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ABSTRAKT 

 

BLAŽO Ondrej, KOVÁČIKOVÁ Hana, MÁČAJ Adam: Sekundárne ciele 

verejného obstarávania - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2021. 

 

Predložená monografia sa zameriava na vedľajšie ciele verejného obstarávania, 

ktorých význam sa aj vďaka rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ čoraz 

viac akcentuje. Práve prostredníctvom zohľadňovania environmentálnych 

hľadísk, sociálnych aspektov a podpory malých a stredných podnikov sa 

postupmi verejného obstarávania čoraz jednoduchšie darí obstarávať najlepšiu 

hodnotu za peniaze. V širšom kontexte sa prostredníctvom inkluzívneho 

obstarávania prispieva aj k napĺňaniu strategických cieľov Európskej únie 

smerujúcich k environmentálnej udržateľnosti a celkovému preformulovaniu 

hospodárskeho a sociálneho modelu Európy. V troch kapitolách sú 

analyzované – zelené obstarávanie, sociálne obstarávanie a podpora malých 

a stredných podnikov. Autori v texte skúmajú nielen aktuálny právny rámec, 

ale aj východiskové strategické dokumenty a relevantnú judikatúru Súdneho 

dvora Európskej únie a aplikačnú prax vo verejnom obstarávaní v Slovenskej 

republike. Cieľom výskumu je zistiť, či a do akej miery sa podarilo Únii presadiť 

dosahovanie uvedených cieľov v Slovenskej republike. 

 
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, zelené obstarávanie, sociálne 

obstarávanie, podpora malých a stredných podnikov, Európska únia, 

harmonizácia  
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PREDHOVOR 

Predkladaná publikácia je súčasťou systematickej akademickej a vedeckej 

práce autorov, dlhodobo sa venujúcim rôznym oblastiam fungovania 

vnútorného trhu Európskej únie. Zároveň predstavuje jeden z dôležitých 

výstupov v rámci vedecko-výskumného projektu APVV-17-0641: Zefektívnenie 

právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva 

Európskej únie. 

Oblasť verejného obstarávania nadobudla na význame najmä v súvislosti 

s prijatím štvrtej generácie smerníc o verejnom obstarávaní,
1
 ktoré 

podstatným spôsobom zmenili spôsob obstarávania, a to nielen pokiaľ ide 

o formu (zaviedla sa povinná elektronizácia) ale i s ohľadom na ciele, ktoré sa 

obstarávaním majú dosiahnuť popri „tradičnom“ otváraní trhu verejných 

zákaziek pre hospodársku súťaž (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a 

zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia verejných finančných 

prostriedkov). 

Požiadavky normotvorcu na podporu spoločných spoločenských cieľov 

(ochrana životného prostredia, sociálna inklúzia) a uľahčenie účasti malých 

a stredných podnikov na verejnom obstarávaní, formulované v preambule (bod 

2.) Smernice VO, motivovali autorov ku komplexnému výskumu v tejto oblasti, 

podporenému ďalšími podnetmi v podobe informácií, diskusií a zistení 

o jednotlivých aspektoch verejného obstarávania a v neposlednom rade 

i získaním vyššie zmieneného grantu Agentúry na podporu vedy a výskumu. Je 

potrebné dodať, že v slovenskej právnej vede ide zatiaľ o málo preskúmanú 

oblasť. Autori preto majú ambíciu iniciovať vedeckú diskusiu i v tejto oblasti 

práva. 

Autori zároveň vyjadrujú poďakovanie kolegom z Ústavu európskeho 

práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí ich pri práci podporovali 

podnetnými diskusiami i konštruktívnou kritikou.  

 
1
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, Ú. 

v. L 094, 28.3.2014, s. 1 (ďalej len „Smernica o koncesiách“), Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, 

Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 65 (ďalej len „Smernica VO“) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní v odvetviach hodného hospodárstva, 

energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES, Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 

243 (ďalej len „Smernica o obstarávaní v sektoroch verejnoprospešných služieb“). 
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ZOZNAM POU!IT"CH SKRATIEK 
EÚ Európska únia 

MRK marginalizované rómske komunity 

MSP Malé a stredné podniky 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  

(z ang. Organisation or Economic Co-operation and 

Development) 

SD EÚ Súdny dvor Európskej únie (vrátane jeho predchodcov) 

Smernica VO Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 

26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES, Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 65 

SR Slovenská republika 

ÚSR Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

Zákon VO Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

ZEÚ Zmluva o Európskej únii 

ZFEÚ  Zmluva o fungovaní Európskej únie 
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1. ÚVOD 

„Nastal ten správny čas zamerať sa na inteligentné uplatňovanie nových 
pravidiel [verejného obstarávania] v praxi.“  

(Európska komisia 2017, s. 4) 

 

1.1. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PRÁVE VNÚTORNÉHO TRHU 

Európska únia vytvára vnútorný trh (článok 3 ods. 3 ZEÚ), ktorý zahŕňa 

priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je garantovaný voľný pohyb tovaru, 

osôb, služieb a kapitálu (článok 29 ods. 2 ZFEÚ). V tomto kontexte pravidlá 

verejného obstarávania predstavujú právnu nadstavbu pravidiel pre voľný 

pohyb tovarov a služieb, a teda tvoria primárny cieľ právnej úpravy verejného 

obstarávania z pohľadu EÚ. Z hľadiska deľby kompetencií ide o právomoc, 

ktorú Únia zdieľa s členskými štátmi (článok 4 ods. 2 písm. a) ZFEÚ).  

Pre nastavenie uplatniteľného právneho režimu v praxi to znamená, že do 

dosiahnutia prahovej hodnoty určenej delegovaným nariadením Komisie (č. 

2019/1828), t. j. pri podlimitných zákazkách, sú členské štáty oprávnené na 

verejné obstarávanie uplatňovať svoje národné pravidlá. To však platí iba za 

podmienky, že rešpektujú všeobecné princípy Únie vrátane zásad vnútorného 

trhu. Pre prípad verejného obstarávania nadlimitných zákaziek, t. j. takých, 

ktoré dosiahli hodnotu určenú Komisiou, sú členské štáty povinné uplatňovať 

princípy a pravidlá stanovené Úniou v jej sekundárnych predpisoch.  

