 
a ekonomickou způsobilostí hospodářských 
subjektů, ale také, pokud jde o služby 
obecného hospodářského zájmu, 
s dodržováním environmentálních a 
sociálních opatření, opatření v oblasti 
soudržnosti a cílů vysoké úrovně kvality, 
bezpečnosti a dostupnosti, rovného 
zacházení a podpory univerzálního 
přístupu a práv uživatelů, měla by být 
uvedena v oznámení o koncesi a nemohou 
vylučovat, aby hospodářský subjekt využil 
schopnosti jiných subjektů bez ohledu na 
právní povahu vztahů mezi ním a těmito 
subjekty, pokud veřejnému zadavateli nebo 
zadavateli prokáže, že bude disponovat 
nezbytnými zdroji.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu zajištění transparentnosti a 
rovného zacházení by kritéria pro 
udělování koncesí měla vždy splňovat 
určité obecné standardy. Tyto standardy by 
měly být předem zpřístupněny všem 
potenciálním uchazečům, měly by souviset 
s předmětem zakázky a neměly by 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
ponechávat neomezenou volnost výběru.
Měly by zajistit možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázeny 
požadavky, jež umožní účinné ověření 
informací poskytnutých uchazeči. V zájmu 
dodržení těchto standardů a zvýšení 
právní jistoty mohou členské státy povolit 
používání kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky. 

(25) V zájmu zajištění transparentnosti a 
rovného zacházení by kritéria pro 
udělování koncesí měla vždy splňovat 
určité obecné standardy. Tyto standardy by 
měly být předem zpřístupněny všem 
potenciálním uchazečům, měly by souviset 
s předmětem zakázky a neměly by 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
ponechávat neomezenou volnost výběru.
Měly by zajistit možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázeny 
požadavky, jež umožní účinné ověření 
informací poskytnutých uchazeči.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pokud se veřejní zadavatelé a 
zadavatelé rozhodnou udělit koncesi 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, měli 
by stanovit ekonomická a kvalitativní 
kritéria, na jejichž základě posoudí 
nabídky s cílem určit, která z nich nabízí 
nejlepší poměr kvality a ceny. Stanovení 
těchto kritérií závisí na předmětu koncese, 
jelikož by tato kritéria měla umožnit 
vyhodnocení úrovně plnění, jakou každá 
nabídka nabízí vzhledem k předmětu 
koncese vymezeném v technických 
specifikacích, a posouzení poměru kvality 
a ceny u každé nabídky.

vypouští se

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Koncese jsou obvykle dlouhodobá 
složitá ujednání, kdy zhotovitel přebírá 
povinnosti a rizika, jež obvykle nesou 
veřejní zadavatelé a zadavatelé a která 
obvykle spadají do jejich oblasti 
působnosti. Z tohoto důvodu by veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé měli při 
organizování koncesního řízení zachovat 
určitou míru pružnosti, která zahrnuje 
rovněž možnost vyjednat se zájemci obsah 
smlouvy. Aby však v průběhu celého 
koncesního řízení bylo zajištěno rovné 
zacházení a transparentnost, je vhodné 
stanovit určité požadavky, pokud jde o 
strukturu koncesního řízení, včetně 
vyjednávání, šíření informací a dostupnosti 
písemných záznamů. Je rovněž nezbytné 

(27) Koncese jsou obvykle dlouhodobá 
složitá ujednání, kdy zhotovitel přebírá 
povinnosti a rizika, jež obvykle nesou 
veřejní zadavatelé a zadavatelé a která 
obvykle spadají do jejich oblasti 
působnosti. Z tohoto důvodu by veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé měli při 
organizování koncesního řízení zachovat 
určitou míru pružnosti. To znamená 
umožnit pružnost i v používání kritérií pro 
udělení, aby veřejný zadavatel mohl 
provést celkovou hospodářskou analýzu a 
analýzu kvality nabídky, společně s 
možností vyjednat se zájemci obsah 
smlouvy. Aby však v průběhu celého 
koncesního řízení bylo zajištěno rovné 
zacházení a transparentnost, je vhodné 
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stanovit, že se nelze odchýlit od původních 
podmínek oznámení o koncesi, aby se 
zamezilo nespravedlivému zacházení s 
potenciálními zájemci.

