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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európa sa nachádza v hlbokej kríze. Mnohé členské štáty sú zaťažené obrovskými dlhmi 
a zostáva im len malý priestor na politické manévrovanie. Za takýchto okolností sa musia 
európske legislatívne návrhy posudzovať podľa toho, či nepovedú k ďalšiemu prehĺbeniu 
krízy.

Projektová štúdia Komisie týkajúca sa predkladaného návrhu smernice o udeľovaní koncesií 
na túto otázku, žiaľ, neodpovedá. Nevenuje sa ani preskúmaniu vplyvu, ktorý by táto 
smernica mala na právo na komunálnu a regionálnu samosprávu, ktoré je v európskom 
primárnom práve prvýkrát zakotvené v reformovanej Lisabonskej zmluve (pozri článok 
14 ZFEÚ a protokol č. 26 k ZFEÚ). Štúdia neodpovedá okrem toho ani na otázku, či je takáto 
regulácia na európskej úrovni vôbec potrebná a či by jej absencia viedla k narušeniu alebo 
ohrozeniu európskeho vnútorného trhu. Práve tieto odpovede však Európsky parlament 
požadoval v dvoch správach o verejnom obstarávaní vypracovaných v rokoch 2010 a 2011, 
a to ako základný predpoklad európskej smernice o koncesiách na služby.

Namiesto toho sa na základe predkladaného návrhu smernice majú rigidným režimom 
európskeho práva v oblasti obstarávania riadiť aj koncesie na služby. To vedie k vzniku 
problémov, keďže jednotné vymedzenie koncesií na služby je zložité a ich právny status je v 
rámci jednotlivých členských štátov príliš rozdielny. Okrem toho vzniká riziko, že takýto 
európsky právny predpis spochybní najzávažnejší dôvod na uzatváranie zmlúv o koncesiách 
na služby, t. j. dostatočná pružnosť a dlhodobá platnosť zmlúv, ako aj možnosť dodatočných 
rokovaní, čo sa nedá pri uzatváraní zmlúv predvídať. Tým dochádza k vážnemu ohrozeniu 
koncepcie koncesií na služby. 

Komisia svoj návrh zdôvodňuje predovšetkým právnou neistotou, ktorá by panovala 
bez európskej regulácie, ako aj nevyhnutnosťou zabezpečiť efektívne využívanie peňazí 
daňovníkov a zamedziť korupcii.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť niekoľko pripomienok:

Európske zmluvy a judikatúra Európskeho súdneho dvora jasne vymedzujú základné pravidlá 
udeľovania koncesií: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia. Dostatočnú 
pružnosť však ponechávajú aj správe týchto koncesií. Naproti tomu nie je vymedzenie pojmu 
koncesie na služby v prekladanom návrhu vôbec jasné a toto vymedzenie presahuje rámec 
judikatúry Súdneho dvora, čo vedie k vzniku ďalšej neistoty. Takisto chýba odlíšenie 
od ostatných zmluvných vzťahov, ako sú zmluvy o výpožičke a licencie, nie je dostatočne 
vyriešená ani otázka prenesenia rizika, nezohľadňuje sa osobitný zmluvný vzťah medzi 
zmluvnými partnermi ani osobitosť neúplných zmlúv a potreba dodatočných rokovaní. 

Väčšina koncesií na služby sa udeľuje v oblasti sieťových služieb, ako sú služby spojené 
s dodávkou energie a vody a komunikačné a dopravné služby. Sú to služby všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu. Udelenie koncesií na tieto služby často zahŕňa aj prevod 
výhradných a výsostných práv. Z dôvodu (čiastočného) začlenenia týchto služieb 
do európskych právnych predpisov sa vynárajú aj problémy právnej koherencie. Mnohé 
oblasti služieb všeobecného záujmu sú napríklad v smernici o službách vyňaté. Neexistuje 
žiadne dostatočne jasné vymedzenie voči už existujúcim odvetvovým právnym predpisom, 
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napr. voči nariadeniu o verejnej doprave alebo odvetvovým právnym prepisom v oblasti 
energie a plynu. Vykonávacia štúdia sa nezmieňuje ani o týchto otázkach. Ani táto skutočnosť 
teda neprispieva k právnej istote a zrozumiteľnosti.

Skúsenosti s európskymi predpismi o verejnom obstarávaní navyše poukazujú na to, 
že podrobná právna regulácia nechráni pred právnymi spormi, ba práve naopak. 

Pohľad na smernice o verejnom obstarávaní rovnako naznačuje, že podrobná regulácia 
vo väčšine prípadov nevedie k zníženiu nákladov, samotné správne výdavky vyplývajúce 
z celoeurópskej výzvy na predloženie ponuky sa totiž pohybujú priemerne vo výške 
30 000 EUR, a to už pri 1,5 % cezhraničných ponúk.

Komisia sa odôvodnene zaoberá problémom korupcie, jej návrhy riešení sú však neprimerané. 
Najsilnejšou zbraňou proti konkurencii je transparentnosť. Režim verejného obstarávania 
však v skutočnosti transparentné prostredie nevytvára. Transparentnosť sa považuje len 
za nástroj, ktorý je základom rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi. Požiadavka 
transparentnosti zostáva teda z pohľadu verejnosti a občanov nenaplnená a návrh o udeľovaní 
koncesií je z tohto hľadiska ešte reštriktívnejší ako smernice o verejnom obstarávaní. Preto by 
sa v súvislosti s týmto návrhom už nemalo hovoriť o boji proti korupcii.  

Spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa predkladaný návrh Komisie 
v rozsiahlej miere prepracoval. Jeho návrh poskytuje riešenia niektorých z uvedených 
problémov. Neodpovedá však na otázku, či je takáto smernica vôbec potrebná.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko po starostlivom preskúmaní prišla k záveru, 
že tento návrh je za súčasnej situácie zbytočný a jeho vplyv nie je odhadnuteľný. Výboru 
pre regionálny rozvoj preto odporúča, aby gestorskému výboru odporučil zamietnutie 
predkladaného návrhu. 

******

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.