Uvedený postup je vyjadrením princípu subsidiarity (článok 5 ods. 3 ZEÚ), 

v zmysle ktorého Únia môže konať pri zdieľaných právomociach len v takom 

rozsahu a len vtedy, ak členské štáty nie sú na svojej úrovni schopné uspokojivo 

dosiahnuť ciele sledované Úniou a zároveň Únia tieto ciele z dôvodu rozsahu 

alebo účinkov dosiahne lepšie (Patakyová, 2020). Zároveň tento postup musí 

byť proporcionálny.
2
 V prípade verejného obstarávania sa súlad s týmto 

princípom dosahuje obvyklou podobou predpisov prijímaných pre túto oblasť -

smernicami.
3
  

 
2
 Článok 5:4 ZEÚ: „Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činností Únie rámec 

toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.“ 

3
 Podľa článku 288 ZFEÚ smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to 

vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva 

vnútroštátnym orgánom. 
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Oblasť verejného obstarávania je právne definovaná najmä Smernicou 
VO, Smernicou o koncesiách, Smernicou o obstarávaní v sektoroch 
verejnoprospešných služieb a Revíznou smernicou.4

 Pre účely tejto práce je 

východiskovým dokumentom všeobecná Smernica VO, ktorá vo svojej 

preambule i v samotnom normatívnom texte jasným spôsobom artikulovala 

požiadavky členským štátom, aby prijali opatrenia na zabezpečenie ochrany 

životného prostredia, inklúzie sociálnych aspektov a podporu malých 

a stredných podnikov do svojich procesov verejného obstarávania, a teda 

zahrnula aj dosahovanie týchto sekundárnych cieľov verejného obstarávania 

do svojho rámca. 

Slovenská republika transponovala Smernicu VO do slovenského 

právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, účinného od 3. 12. 2015.

5
 Ten (v znení ostatnej novely prijatej 

zákonom č. 395/2021 Z. z.) tvorí východiskový právny predpis, ktorý bude 

podrobený analýze s ohľadom na celkové zameranie výskumu v tejto 

publikácii. 

1.2. CIELE PRÁCE 

Cieľom práce je zistiť, či a do akej miery sa podarilo Únii presadiť 

dosahovanie uvedených cieľov v Slovenskej republike. 

Za účelom formulovania konkrétnych záverov k týmto otázkam autori 

stanovili dve hypotézy: 

1. Súčasná právna úprava dostatočným spôsobom zohľadňuje sekundárne 

právne ciele verejného obstarávania 

2. Verejní obstarávatelia dostatočným spôsobom inkorporujú 

sekundárne ciele do verejných obstarávaní. 

Napokon cieľom práce je aj otvorenie diskusie na danú tému v slovenskej 

právnej vede. 

1.3. SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

 Opomínajúc rôzne strategicko-politicko-ideové dokumenty, 

východiskovým právnym rámcom skúmanej problematiky je už spomenutá 

 
4
 Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov 

a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného 

obstarávania tovarov a prác, Ú. v. L 395, 30. 12. 1989, s. 33. 

5
 Slovensko si splnilo povinnosť transponovať smernicu v určenej dobe do 18. apríla 2016. 
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Smernica VO. Kým zelené a sociálne obstarávanie sú (v článku 18:2) explicitne 

zakotvené v podobe pozitívneho záväzku štátu prijať potrebné opatrenia na 

uplatňovanie povinností vyplývajúcich úniového environmentálneho, 

sociálneho a pracovného práva, otázku podpory malých a stredných podnikov, 

s výnimkou preambuly, explicitne vyjadrenú v normatívnom texte smernice 

nenájdete. Implicitne však vyplýva takmer zo všetkých ustanovení 

obsahujúcich zákaz diskriminácie, proporcionalitu, zjednodušenie 

administratívy. V tomto kontexte už SDEÚ v rozhodnutí vo veci X6  potvrdil, že 

pri výklade práva Únie je potrebné vždy zohľadňovať nielen samotné znenie 

konkrétneho ustanovenia, ale aj „jeho kontext a všeobecnú systematiku 

právnej úpravy, ktorej je súčasťou, ako aj ciele, ktoré sleduje.“ (porovnaj 

Patakyová, 2019a). Výklad a právne postavenie sekundárnych cieľov verejného 

obstarávania je predmetom aj aktuálnej rozhodovacej praxe SDEÚ. Vo svojom 

nedávnom rozhodnutí vo veci Tim7  vysvetlil, že „normotvorca Únie tým, že [v 

článku 18 ods. 2 Smernice VO] stanovil že hospodárske subjekty musia pri 

plnení zákazky plniť povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho 

a pracovného práva, chcel túto požiadavku povýšiť na zásadu z rovnakého 
dôvodu, ako ostatné zásady [verejného obstarávania], konkrétne zásady 

rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie, transparentnosti, 

proporcionality a zákazu vylúčiť obstarávanie z rozsahu pôsobnosti smernice 

VO, alebo umelého zúženia hospodárskej súťaže. (...) Takáto požiadavka 
predstavuje v rámci všeobecnej systematiky tejto smernice základnú 
hodnotu, na ktorej rešpektovanie musia členské štáty dbať.“  

Zákon VO, ktorým sa Smernica VO transponovala do slovenského 

právneho poriadku, obdobne výslovne upravuje oblasť environmentálneho 

a sociálneho verejného obstarávania. Malým a stredným podnikom sa však 

osobitne nevenuje.
8 

Dôležitým prameňom skúmanej oblasti je aj soft law tvorené v rámci 
OECD. I keď nejde o právne záväzný prameň práva, je možné ho považovať za 

„univerzálny ideologický základ a zdroj príkladov dobrej praxe vo verejnom 

obstarávaní, ktoré jednotlivé právne režimy viac či menej preberajú do svojich 

úprav“ (Kováčiková, 2020, s. 13). Na Odporúčanie Rady k verejnému 

 
6
 Rozsudok z 5. júla 2018, X, C-213/17, EU:C:2018:538, bod 26. 

7
 Rozsudok z 30. januára 2020, Tim, C-395/18, EU:C:2020:58, bod 38. 

8
 S výnimkou povinnosti Úradu pre verejné obstarávane zverejniť na žiadosť Komisie 

monitorovaciu správu o účasti malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní. 
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obstarávaniu (2015) OECD nadviazala viacerými príručkami
9
 využiteľnými ako 

interpretačná pomôcka v skúmaných oblastiach. OECD vďaka svojej 

analytickej činnosti je zároveň relevantným informačným zdrojom pre 

porovnanie jednotlivých parametrov skúmaných v tejto monografii. Dôkazom 

je napríklad výskum realizovaný v rokoch 2014/2016 a 2018, kde OECD 

skúmala prítomnosť stratégie/politiky na presadzovanie sekundárnych cieľov 

verejného obstarávania (Graf č. 1) na základe údajov poskytnutých jej 29 

členskými štátmi a Kostarikou: 