stanovit určité požadavky, pokud jde o 
strukturu koncesního řízení, včetně 
vyjednávání, šíření informací a dostupnosti 
písemných záznamů. Je rovněž nezbytné 
stanovit, že se nelze odchýlit od původních 
podmínek oznámení o koncesi, aby se 
zamezilo nespravedlivému zacházení s 
potenciálními zájemci.

Pozměňovací návrh 19

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 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 

(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 výrobku nebo 
služby za předpokladu, že souvisejí s 
předmětem koncese. Uvedená kritéria 
mohou zahrnovat environmentální či 
sociální kritéria nebo kritéria související 
s inovacemi a prvky spojené s cíli veřejné 
politiky, jejichž cílem je podporovat 
udržitelný hospodářský růst a sociální 
soudržnost. Za účelem lepšího zohlednění 
sociálních hledisek při udělování koncesí 
by zadavatelům mělo být umožněno 
zahrnout do kritérií pro udělení požadavky 
týkající se pracovních podmínek. Uvedené 
požadavky se mohou týkat ochrany zdraví, 
podmínek zaměstnávání a pracovních 
podmínek a dodržování kolektivních 
smluv 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 
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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.

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,
a vycházet z dodržování norem MOP,
jejichž stranou je Unie.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Koncese by neměly být uděleny 
hospodářským subjektům, které se podílely 
na zločinném spolčení nebo které byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
poškozujícího finanční zájmy Unie nebo z 
praní peněz. Rovněž neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení by mělo 
být sankcionováno povinným vyloučením 
na úrovni Unie. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé by měli mít mimoto možnost 
vyloučit zájemce nebo uchazeče kvůli 
závažnému porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž cílem je ochrana 
veřejných zájmů v souladu se Smlouvou, 
nebo pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění předchozí koncese nebo koncesí 
podobné povahy pro téhož veřejného 

(33) Koncese by neměly být uděleny 
hospodářským subjektům, které se podílely 
na zločinném spolčení, včetně podílu na 
obchodování s lidmi a využívání dětské 
práce, nebo které byly shledány vinnými 
z korupce, podvodu poškozujícího finanční 
zájmy Unie nebo z praní peněz. Rovněž 
neplacení daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení by mělo být sankcionováno 
povinným vyloučením na úrovni Unie.
Veřejní zadavatelé a zadavatelé by měli 
mít mimoto možnost vyloučit zájemce 
nebo uchazeče kvůli závažnému porušení 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů, jejichž cílem je ochrana 
veřejných zájmů v souladu se Smlouvou, 
nebo pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění předchozí koncese nebo koncesí 
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zadavatele nebo zadavatele. podobné povahy pro téhož veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla postupu
veřejných zadavatelů a zadavatelů při
udělování koncesí, jejichž odhadovaná 
hodnota dosahuje nejméně prahových 
hodnot stanovených v článku 5.

1. Tato směrnice stanoví pravidla postupu 
při udělování koncesí na stavební práce 
nebo služby, jejichž odhadovaná hodnota 
dosahuje nejméně prahových hodnot 
stanovených v článku 5.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Zásada nezávislé správy ze strany 

veřejných orgánů
Tato směrnice uznává zásadu nezávislé 
správy veřejných orgánů v souladu s 
platnými vnitrostátními právními předpisy 
a s právem Unie. Tyto orgány veřejné 
správy mohou svobodně rozhodovat o 
způsobu řízení, který považují za 
nejvhodnější pro realizaci staveb a/nebo 
poskytování služeb, za něž nesou 
odpovědnost.
Touto směrnicí není dotčena svoboda 
členských států stanovit v souladu 
s právem Unie, co považují za služby 
obecného hospodářského zájmu, jakým 
způsobem by tyto služby měly být 
organizovány a financovány v souladu 
s pravidly pro státní podporu a jakým 
zvláštním povinnostem by měly podléhat.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „koncesemi“ se rozumějí veřejné 
koncese na stavební práce, koncese na 
stavební práce nebo koncese na služby;

