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1  Viz § 24
2 Viz § 18
3 Rozsudek ze dne 18. listopadu 1999 ve věci C-107/98 Teckal [1999] Sb. rozh. I-08121 bod 50; rozsudek 

ze dne 11. ledna 2005 ve věci C-26/03 City of Halle [2005] dosud nezveřejněný ve Sb. rozh. bod 49;
rozsudek ze dne 13. prosince 2005 ve věci C-458/03 Parking Brixen [2005] dosud nezveřejněný ve Sb. 
rozh. bod 49.

4 Většina kapitálu, podřízenost územnímu orgánu, činnost vykonávaná převážně na svém území
5 Nikoli snížení nákladů pro místní orgány na minimum. Zahrnuto v rozsudku ze dne 17. září 2002 ve v

ěci C-513/99 Concordia [1999] dosud nezveřejněném ve Sb. rozh.
6 Zejména místní zaměstnanost a životní prostředí.

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská strategie navrhuje realizovat „aktivní a dynamický sociální
stát“1 při „sledování cílů, jako je zaměstnanost, regionální rozvoj, životní prostředí…“2, že 
je vhodné uvést tyto cíle do souladu s pravidly hospodářské soutěže a právně je ošetřit,

B. vzhledem k tomu, že směrnice č. 2004/18 a 2004/17 neobsahují jasnou definici smluv „in 
house“,

C. vzhledem k tomu, že soudní praxe Soudního dvora v oblasti smluv „in house“ se omezuje 
na to, že ve svých rozsudcích3 uvádí indicie, které opravňují výjimku z pravidel zadávání ve
řejných zakázek,

D. vzhledem k tomu, že několik členských států vybízí místní správní celky, aby vytvořily 
institucionalizované partnerství veřejných orgánů, u něhož není ustálený právní přístup,

E. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr navrhl kritéria umožňující spojit některá
institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru se smlouvami „in house“4,

F. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr v souladu s Lisabonskou strategií stanovil maximální zvý
šení zisku pro obyvatelstvo dané oblasti5 jako prvotní kritérium při přidělování veřejných 
zakázek,

1. vyzývá Komisi, aby navrhla právní rámec, který stanoví vztahy „in house“ s využitím 
kritérií Soudního dvora;

2. vyzývá Komisi, aby poskytla dodatečná upřesnění k pojetí „veřejného orgánu“, aby bylo 
možné určit, které typy partnerství mezi veřejnými orgány spadají do oblasti subsidiarity 
a nikoli do pravidel zadávání veřejných zakázek;

3. vyzývá Komisi, aby přijala kritéria Soudního dvora a cíle stanovené lisabonským 
summitem6 při svém hodnocení zadávání zakázek aktivním a dynamickým sociálním státem.