Graf. č 1 

 
Vysvetlivky:   

◼"# stratégia/politika sa uplatňuje na ústrednej úrovni 

◼"# iba niektoré obstarávajúce autority (vrátane centrálnych) uplatňujú internú stratégiu/politiku 

Zdroj: OECD
10

 

 

Z uvedeného prehľadu možno vyvodiť záver, že pokiaľ ide o sledované 

ukazovatele, u členských štátov OECD postupne dochádza k zvyšovaniu 

implementácie sekundárnych cieľov do postupov verejného obstarávania. 

Dôležitým informačným zdrojom využitým autormi pri písaní tejto 

publikácie je aj odborná a vedecká spisba iných, prevažne zahraničných 

 
9
 Napr. SMEs in Public Procurement (2018), Incorporating Environmental Considerations into 

Public Procurement (2016), Incorporating Social Considerations into Public Procurement (2016), 

Division Contrants into Lots (2016) 

10
 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/717274af-

en/index.html?itemId=/content/component/717274af-en#figure-d1e618 
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autorov (napr. A. Sanchez-Graells,
11

 B. Sjåfjell a A. Wiesbrock,
12

 či M. Steinicke 

a P. L. Vesterdorf
13

). 

Napokon aktuálny právny rámec dotvára aplikačná prax. Pri spracovaní 

monografie autori analyzovali i relevantné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. 

1.4. ŠTRUKTÚRA PRÁCE 

Štruktúra práce zodpovedá jej cieľom. Analýza jednotlivých oblastí 

výskumu zahŕňa nasledovné aspekty: 

- právny rámec (vymedzenie v práve EÚ a v slovenskom právnom poriadku) 

- charakteristika sekundárneho cieľa 

- prítomnosť sekundárneho cieľa vo verejnom obstarávaní (kvantitatívny 

výskum). 

Každej zo skúmaných oblastí je venovaná samostatná kapitola. V prvej 

kapitole je spracovaná oblasť environmentálneho = zeleného obstarávania. 

V danej oblasti Únia produkovala rozmanitú legislatívu a bude predmetom 

analýzy, či a ako sa ju podarilo transponovať do slovenského právneho 

poriadku. Druhá kapitola sa sústredí na uplatňovanie sociálneho obstarávania, 

jeho formy, spôsobu i analýzu dôsledkov prípadnej pozitívnej diskriminácie. 

Napokon tretia kapitola objasňuje opatrenia verejného obstarávania zamerané 

na podporu malých a stredných podnikov, pričom sa sústredí i na vyhodnotenie 

aplikačnej praxe. 

Autori svoje čiastkové zistenia zosumarizujú v zhrnutiach jednotlivých 

kapitol a napokon v závere syntetickým spôsobom vyhodnotia výsledky 

jednotlivých zistení v kontexte nastavených hypotéz. 

1.5. METODOLÓGIA  

Autori pri spracovaní práce využívali štandardné vedecké metódy, a to 

najmä doktrinálnu analýzu, komparáciu, dedukciu a syntézu.  

Analýza vykonaná v tejto práci sa opiera najmä o právne texty aktov 

Európskej únie, zákony Slovenskej republiky, soft law, ako i o vyššie popísanú 

súčasnú vedeckú a odbornú literatúru. Analyzované právne predpisy autori 

 
11

 Napr. Public Procurement and the EU Competition Rules (2015) 

12
 Napr. Sustainable Public Procurement under EU Law (2016) 

13
 Napr. EU Public Procurement Law (2018) 
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komparujú a synteticky vyhodnocujú ich obsah s ohľadom na celkové vecné 

zameranie práce.  

Účinnosť ktorejkoľvek právnej úpravy je otestovaná jej aplikáciou v praxi. 

Autori preto kvantitatívnou analýzou vyhodnotia úspešnosť uplatňovania 

sekundárnych princípov pri verejnom obstarávaní v Slovenskej republike. Platí 

pritom kritérium, že uplatňovanie sekundárnych cieľov sa bude považovať za 

úspešné, ak jeho prítomnosť sa potvrdí v nadpolovičnej väčšine verejných 

obstarávaní.  

Súčasťou posúdenia bude i kvalitatívne vyhodnotenie prítomnosti 

sekundárnych cieľov vo verejnom obstarávaní vzhľadom k hodnote verejného 

obstarávania 

Zo systematického hľadiska je práca štruktúrovaná od analýzy 

všeobecného k osobitnému. Štruktúra práce reflektuje na jej výskumné ciele. 

Závery analýzy skúmanej problematiky autori sústredili do záverečnej časti 

tejto kapitoly. 

1.6. TERMINOLÓGIA 

Použitá terminológia v práci nesleduje striktne význam jednotlivých 

pojmov, ktoré sú im priradené v rôznych skúmaných právnych predpisoch. Pre 

účely tejto práce majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam: 

Pojem „verejné obstarávanie“ má pre účely tejto práve rovnaký význam 

ako obstarávanie.  

„Obstarávajúca autorita“ alebo "verejný obstarávateľ“ pokrýva 

obstarávateľov tak na centrálnej štátnej úrovni, ako aj na nižších štátnych, resp. 

samosprávnych úrovniach, resp. akýchkoľvek obstarávateľov, ak sa ich týka 

povinnosť obstarávať tovary, služby a stavebné práce režimom verejného 

obstarávania a spadá do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov 

analyzovaných v tejto publikácii. 