1) „koncesemi“ se rozumějí koncese na 
stavební práce nebo služby;

Odůvodnění

Rozlišování mezi veřejnými koncesemi na stavební práce a koncesemi na stavební práce není 
v praxi účelné. Pozměňovací návrh pro zjednodušení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „koncesí na stavební práce“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemnou 
formou mezi jedním nebo více
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více zadavateli, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, přičemž 
protiplnění za provedení stavebních prací
spočívá buď výhradně v právu užívat 
stavbu, nebo v tomto právu společně 
s platbou;

4) „koncesí na stavební práce“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemně, jíž 
jeden nebo více veřejných zadavatelů či 
zadavatelů svěřují výkon prací jednomu
nebo více hospodářským subjektům, 
přičemž protiplnění spočívá buď výhradně
v právu užívat stavbu, která je předmětem 
smlouvy, nebo v tomto právu společně 
s platbou;

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty 
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 

7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemně, jíž jeden nebo 
více veřejných zadavatelů či zadavatelů 
svěřují poskytnutí služeb jednomu nebo 
více hospodářským subjektům, přičemž 



PE494.668v02-00 20/40 AD\921028CS.doc

CS

poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

protiplnění spočívá buď výhradně v právu 
užívat služby, které jsou předmětem 
smlouvy, nebo v tomto právu společně 
s platbou;

Pozměňovací návrh 26

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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Právo užívat stavbu nebo služby 
uvedené v odst. 1 bodech 2, 4 a 7 znamená 
přenesení značného operačního rizika na 
koncesionáře. Má se za to, že koncesionář 
převzal značné operační riziko, pokud mu 
není zaručena návratnost vynaložených 
investic nebo nákladů vzniklých při 
provozování stavby nebo poskytování 
služeb, jež jsou předmětem koncese.

2. Právo užívat stavbu nebo služby 
uvedené v odst. 1 bodech 2, 4 a 7 znamená 
přenesení značné části ekonomického
rizika na koncesionáře. Má se za to, že 
koncesionář převzal značné operační 
riziko, pokud mu není zaručena návratnost 
vynaložených investic nebo nákladů 
vzniklých při provozování stavby nebo 
poskytování služeb, jež jsou předmětem
smlouvy.

Toto ekonomické riziko může spočívat 
buď:

Ekonomickým rizikem se rozumí:

a) v riziku spojeném s užíváním stavby 
nebo poptávkou po poskytování služby;
nebo

a) riziko související se skutečnou
poptávkou po stavebních pracích či 
službách, které jsou předmětem smlouvy;
nebo
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b) v riziku spojeném s dostupností 
infrastruktury poskytované koncesionářem 
nebo používané k poskytování služeb 
uživatelům.

b) riziko spojené s dostupností 
infrastruktury poskytované koncesionářem 
nebo používané k poskytování služeb 
uživatelům.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

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

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6
Metody výpočtu odhadované hodnoty 

koncesí
Metody výpočtu odhadované hodnoty 

koncesí

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 hrubém souhrnném obratu 
dotčené koncese za dobu platnosti 
smlouvy podle odhadu zadavatele. Odhad 
musí být platný v okamžiku, kdy 
je zveřejněno oznámení o koncesi, nebo 
v případech, kdy takové oznámení není 
vyžadováno, v okamžiku, kdy veřejný 
zadavatel nebo zadavatel zahájí koncesní 
řízení. Pokud dojde ke změně hodnoty na 
základě jednání v průběhu koncesního 
řízení, považuje se za platný odhad 
provedený v okamžiku podpisu smlouvy.

