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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropa prožívá hlubokou krizi. Mnohé členské státy jsou silně zadluženy a mají jen omezený 
prostor pro politické rozhodování.  Za této situace se proto musí návrhy evropských právních 
předpisů posuzovat podle toho, zda nepovedou k dalšímu prohloubení této krize.

Prováděcí studie Komise k návrhu směrnice o udělování koncesí bohužel nedává na tuto 
otázku žádnou odpověď.  Nezabývá se ani přezkumem týkajícím se toho, do jaké míry by tato 
směrnice mohla mít dopad na právo regionů a obcí na samosprávu, které je díky reformované 
podobě Lisabonské smlouvy poprvé zakotveno v primárních právních předpisech EU (viz 
článek 14 SFEU a protokol 26 této smlouvy). Prováděcí studie se ani nezabývá otázkou, zda 
je vůbec tato regulace na evropské úrovni nutná a zda by bez jejího provedení došlo k 
narušení popřípadě k poškození evropského vnitřního trhu. Ale přesně toto požadoval 
Evropský parlament ve svých dvou zprávách o zadávání veřejných zakázek v letech 2010 a 
2011 jako základní předpoklad pro evropskou směrnici o koncesích na služby.

V navrhované směrnici tak i koncese na služby podléhají rigidnímu systému evropského 
práva zadávání veřejných zakázek.  A v tom tkví podstata problému, neboť je velmi náročné 
jednoznačně definovat koncese na služby, protože jejich využití a právní stav se v 
jednotlivých členských státech navzájem od sebe liší.  Zároveň tu hrozí nebezpečí, že právní 
úprava na evropské úrovni zpochybní ten nejzásadnější důvod pro uzavírání koncesí na 
služby, a sice jak dostatečnou flexibilitu a nastavení dlouhé doby platnosti smluv, tak i 
možnost sjednat další smlouvy, což nelze při uzavření smlouvy předvídat.  Právě toto 
představuje vážné ohrožení konceptu koncesí na služby. 

Komise zdůvodňuje svůj návrh především právní nejistotou, která vyvěrá z neexistence 
regulace na evropské úrovni, dále nutností zajistit účinné využívání peněz daňových 
poplatníků a zabránit korupci.
V tomto ohledu je třeba vznést určité připomínky.

Evropské smlouvy a judikatura Evropského soudního dvora jasně definují zásady pro 
udělování koncesí: transparentní postup, rovné zacházení a nediskriminační přístup. Zároveň 
však ponechávají dostatečně pružný přístup pro řízení těchto koncesí. Předkládaný návrh však 
nepřináší žádnou jasnou definici koncesí na služby, překračuje rámec judikatury Evropského 
soudního dvora, což se sebou přináší další nejistoty. Vymezení vůči jiným smluvním 
vztahům, jako jsou smlouvy o výpůjčkách a licence, zcela opomíjí, otázka rizika při převodu 
je nedostatečně objasněna, zvláštní vztah založený na důvěře mezi smluvními partnery není 
zohledněn, stejně jako nejsou zohledněny zvláštnosti neúplných smluv a potřeba sjednávání 
dalších smluv.  

Většina koncesí na služby je udělována v oblastech síťových služeb, např. oblasti energetiky, 
vodohospodářství, komunikací a dopravy, což jsou služby obecného (hospodářského) zájmu. 
Jejich udělování se také často pojí s přenesením výhradních a svrchovaných práv. Kvůli 
částečnému začlenění těchto služeb se stává problematickým bodem i soudržnost práva. 
Například velká část služeb obecného zájmu je z oblasti působnosti směrnice o službách 
vyloučena. Doposud neexistuje žádné dostatečně jasné vymezení stávajících odvětvových 
předpisů, např. co se týče nařízení o veřejné dopravě nebo odvětvových předpisů v oblasti 
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energetiky a zemního plynu. Ani o těchto skutečnostech nepadla v prováděcí studii zmínka, 
což také zrovna nesvědčí o právní jistotě a jasnosti.

Zkušenosti s pravidly pro zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni přitom poukazují 
na to, že detailní právní úprava není ochranou před právními spory, ale spíše naopak. 

Zkušenosti se směrnicí o zadávání veřejných zakázek dále ukazují, že detailně provedená 
úprava většinou se sebou nepřináší snížení nákladů, neboť pouze správní výdaje na její 
vyhlášení v rámci celé EU se v průměru pohybují kolem 30 000 EUR, a to při pouhém 1,5 % 
bodu zahraničních nabídek.

Komise považuje právem otázku korupce za problematickou, avšak nepředkládá adekvátní 
návrhy na její řešení. Transparentní postup je nejsilnější zbraní pro potírání korupce, avšak při 
stávajícím režimu zadávání veřejných zakázek se fakticky neuplatňuje. Transparentní postup 
je posuzován čistě jako nástroj sloužící rovnému zacházení s uchazeči.  Transparentní postup 
je veřejnosti a občanům odepřen, návrh o udělování koncesí má v tomto ohledu ještě více 
restriktivní charakter než směrnice o zadávání veřejných zakázek, a tudíž by v souvislosti 
s tímto návrhem neměl být více spojen boj proti korupci. 

Navrhovatel Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů zcela přepracoval předložený návrh 
Komise. Jeho návrh poskytuje řešení některých z výše uvedených sporných bodů. Přesto však 
není odpovědí na otázku, zda je skutečně třeba vypracovat takovou směrnici.

Navrhovatelka dospěla po pečlivém přezkumu k názoru, že tento návrh je za současné situace 
nadbytečný a jeho dopady nelze předvídat.  Navrhuje proto Výboru pro regionální rozvoj, aby 
doporučil příslušnému výboru zamítnutí návrhu. 

******

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.