„Komisia“ je označením pre Európsku komisiu, resp. jej staršie označenie 

(Komisia Európskych spoločenstiev) 

Obsah publikácie bol pripravený vzhľadom na právny stav platný k 1. 

decembru 2021. 
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2. ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

 

„The green transition starts with public investment in sustainable 

projects.“ 

(Thierry Breton, 2020)
14

 

Zelené verejné obstarávanie,
15

 t.j. zahrnutie strategických 

environmentálnych aspektov do procesu verejného obstarávania je dlhodobo 

odporúčanou politikou v oblasti verejného obstarávania, či už zo strany EÚ,
16

 

OECD,
17

 ale podľa národných strategických dokumentov SR. Význam 

environmentálnych aspektov verejného obstarávanie je zahrnutý ako jeden 

z cieľov v preambule Smernice VO. 18
 Ďalší text tejto kapitoly nebude 

 
14

 Keynote speech Komisára Bretona na Európskej konferencii verejného obstarávania v Berlíne. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/keynote-

speech-commissioner-breton-european-conference-public-procurement-berlin-virtual_en 

15
 „…proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým 

environmentálnym dosahom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s 

rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak.“, bod. 3.1. Oznámenia Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov KOM(2008)400 Verejné 

obstarávanie pre lepšie životné prostredie, 

16
 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu a sociálnemu výboru a Výboru 

regiónov KOM(2008)400 Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie, Oznámenie Komisie 

KOM(2010)2020 Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Inovácie pre udržateľnú budúcnosť - Akčný 

plán ekologických inovácií (EkoAP) (KOM(2011)899), Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o akčnom 

pláne pre udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku (KOM(2008)397), 

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a výboru regiónov Kruh sa uzatvára -  Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 

(KOM(2015)614), Odporúčanie Rady o zlepšovaní environmentálnej výkonnosti verejného 

obstarávania [C(2002)3] 

17
 OECD Odporúčanie Rady o verejnom obstarávaní,  2015, OECD Odporúčanie Rady o zlepšovaní 

environmentálnej výkonnosti verejného obstarávania (2002).  

18
 „(47) Výskum a inovácie vrátane ekologických a sociálnych inovácií patria medzi hlavné hnacie 

sily budúceho rastu a sú stredobodom stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu. Orgány verejnej moci by zo strategického hľadiska mali čo 

najlepšie využiť verejné obstarávanie na podporu inovácií. Nákup inovačných výrobkov, 

stavebných prác a služieb zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní účinnosti a kvality verejných služieb 

a zároveň reaguje na veľké spoločenské výzvy. Prispieva k dosiahnutiu čo najefektívnejšieho 

využívania verejných finančných prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším hospodárskym, 
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polemizovať o vhodnosti environmentalizácie verejného obstarávania, ktorú 

autori považujú za nespornú, ale skôr na možnosti a rámce legislatívneho 

ukotvenia využívania environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní.   

Ústavný základ Slovenskej republiky ako aj primárne právo Európskej únie 

obsahuje takmer obsahovo identický rámec pre ekologický rozmer národného 

hospodárstva, respektíve hospodárskej politiky ako celku. Podľa čl. 55 ods. 1 

ÚSR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a 

ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“ a podľa čl. 3 ods. 2 ZEÚ 

Únia„..[u]siluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom 

hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne trhové hospodárstvo s 

vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej 

zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany 

životného prostredia a zlepšenie jeho kvality“. Ochrana životného prostredia 

sa ďalej prejavuje záväzkoch SR zabezpečiť právo na priaznivé životné 

prostredie (čl. 44 ods. 1 ÚSR) a dbať o „šetrné využívanie prírodných zdrojov, o 

ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o 

účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným 

druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.“ (čl. 44 ods. 4 ÚSR). 

V primárnom práve EÚ sa ochrana životného prostredia prejavuje ako 

horizontálna politika, t. j. politika, ktorá má byť zohľadnená pri uskutočňovaní 

všetkých politík a činností EÚ „Požiadavky ochrany životného prostredia musia 

byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a činností, a to 

predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja.“ (čl. 11 

ZFEÚ). Okrem ochrany životného prostredia ako „horizontálnej politiky“, 

primárne právo definuje ochranu životného prostredia ako osobitnú 

„vertikálnu politiku“ (čl. 191 a nasl. ZFEÚ). Verejné obstarávanie je príkladom 

zásahu horizontálnej politiky do politiky vnútorného trhu, kam spadá úprava 

EÚ v oblasti verejného obstarávania.  

V kontexte mixu pozitívneho a negatívneho záväzku vo vzťahu k ochrane 

životného prostredia, zabezpečeniu priaznivého životného prostredia, vrátane 

klimatických cieľov, je treba chápať aj zelené verejné obstarávanie. Tento mix 

pozitívneho a negatívneho záväzku vo vzťahu k environmentálnym aspektom 

verejného obstarávania je relevantný aj vo vzťahu k deľbe kompetencií medzi 

 
environmentálnym a spoločenským prínosom z hľadiska nových nápadov a ich zhmotnenia do 

inovačných výrobkov a služieb, čím sa podporuje udržateľný hospodársky rast. (...) 

(123) Aby sa plne využil potenciál verejného obstarávania na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 

2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, svoju úlohu bude musieť 

zohrávať aj environmentálne, sociálne a inovačné obstarávanie.  ...“ 
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EÚ a členské štáty. Kľúčovou otázkou potom je, či je možno zohľadňovanie 

environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní považovať za možnosť 

alebo povinnosť, či je možné túto povinnosť uložiť na úrovni práva EÚ alebo na 

národnej úrovni. Napokon, v rámci tejto kapitoly bude vyhodnotená účinnosť 

súčasného právneho rámca Slovenskej republiky vo vzťahu k dosahovaniu 

environmentálnych cieľov vo verejnom obstarávaní.  

2.1. ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY AKO PRINCÍP VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA 

Pre postavenie environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní sa 

stalo kľúčovým ustanovenie čl. 18 ods. 2 Smernice VO a zrkadlovo 

zodpovedajúce ustanovenie čl. 36 ods. 2 Smernice o obstarávaní v sektoroch 
verejnoprospešných služieb, podľa ktorého „Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení verejných 

zákaziek plnili uplatniteľné povinnosti v oblastiach environmentálneho, 

sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Únie, vnútroštátnom práve, 

kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného 

environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v prílohe“ X, 

respektíve XIV v prípade smernice 2014/25/EÚ (v ďalšom texte bude pre 

prehľadnosť odkazované len na Smernicu VO, pričom závery budú platiť pre 

Smernicu o obstarávaní v sektoroch verejnoprospešných služieb mutatis 

mutandis rovnako).  