2. Odhadovaná hodnota koncese se 2. Odhadovaná hodnota koncese se 
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vypočítá jako hodnota souboru stavebních 
prací nebo služeb, i když jsou pořízeny 
prostřednictvím různých smluv, jsou-li 
smlouvy součástí jednoho projektu.
Existenci jednoho projektu naznačuje
celkové předchozí plánování a vypracování 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem a
skutečnost, že různé pořízené prvky plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci 
nebo jsou jinak logicky propojené.

vypočítá jako hodnota souboru stavebních 
prací a/nebo služeb, které jsou součástí 
jediného koncesního projektu, včetně 
prováděných studií. Existenci jediného
projektu může zejména dokládat celkové
předchozí plánování a vypracování 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem,
skutečnost, že různé prvky projektu plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci 
nebo skutečnost, že jsou jinak logicky 
propojené.

Jestliže veřejný zadavatel nebo zadavatel 
poskytuje zájemcům či uchazečům ceny 
nebo platby, při výpočtu odhadované 
hodnoty koncese je zohlední.
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. Odhad 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.

4. Odhad musí být platný v okamžiku, kdy 
je odesíláno oznámení o koncesi, nebo 
v případech, kdy se takové oznámení 
nepoužije, v okamžiku, kdy veřejný 
zadavatel nebo zadavatel zahájí koncesní 
řízení, zejména stanovením základních
charakteristik zamýšlené koncese.

4. Odhadovaná hodnota koncese 
je vypočtena podle objektivní metodiky, 
která je uvedena v oznámení o koncesi.

5. Pokud jde o veřejné koncese na 
stavební práce a koncese na stavební 
práce, výpočet odhadované hodnoty musí 
brát v úvahu jak náklady na stavební 
práce, tak celkovou odhadovanou 
hodnotu dodávek a služeb, které veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé poskytnou 
zhotoviteli za předpokladu, že jsou 
nezbytné k provedení stavebních prací.
6. Může-li zamýšlená stavba nebo pořízení 
služeb vést k současnému udělení koncesí 
ve formě oddělených částí, vezme se v 
úvahu celková odhadovaná hodnota všech 
takových částí.
7. Je-li souhrnná hodnota těchto částí 
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rovna prahové hodnotě stanovené 
v článku 5 nebo vyšší, použije se tato 
směrnice pro zadání každé části.
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.
9. Hodnotou koncese na služby je 
odhadovaná celková hodnota služeb, jež 
mají být koncesionářem poskytnuty 
během celé doby platnosti koncese, 
vypočítaná podle objektivní metodiky, 
která je uvedena v oznámení o koncesi 
nebo v koncesní dokumentaci.
Základem pro výpočet odhadované 
hodnoty koncese je v případě potřeby:
a) u pojišťovacích služeb: splatné pojistné 
a podobné odměny;
b) u bankovních a jiných finančních 
služeb:  poplatky, provize, úroky a 
podobné odměny;
c) u služeb zahrnujících projekt: 
honoráře, splatné provize a podobné 
odměny.
10. Hodnota koncese zahrnuje 
odhadované příjmy, jež mají být obdrženy 
od třetích osob, a částky, jež má uhradit 
veřejný zadavatel nebo zadavatel.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

jsou vykonávány pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije rovněž v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 bodu 1, udělí koncesi svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je koncese udělena, nemá účast žádný 
soukromý subjekt.

vypouští se

Odůvodnění

Obrácená výjimka pro interní subjekt, kterou navrhuje Komise, jde nad rámec rozsudku ve 
věci Teckal a nepřiměřeně omezuje hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 32

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) veškeré činnosti této právnické osoby
jsou vykonávány 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;

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli 
skutečnou spolupráci, která je zaměřena 
na společné plnění úkolů veřejné služby a 
zahrnuje vzájemná práva a povinnosti 
stran;

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli
jednajícími jako příslušný orgán
skutečnou spolupráci s cílem společně 
zajistit organizaci stejné veřejné služby;

Odůvodnění

Vyjasnění horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem a není 
tržně orientována;

Odůvodnění

Vyjasnění horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé neuskutečňují na volném trhu
více než 10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

c) zúčastnění veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé nepůsobí na volném trhu;

Odůvodnění

V souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.
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Pozměňovací návrh 36

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.

Neexistence soukromé účasti a splnění 
všech dalších podmínek uvedených
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při udělení 
koncese nebo uzavření dohody.

Odůvodnění

Ve fázi udělení by měly být prověřeny veškeré podmínky uvedené v odstavcích 1 až 4, nejen 
podmínka neexistence veřejné účasti.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené v tomto článku 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít stávající koncese soutěži 
prostřednictvím řádných koncesních řízení.

Výjimky stanovené v tomto článku 
přestávají platit okamžikem, kdy již nejsou 
splněny všechny podmínky v něm 
stanovené, v důsledku čehož je třeba 
otevřít stávající koncese soutěži 
prostřednictvím řádných koncesních řízení.

Pozměňovací návrh 38

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.

U koncesí s dobou platnosti delší než pět 
let nesmí maximální doba platnosti
překročit dobu, která je podle odhadu 
zapotřebí k zajištění návratnosti investice 
vynaložené koncesionářem při provozování 
stavby nebo poskytování služeb, včetně 
předběžných nákladů, spolu s přiměřeným 
zhodnocením investovaného kapitálu
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odpovídajícím zhodnocení očekávanému 
za běžných tržních podmínek.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podávat nabídky nebo postupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů.

3. Podávat nabídky nebo postupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů. Skupiny hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, mohou mít podobu podnikových 
konsorcií.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé 
zamýšlející udělit koncesi zveřejní svůj 
úmysl prostřednictvím oznámení o koncesi.

1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé 
zamýšlející udělit koncesi zveřejní svůj 
úmysl prostřednictvím oznámení o koncesi 
podle článku 28.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle článku 48.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud stavební práce nebo služby může 
poskytnout pouze konkrétní hospodářský 
subjekt kvůli neexistenci hospodářské 
soutěže z technických důvodů, ochraně 
patentů, autorských práv či jiných práv 
duševního vlastnictví nebo ochraně jiných 
výlučných práv a pokud neexistuje 
přiměřená alternativa nebo náhrada a 
neexistence hospodářské soutěže není 
výsledkem umělého zúžení parametrů 
koncesního řízení;

b) pokud stavební práce nebo služby může 
poskytnout pouze konkrétní hospodářský 
subjekt z kteréhokoli z následujících 
důvodů:

i) cílem koncese je vytvoření nebo získání 
jedinečného uměleckého díla nebo 
uměleckého vystoupení;
ii) z technických důvodů neexistuje 
hospodářská soutěž; 
iii) jedná se o ochranu patentů, 
autorských práv či jiných práv duševního 
vlastnictví nebo ochranu jiných výlučných 
práv.
Výjimky stanovené v bodech ii) a iii) se 
použijí jen v případě, že neexistuje 
odpovídající alternativa nebo náhrada a 
že neexistence hospodářské soutěže není 
výsledkem umělého zúžení parametrů 
koncesního řízení;

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely prvního pododstavce písm. a)
se nabídka považuje za nevhodnou, pokud

6. Pro účely odst. 5 písm. a) se nabídka 
považuje za nevhodnou, pokud:
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost uvedená v odstavci 1 se 
vztahuje rovněž na koncese na služby, 
jejichž odhadovaná hodnota vypočítaná 
způsobem uvedeným v čl. 6 odst. 5 činí 
nejméně 2 500 000 EUR, s výjimkou 
sociálních služeb a jiných zvláštních 
služeb uvedených v článku 17.

vypouští se 

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovení použitelného vnitrostátního 
práva podle písmene a) mohou veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé zvolit
vnitrostátní předpisy členského státu, v 
němž se nachází nejméně jeden ze 
zúčastněných zadavatelů.