Systematické začlenenie a normatívny význam daného ustanovenia 

vyvolal niekoľko otázok. Po prvé, koho dané ustanovenie zaväzuje. Zo znenia 

samotného ustanovenia čl. 18 ods. 2 Smernice VO vyplýva, že adresátom tejto 

normy sú len členské štáty (porovnaj Kalesná & Patakyová, 2019), a teda 

členské štáty majú v rámci svojej diskrečnej právomoci zabezpečiť realizáciu 

tejto povinnosti (Bogojević, 2019, s. 175). Toto znenie však nekorešponduje 

s bodom 37 preambuly, podľa ktorého „So zreteľom na primerané zahrnutie 

environmentálnych, sociálnych a pracovných požiadaviek do postupov 

verejného obstarávania je osobitne dôležité, aby členské štáty a verejní 

obstarávatelia prijímali príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 

povinností v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, ktoré 

sa uplatňujú tam, kde sa vykonávajú práce alebo poskytujú služby, a vyplývajú 

zo zákonov, z nariadení, vyhlášok a rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni aj na 

úrovni Únie, ako aj z kolektívnych zmlúv, a to za predpokladu, že takéto 

pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Únie.“ Napriek tomu, že 

povinnosť zabezpečiť plnenie, inter alia, environmentálnych požiadaviek je 
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adresovaná členskému štátu, členský štát je povinný zabezpečiť, aby verejný 

obstarávateľ mal možnosť a povinnosť v plnom rozsahu uplatniť čl. 18 ods. 2 

Smernice VO.  

Druhou otázkou je samotný obsah povinnosti uvedenej v čl. 18 ods. 2 

Smernice VO 2. Rozsah povinností v oblasti environmentálneho práva možno 

rozdeliť na dve skupiny: Prvú skupinu tvoria požiadavky rovnaké pre všetky 

členské štáty, t. j. požiadavky vyplývajúce z práva EÚ a medzinárodného práva 

podľa prílohy smernice; druhú skupinu tvoria požiadavky, ktoré budú rozličné 

v rôznych členských štátoch, t. j. požiadavky vyplývajúce z národného práva 

a z kolektívnych zmlúv. Preto je možno účinky daného ustanovenia vnútorne 

rozdeliť na dve časti. Harmonizačná časť integruje požiadavky ochrany 

životného prostredia ako horizontálnej politiky uplatňovanej v rámci 

harmonizácie pravidiel na vnútornom trhu. Členské štáty sú povinné 

zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia v rámci ich jurisdikcie vyžadovali od 

dodávateľov dodržiavanie európskych a medzinárodných environmentálnych 

predpisov. Druhá časť daného ustanovenia rešpektuje rôznorodosť a rozdielnu 

úroveň ochrany životného prostredia v členských štátoch. Avšak tým, že od 

členských štátov vyžaduje uplatnenie i národných predpisov v procese 

verejného obstarávania, ich neuplatnenie nie je len porušením vnútroštátneho 

práva, ale aj porušením povinnosti vyplývajúcej z čl. 18 ods. 2 smernice 

2014/24/EÚ. Porušenie povinnosti vyplývajúcej z vnútroštátneho práva sa 

potom stáva súčasne porušením povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ.  

Po tretie, udržateľnosť, bola zahrnutím do čl. 18 ods. 2 „povýšená“ 

z fakultatívnej politiky na princíp verejného obstarávania (Andhov, 2021, s. 

119). Podľa Andhov, takéto začlenenie politík udržateľnosti medzi princípy 

verejného obstarávania obmedzuje mieru úvahy pre členské štáty a tieto 

nemôžu ignorovať otázky ochrany životného prostredia pri definovaní 

strategických cieľov verejného obstarávania (2019, 2021, s. 119). Definovanie 

princípov verejného obstarávania, vrátanie zahrnutia strategických cieľov je tak 

jedným z ďalších príkladov limitácie procesnej autonómie členských štátov pri 

uplatňovaní práva EÚ.
19

 Ako už bolo uvedené v úvode tejto monografie, SD EÚ 

v rozsudku Tim (bod 38) označil zásady uvedené v čl. 18 ods. 2 za rovnocennú 

zásadám uvedeným v čl. 18 ods. 1 a „takáto požiadavka predstavuje v rámci 

všeobecnej systematiky tejto smernice základnú hodnotu“ (cardinal value, 
valeur cardinale, essenzielle Wert). Táto rovnocennosť princípov uvedených 

v dvoch odsekoch čl. 18 Smernice VO je však len zdanlivá, keďže aj v samotnom 

 
19

 K princípom procesnej autonómie pozri napríklad Blažo, 2018; Bobek, 2011. 
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rozsudku vo veci Tim SD EÚ poukázal na to, že aj zásada podľa čl. 18 ods. 2 musí 

byť uplatňovaná v súlade so zásadou primeranosti uvedenej v čl. 18 ods. 1. 

Tento rozpor a hierarchia princípov verejného obstarávania je determinovaná 

aj samotným znením smernice, ktorá v čl. 57 ods. 4 písm. a) zaraďuje porušenie 

povinností podľa čl. 18 ods. 2 „len“ za fakultatívne dôvody vylúčenia, rovnako 

ako aj ako fakultatívny dôvod neudelenia zákazky podľa čl. 56 ods. 1 smernice. 

Z uvedeného dôvodu je vnútroštátna úprava umožňujúca automatické 

vylúčenie v prípade porušenia environmentálnych predpisov hospodárskym 

subjektom v rozpore so zásadou primeranosti podľa smernice.  

V tomto kontexte je potom otázkou, či čl. 18 ods. 2 Smernice VO je možné 

chápať ako právny základ pre zelené verejné obstarávanie ako také. Opäť treba 

pripomenúť, že čl. 18 ods. 2 sa týka zabezpečenia dodržiavania 

environmentálnych predpisov zo strany hospodárskych subjektov. Výrobná, 

prevádzková činnosť hospodárskeho subjektu, jeho produkty alebo služby sa 

môžu pohybovať na celej škále dopadov na životné prostredie, od výrazne 

ekologických až po porušovanie pravidiel ochrany životného prostredia. 