Při stanovení použitelného vnitrostátního 
práva podle písmene a) zvolí veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé vnitrostátní 
předpisy členského státu, v němž se 
nachází nejméně jeden ze zúčastněných 
zadavatelů.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud neexistuje dohoda, která stanoví 
použitelná pravidla pro udělování koncesí, 
určí se vnitrostátní právo, jímž se bude 
udělování koncesí řídit, na základě těchto 
pravidel:

vypouští se

a) pokud řízení provádí nebo řídí jeden 
zúčastněný veřejný zadavatel nebo 
zadavatel jménem ostatních, použijí se 
vnitrostátní předpisy členského státu 
tohoto veřejného zadavatele nebo 
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zadavatele;
b) pokud řízení neprovádí nebo neřídí 
jeden zúčastněný veřejný zadavatel nebo 
zadavatel jménem ostatních a
i) řízení se týká veřejné koncese na 
stavební práce nebo koncese na stavební 
práce, použijí veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé vnitrostátní předpisy členského 
státu, v němž se nachází většina 
stavebních prací;
ii) řízení se týká koncese na služby, použijí 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
vnitrostátní předpisy členského státu, v 
němž se poskytuje převážná část služeb;
c) nelze-li určit použitelné vnitrostátní 
právo podle písmene a) nebo b), použijí 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
vnitrostátní předpisy členského státu 
veřejného zadavatele, který nese největší 
díl nákladů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud neexistuje dohoda, která stanoví 
použitelné právo pro udělování koncesí 
podle odstavce 3, určí se vnitrostátní 
právo, jímž se bude řídit koncesní řízení 
prováděné společnými právními subjekty 
zřízenými několika veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli z různých členských států, 
na základě těchto pravidel:

vypouští se

a) pokud řízení provádí nebo řídí 
příslušný orgán společného právního 
subjektu, použijí se vnitrostátní předpisy 
členského státu, v němž má právní subjekt 
sídlo;
b) pokud řízení provádí nebo řídí 
společník právního subjektu jménem 
tohoto právního subjektu, použijí se 
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pravidla stanovená v odst. 4 písm. a) a b);
c) nelze-li určit použitelné vnitrostátní 
právo podle odst. 4 písm. a) nebo b), 
použijí veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
vnitrostátní předpisy členského státu, v 
němž má právní subjekt sídlo.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 5 – písm. -a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v koncesní dokumentaci stanoví, které 
prvky mohou být předmětem vyjednávání 
a které prvky definují minimální 
požadavky tak, jak je uvedeno v odstavci 
1;

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé v oznámení o koncesi 
uvedou podmínky pro účast týkající se:

1. Veřejní zadavatelé v oznámení o koncesi 
uvedou podmínky pro účast týkající se:

a) vhodnosti pro výkon odborné činnosti; a) vhodnosti pro výkon odborné činnosti;

b) ekonomické a finanční situace; b) ekonomické a finanční situace;
c) technické a odborné způsobilosti. c) technické a odborné způsobilosti.

Veřejní zadavatelé omezí případné 
podmínky pro účast na podmínky, které 
zajišťují, aby měl zájemce nebo uchazeč 
právní a finanční způsobilost a obchodní 
a technické schopnosti pro plnění 
koncese, jež má být udělena. Veškeré 
požadavky musí souviset s předmětem 
koncese a být mu striktně úměrné s 
přihlédnutím k nutnosti zajistit skutečnou 
soutěž.

Veškeré požadavky musí souviset
s potřebou zajistit schopnost koncesionáře 
plnit koncesi a být jí striktně úměrné s 
přihlédnutím k předmětu koncese a ke 
snaze zajistit skutečnou soutěž.

Veřejní zadavatelé a zadavatelé v Veřejní zadavatelé a zadavatelé v 
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oznámení o koncesi uvedou rovněž doklad 
nebo doklady, jež mají být předloženy jako 
důkaz ekonomické způsobilosti 
hospodářského subjektu. Požadavky 
týkající se těchto dokladů nesmí být 
diskriminační a musí být úměrné předmětu 
koncese.

oznámení o koncesi uvedou rovněž doklad 
nebo doklady, jež mají být předloženy jako 
důkaz ekonomické způsobilosti 
hospodářského subjektu. Požadavky 
týkající se těchto dokladů nesmí být 
diskriminační a musí být úměrné předmětu 
koncese.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou pravidla pro boj 
proti protekcionářství a korupci a pro 
předcházení střetům zájmů, aby zajistily 
transparentnost koncesního řízení a rovné 
zacházení se všemi uchazeči.

4. Členské státy přijmou vhodná pravidla 
pro předcházení protekcionářství, korupci 
a střetům zájmů a jejich identifikaci a 
okamžitou nápravu, aby zajistily 
transparentnost koncesního řízení a rovné 
zacházení se všemi uchazeči.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Článek 36 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Důvody pro vyloučení zájemců
(Tento nový článek bude obsahovat čl. 36 
odst. 5 až 9 včetně.)

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) praní peněz, jak je vymezeno v článku 1
směrnice Rady 91/308/EHS.

e) praní peněz a financování terorismu, 
jak jsou vymezeny v článku 1 směrnice 
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Rady 2005/60/ES.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podílení se na využívání obchodu 
s lidmi a dětské práce ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který 
se nachází v jedné ze situací uvedených
v odstavcích 5 až 7, může veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli poskytnout 
důkazy, které prokazují jeho spolehlivost 
navzdory existenci platných důvodů pro 
vyloučení.

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který 
se nachází v jedné ze situací uvedených
v odstavcích 1 až 3, může veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli poskytnout 
důkazy, které prokazují jeho spolehlivost, 
nebo v případě potřeby spolehlivost jeho 
subdodavatele, navzdory existenci 
platných důvodů pro vyloučení.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 37 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovení lhůt Lhůty pro podání žádostí o koncesi
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při stanovování lhůt pro podávání 
žádostí o koncesi a předkládání nabídek 
zohledňují veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé zejména složitost koncese a čas 
nutný pro vypracování nabídek, aniž jsou 
dotčeny minimální lhůty stanovené 
v článku 37.

1. Při stanovování lhůt pro podávání 
žádostí o koncesi a předkládání nabídek 
zohledňují veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé zejména složitost koncese a čas 
nutný pro vypracování nabídek, aniž jsou 
dotčeny minimální lhůty stanovené 
v odstavcích 3 a 4.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Článek 38 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38
Lhůty pro podání žádostí o koncesi

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 52 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení o 
koncesi.

3. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 52 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení o 
koncesi.

2. Lhůta pro doručení nabídek může být 
zkrácena o pět dnů, pokud zadavatel 
souhlasí s tím, aby byly nabídky podány 
elektronickými prostředky v souladu s 
článkem 25.

4. Lhůta pro doručení nabídek může být 
zkrácena o pět dnů, pokud zadavatel 
souhlasí s tím, aby byly nabídky podány 
elektronickými prostředky v souladu s 
článkem 25.

(Pokud bude pozměňovací návrh schválen, stane se z obou odstavců článku 38 čl. 37 odst. 3 a 
4.)

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1



AD\921028CS.doc 35/40 PE494.668v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Koncese jsou udělovány na základě 
objektivních kritérií, která zajistí dodržení 
zásad transparentnosti, nediskriminace
a rovného zacházení a posuzování nabídek
v podmínkách účinné soutěže a umožní
určit celkovou ekonomickou výhodu pro 
veřejného zadavatele nebo zadavatele.

1. Koncese jsou udělovány na základě 
objektivních kritérií, která zajistí dodržení 
zásad transparentnosti, nediskriminace
a rovného zacházení a rovněž 
zajistí posuzování nabídek s cílem určit 
celkovou ekonomickou, environmentální 
a sociální výhodu a výhodu z hlediska 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kritéria pro udělení neponechávají 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
neomezenou volnost výběru a v průběhu 
vyjednávání je nelze libovolně ani 
diskriminačně měnit. O jakýchkoli 
změnách musí být dotčení zájemci a 
uchazeči neprodleně informováni.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kritéria pro udělení jsou spojena s 
předmětem koncese a neponechávají 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
neomezenou volnost výběru.