Požiadavka na „neporušovanie“ pravidiel ochrany životného prostredia (navyše 

oslabená nemožnosťou automatického vylúčenia) nepredstavuje taký 

dostatočný environmentálny prvok, aby bolo možné hovoriť o zelenom 

verejnom obstarávaní. Vylúčenie z procesu verejného obstarávania 

hospodárskeho subjektu, ktorý porušil predpisy o ochrane životného 

prostredia, sa javí teda skôr ako akási dodatočná sankcia pre takéhoto 

porušiteľa, ktorý by mal byť sankcionovaný aj priamo v súvislosti s daným 

porušením. Navyše, napríklad energeticky náročná výroba či prevádzka, vyššie 

emisie, ktoré sú však v súlade so stanovenými normami, nie sú per se konaním 

v rozpore s čl. 18 ods. 2 Smernice VO. Preto je povinnosť dodržiavať 

environmentálne predpisy hospodárskymi subjektami a povinnosť členského 

štátu zabezpečiť toto dodržiavanie povinnosti hospodárskymi subjektami (v 

zmysle čl. 18 ods. 2 smernice) právne odlišná od pozitívneho záväzku štátu 

zabezpečiť priaznivé životné prostredie, čo sa prejavuje aj tým, že pri svojej 

činnosti má využívať environmentálne čo najšetrnejšie postupy, vrátane 

nákupov v rámci verejného obstarávania. 

2.2. ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – POVINNÉ, FAKULTATÍVNE, ČI 

TOLEROVANÉ 

Smernice o verejnom obstarávaní neobsahujú žiadnu explicitnú 

povinnosť aplikovať environmentálne hľadisko pri zadávaní verejných zákaziek. 

Pre chápanie postavenia zeleného verejného obstarávania je kľúčovým 
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rozsudok vo veci C-513/99 Concordia Bus Finland ,
20

 v ktorom SD EÚ pripustil, 

že environmentálne kritérium je prípustným kritériom pre posúdenie 

ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a to i v prípade, že environmentálne 

kritérium výrazne obmedzí okruh možných dodávateľov.
21

 Avšak ani 

environmentálne hľadisko a uplatňovanie národných environmentálnych 

štandardov nemôže byť nástrojom pre nedôvodné zúženie súťaže alebo pre 

diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.
22

 Pokiaľ vo veci Concordia Bus 
Finland SD EÚ ešte požadoval, aby sa environmentálne požiadavky „súviseli 

s predmetom obstarávania“, neskoršia judikatúra rozšírila tento pojem aj nad 

rámec samotných vlastností produktu ako takého. Vo veci EVN a Wienstrom 
pripustil požiadavku, aby bola dodávaná elektrická energia v určitom meradle 

vyrábaná z obnoviteľných zdrojov
23

 a vo veci Komisia/Holansko pripustil ako 

podmienku v súlade s právom EÚ spočívajúcu v požiadavke aby káva 

pochádzala z tzv. spravodlivého obchodu (fair trade).
24

 

Z rozsudkov vo veci Komisia/Holansko a vo veci EVN a Wienstrom možno 

tiež identifikovať aj negatívne vymedzenie, ako nesmú byť environmentálne 

požiadavky definované. Podľa SD EÚ právo EÚ zakazuje:  

- vyžadovať, aby niektoré dodávané výrobky boli označené len 

vymedzenou environmentálnou značkou, namiesto toho, aby sa použili 

podrobné špecifikácie, 

- ak sú dodávané výrobky označené vymedzenými značkami a má to viesť 

k udeleniu určitého počtu bodov v rámci výberu ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky, stanoviť takúto podmienku bez toho, aby boli 

vymenované kritériá, na ktorých sa tieto značky zakladajú  a bez toho, aby 

 
20

 Rozsudok zo 17. septembra 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:49. 

21
 „1. Článok 36 ods. 1 písm. a) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov 

verejného obstarávania služieb sa má vykladať v tom zmysle, že keď v rámci verejného 

obstarávania súvisiaceho s poskytovaním služieb mestskej autobusovej dopravy obstarávateľ 

rozhodne o uzavretí zmluvy s uchádzačom, ktorý poskytol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, 

môže brať do úvahy ekologické kritériá ako úroveň emisie oxidu dusičitého alebo úroveň hlučnosti 

autobusov, pokiaľ tieto kritériá súvisia s predmetom verejného obstarávania, pokiaľ nedávajú 

danému obstarávateľovi nepodmienenú slobodu výberu, pokiaľ sú výslovne spomenuté v 

súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a pokiaľ dodržiavajú 

všetky základné princípy práva Spoločenstva, najmä princíp zákazu diskriminácie. 

2. Princíp rovnosti zaobchádzania nebráni tomu, že sa vezmú do úvahy kritériá, ktoré súvisia s 

ochranou životného prostredia, ako je to vo veci samej, a to iba preto, že vlastný dopravný podnik 

obstarávateľa patrí medzi malé množstvo podnikov, ktoré majú možnosť ponúknuť materiál, ktorý 

zodpovedá uvedeným kritériám.“ 

22
 Rozsudok z 22. septembra 1988, Komisia/Írsko, 45/87, EU:C:1988:435. 

23
 Rozsudok zo 4. decembra 2003, EVN a Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651.  

24
 Rozsudok z 10. mája 2012, Komisia/Holandsko, C-368/10, EU:C:2012:284. 



18 ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 

   
 

bolo povolené preukázať akýmkoľvek vhodným spôsobom, že výrobok 

tieto kritériá spĺňa 

- stanoviť ako kritérium spôsobilosti a minimálnej úrovne spôsobilosti v 

súťažných podkladoch uplatniteľných v rámci uvedenej zákazky 

podmienku, podľa ktorej uchádzači musia dodržiavať „kritériá 

udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov“ 

a uviesť, ako tieto kritériá dodržujú a „prispieva[jú] k udržateľnosti trhu s 

kávou a k výrobe kávy, ktorá je zodpovedná z hľadiska 

environmentálno-technického, sociálneho a hospodárskeho“, 

- stanoviť podmienku minimálnej výroby elektrickej energie 

z obnoviteľných zdrojov takým spôsobom, že 

• nie je doplnená požiadavkami, ktoré umožňujú efektívne 

overenie správnosti informácií obsiahnutých v ponukách, 

• požaduje od uchádzačov, aby uviedli, koľko elektriny môžu dodať 

z obnoviteľných zdrojov energie nedefinovanej skupine 

odberateľov, a  
• prideľuje maximálny počet bodov tomu uchádzačovi, ktorý 

uvedie najvyššiu sumu, pričom objem dodávky sa berie do úvahy 

len v rozsahu, v akom presahuje objem spotreby očakávaný v 

rámci obstarávania. 
Inak povedané, aj pri stanovení environmentálnych požiadaviek, tieto 

nikdy nesmú ohroziť iné princípy verejného obstarávania a sú akceptovateľné 

len do tej miery, pokiaľ nenarúšajú primárne ciele smerníc o verejnom 

obstarávaní (Andhov, 2021, p. 206). 