2. Kritéria pro udělení jsou spojena s 
předmětem koncese a mohou obsahovat 
environmentální a sociální aspekty a 
aspekty spojené s inovacemi a případně i 
důvody veřejné politiky pro podporu 
udržitelného hospodářského růstu a 
sociální soudržnosti.

Tato kritéria zajišťují účinnou soutěž a jsou 
doplněna požadavky, jež umožňují účinně 
ověřit informace, které uchazeči poskytli.
Veřejní zadavatelé a zadavatelé proto na 

Tato kritéria zajišťují účinnou soutěž a jsou 
doplněna požadavky, jež umožňují účinně 
ověřit informace, které uchazeči poskytli. 
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základě informací a důkazů předložených 
uchazeči účinně ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro udělení.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4

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:

vypouští se

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
environmentálních charakteristik a 
inovačního charakteru;
b) u koncesí na služby a koncesí 
zahrnujících projekt stavebních prací lze 
přihlédnout k organizaci, kvalifikaci a 
zkušenostem pracovníků přidělených na 
plnění dotyčné koncese s tím, že po 
udělení koncese mohou být tito pracovníci 
nahrazeni pouze se souhlasem veřejného 
zadavatele nebo zadavatele, který musí 
ověřit, zda toto nahrazení zajišťuje 
rovnocennou organizaci a kvalitu;
c) poprodejní služby a technickou pomoc, 
datum dodání a dodací lhůtu nebo lhůtu 
pro dokončení;
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.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě uvedeném v odstavci 4 uvede 
veřejný zadavatel nebo zadavatel 
v oznámení o koncesi, ve výzvě k 
předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému ze zvolených kritérií pro 
určení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

vypouští se

Tato váha může být vyjádřena stanovením 
rozmezí s přiměřeným maximálním 
rozpětím.
Není-li stanovení poměrné váhy z 
objektivních důvodů možné, uvede veřejný 
zadavatel nebo zadavatel kritéria v 
sestupném pořadí podle důležitosti.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Článek 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40 vypouští se
Náklady životního cyklu

1. Náklady životního cyklu zahrnují v 
příslušném rozsahu všechny následující 
náklady vznikající v průběhu životního 
cyklu výrobku, služby nebo stavebních 
prací definovaného v čl. 2 odst. 1 bodu 14:
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), 
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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.
2. Pokud veřejní zadavatelé posuzují 
náklady podle přístupu vycházejícího z 
nákladů životního cyklu, uvedou 
v koncesní dokumentaci metodiku 
použitou k výpočtu nákladů životního 
cyklu. Použitá metodika musí splňovat 
všechny tyto podmínky:
a) byla vypracována na základě vědeckých 
informací nebo je založena na jiných 
objektivně ověřitelných a 
nediskriminačních kritériích;
b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;
c) je přístupná všem stranám, které mají 
zájem.
Veřejní zadavatelé a zadavatelé umožní 
hospodářským subjektům použít ke 
stanovení nákladů životního cyklu u svých 
nabídek jinou metodiku, pokud doloží, že 
tato metodika splňuje požadavky 
stanovené v písmenech a), b) a c) a je 
rovnocenná metodice, kterou uvedl 
veřejný zadavatel nebo zadavatel.
3. V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
legislativního aktu Unie, včetně aktů v 
přenesené pravomoci podle odvětvových 
předpisů, použije se v případě, je-li 
zohledňování nákladů životního cyklu 
zahrnuto do kritérií pro udělení 
uvedených v čl. 39 odst. 4.
Seznam těchto legislativních aktů a aktů v 
přenesené pravomoci je uveden v příloze 
II. Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 46 akty v přenesené pravomoci 
za účelem aktualizace tohoto seznamu, 
jsou-li tyto změny nezbytné v důsledku 
přijetí nových právních předpisů a zrušení 
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nebo změny těchto právních předpisů.
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