Tento prístup vymedzený SD EÚ bol napokon kodifikovaný aj v aktuálnej 

generácii smerníc o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže 

zohľadniť environmentálne aspekty (okrem možnosti vylúčenia 

hospodárskeho subjektu z procesu verejného obstarávania v prípade porušenia 

povinností vyplývajúcich z environmentálnych predpisov) v nasledujúcich 

oblastiach pri zadávaní zákaziek: 

- technická špecifikácia zákazky podľa čl. 42 ods. 3 písm. a);
25

 

• táto technická špecifikácia môže stanovovať „požadované 

charakteristické znaky prác, služieb alebo tovaru“ alebo môžu 

 
25

 Bez toho, aby boli dotknuté záväzné vnútroštátne technické pravidlá, pokiaľ sú zlučiteľné s 

právom Únie, sa technické špecifikácie formulujú jedným z týchto spôsobov: 

a) pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek vrátane environmentálnych 

charakteristík za predpokladu, že tieto parametre sú dostatočne presné na to, aby uchádzačom 

umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom umožnili zákazku zadať; (...) 
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odkazovať „aj na osobitný postup alebo metódu výroby alebo 

poskytovania požadovaných prác, tovaru alebo služieb, alebo na 

osobitný postup inej fázy ich životného cyklu, a to aj vtedy, keď takéto 

faktory netvoria súčasť ich hmotnej podstaty, za predpokladu, že 

súvisia s predmetom zákazky a sú primerané jej hodnote a jej cieľom“ 

(por. Komisia/Holandsko); 

• musí byť dodržaná zásada nediskriminácie a nesmie mať „za následok 

vytváranie neopodstatnených prekážok otváraniu verejného 

obstarávania hospodárskej súťaži.“ (por. čl. 42 ods. 3 a Komisia/Írsko, 

a Concordia Bus Finland) 
- využitie environmentálnej značky v technických špecifikáciách, kritériách 

na vyhodnotenie ponúk alebo v podmienkach plnenia zákazky podľa čl. 43, 

pričom využitie konkrétnej značky podlieha prísnym podmienkam
26

 

a súčasne musia byť akceptované alternatívne značky alebo alternatívne 

spôsoby preukázania splnenia požadovaných environmentálnych 

charakteristík. 

- požadovanie preukázania splnenia noriem environmentálneho 
manažérstva podľa čl. 62 ods. 2; 

- v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

• uplatnenie environmentálnych aspektov alebo znakov pri 

vyhodnocovaní najlepšieho pomeru ceny a kvality podľa čl. 67 ods.2 

písm. a)  

•  zahrnutie nákladov prisúditeľných „k environmentálnym 
externalitám spojeným s výrobkom, službou alebo prácami počas ich 

životného cyklu za predpokladu, že je možné určiť a overiť ich peňažnú 

hodnotu; takéto náklady môžu zahŕňať náklady spojené s emisiami 

skleníkových plynov a emisiami iných znečisťujúcich látok, ako aj 

ostatné náklady spojené so zmierňovaním zmeny klímy (...)“ podľa čl. 

68 ods. 1 písm. b) 

 
26

 „a) požiadavky pre získanie značky sa vzťahujú len na kritériá, ktoré súvisia s predmetom zákazky 

a ktoré sú vhodné na vymedzenie charakteristík prác, tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom 

zákazky; 

b) požiadavky pre získanie značky vychádzajú z objektívne overiteľných a nediskriminačných 

kritérií; 

c) značky sa stanovujú v rámci otvoreného a transparentného postupu, na ktorom sa môžu 

zúčastniť všetky zainteresované strany vrátane orgánov štátnej správy, spotrebiteľov, sociálnych 

partnerov, výrobcov, distribútorov a mimovládnych organizácií; 

d) značky sú prístupné všetkým zainteresovaným stranám; 

e) požiadavky pre získanie značky sú stanovené treťou stranou, nad ktorou hospodársky subjekt, 

ktorý žiada o značku, nemôže uplatňovať rozhodujúci vplyv.“ 
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- stanovenie podmienok plnenia zákazky ktoré zahŕňajú environmentálne 

aspekty (podľa čl. 70).  

Konštrukcia zahrnutia environmentálnych aspektov do záväzného rámca 

obsahuje tri úrovne diskrečných oprávnení (Andhov, 2019) EÚ, členských 

štátov a verejných obstarávateľov. EÚ má možnosť prijať alebo stanoviť 

legislatívnym aktom spoločnú metódu kalkulácie nákladov životného cyklu 

podľa čl. 68 ods. 3 pričom do dnešného dňa bola stanovená jediná takáto 

metóda obsiahnutá v Smernici o čistých vozidlách 2009,27 ktorá však bola vo 

verzii po novele v roku 2019 vypustená.
28

 Okrem toho, v súčasnosti sú účinné 

viaceré predpisy, ktoré majú za cieľ stanovenie minimálnych 

environmentálnych štandardov v EÚ a ktoré majú dopad na proces verejného 

obstarávania. V takýchto prípadoch sú potom verejní obstarávatelia nútení 

nielen zahrnúť environmentálne aspekty verejného obstarávania, ale sú 

povinní dosiahnuť určitý štandard týchto aspektov, respektíve splniť určité 

požiadavky alebo cieľové hodnoty. Smernica o čistých vozidlách 201929 
stanovuje pre jednotlivé členské štáty cieľové hodnoty podielov motorových 

vozidiel s nulovými emisiami (podrobnejšie napr. Blažo, 2019). Smernica 
o energetickej efektívnosti30 vyžaduje od členských štátov, aby sa obstarávali 

iba „výrobky, služby a budovy s vysokou energetickou efektívnosťou, pokiaľ je 

to v súlade s nákladovou efektívnosťou, ekonomickou realizovateľnosťou, 

udržateľnosťou zo širšieho hľadiska, technickou vhodnosťou a dostatočnou 

hospodárskou súťažou (...)“, a to v prípade ústredných orgánov štátnej správy 

povinne (čl. 6 ods. 1) a na regionálnej a miestnej úrovni fakultatívne („Členské 

štáty nabádajú verejné subjekty, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, aby s 

náležitým ohľadom na svoje príslušné právomoci a administratívnu organizáciu 

nasledovali vzorovú úlohu svojich ústredných orgánov štátnej správy ...“, čl. 6 

ods. 2).
31

 Osobitným príkladom požiadavky na energetickú efektívnosť je 

 
27

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a 

energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5 – 12) 

28
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení 

smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. 

v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 116 – 130). 

29
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických 

vozidiel cestnej dopravy v záujme nízkoemisnej mobility. 

30
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej 

efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú 

smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 – 56). 

31
 Na základe tejto povinnosti sa obstarávajú iba tie 

a) produkty, ktoré spĺňajú kritériá najvyššej možnej triedy energetickej účinnosti, a prihliadajú na 

potrebu zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž, ak ide o produkt, na ktorý sa vzťahuje 
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požiadavka Smernice o energetickej hospodárnosti budov,32 podľa ktorej 

„Členské štáty zabezpečia, aby: a) od 31. decembra 2020 všetky nové budovy 

boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie a b) po 31. decembri 2018 

boli nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia verejné orgány, budovami s 

takmer nulovou spotrebou energie.“ (čl. 9 ods. 1). Na rozdiel od Smernice o 
energetickej efektívnosti a Smernice o čistých vozidlách 2019, nie je 

aplikácia požiadaviek Smernice o energetickej hospodárnosti budov 

naviazaná na limity stanovené v smerniciach o verejnom obstarávaní.  

Ďalšou diskrečnou úrovňou je samotná legislatívna činnosť členského 

štátu, teda do akej miery zúži diskrečné možnosti jednotlivých verejných 

obstarávateľov. Napríklad čl. 67 ods. 3 Smernice VO umožňuje členským 

štátom, aby v niektorých prípadoch priamo vylúčili možnosť pre verejných 

obstarávateľov použiť najnižšiu cenu ako jediné kritérium pre vyhodnotenie 

ponúk. Tým sú verejní obstarávanie nútení vo väčšej miere vyhodnocovať aj 

kvalitatívne otázky spojené so zákazku, a môže sa tak nútene vytvoriť priestor 

pre aplikáciu environmentálnych faktorov. Príkladom takéhoto prístupu môže 

byť slovinské Nariadenie o zelenom verejnom obstarávaní,33
 ktoré určuje 

tovary a služby, pri ktorých sú verejní obstarávatelia povinní použiť 

environmentálne aspekty, alebo predpisy belgických jednotiek federácie, ktoré 

umožňujú nákup motorových vozidiel, ktoré dosahujú určitú minimálnu 

hodnotu „ecoscore“, pričom táto hodnota sa každým rokom zvyšuje.
34

  

 
energetické označovanie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. 

júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ 

(Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1 – 23). 

b) produkty, ktoré sú v súlade s referenčnými hodnotami energetickej účinnosti podľa Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie 

požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 – 35); 

c) produkty kancelárskeho zariadenia, ktoré obsahujú logo „ENERGY STAR“; 

d) pneumatiky, ktoré spĺňajú kritérium triedy najvyššej energetickej úspornosti palív; 

e) služby, pri plnení ktorých dodávatelia používajú vyššie uvedené výrobky, 

f) budovy alebo uzatvárajú nové zmluvy len o prenájme takých budov, ktoré spĺňajú aspoň 

minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. 

32
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z  19. mája 2010 o energetickej 

hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13 – 35). 

33
 Uredba o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19. [online]: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202. 

34
 Napríklad Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’exemplarité des 

pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacem. Belgium. [online]: 

http://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-region-de-

bruxellescapit_n2014031529.html. 
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Napokon, treťou úrovňou je samotné rozhodnutie verejného 

obstarávateľa, ktoré ho stavia pred dilemu v rozhodovaní vo vzťahu 

k predpisom o verejnom obstarávaní. Pokiaľ neaplikácia environmentálnych 

aspektov vo verejnom obstarávaní (okrem niekoľkých obligatórnych prípadov 

uvedených vyššie) nepredstavuje per se porušenie pravidiel verejného 

obstarávania, nesprávne aplikované environmentálne aspekty môžu pre 

verejného obstarávateľa predstavovať riziko porušenia princípov verejného 

obstarávania, napríklad porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, 

primeranosti a transparentnosti.  

2.3. LIMITY OBLIGATÓRNEHO UPLATŇOVANIA ENVIRONMENTÁLNYCH 

ASPEKTOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V PRÁVE EÚ 

Napriek tomu, že právo EÚ stanovuje na obstaranie niektorých tovarov 

a služieb povinnosť zohľadňovať environmentálne aspekty, pôsobnosť 

takýchto nástrojov je obmedzená. Smernica o čistých vozidlách 2019 má 

obmedzenú vecnú i osobnú pôsobnosť. Z hľadiska ratione personae, vzťahuje sa 

na verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjekty v zmysle čl. 2 ods. 1 

bod 1 Smernice VO a čl.3 a 4 Smernice o obstarávaní v sektoroch 
verejnoprospešných služieb a na subjekty obstarávajúce služby vo verejnom 

záujme v oblasti dopravy
35 Napriek relatívne širokej definícii osobnej 

pôsobnosti, vecná pôsobnosť je zúžená iba na dohody, ktoré presahujú limity 

stanovené v Smernici VO, Smernici o obstarávaní v sektoroch 
verejnoprospešných služieb a Nariadenia o verejnoprospešných službách 
v doprave. Následne sa iba vozidlá cestnej dopravy obstarané v rámci 

stanovených obmedzení započítavajú na účely stanovenia podielov vozidiel 

s nízkymi emisiami a bez emisií podľa čl. 5 Smernice o čistých vozidlách 2019. 

Pokiaľ ide o obstarávanie vozidiel cestnej dopravy v Slovenskej republike, 

možno vykonať nasledujúce porovnania. V rámci roka 2020 bolo vyhlásených 

20 súťaží (z toho 2 opakované) spolu na nákup 463 osobných motorových 

vozidiel a jeden dynamický nákupný systém, a to v celkovej hodnote 

predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 60 194 966,03 € (bez dynamického 

nákupného systému10 194 966,03 €). V tom istom období bolo v rámci systému 

elektronického trhoviska (elektronického kontraktačného systému) 

zakontrahovaných 57 zmlúv o obstaraní osobných motorových vozidiel 

 
35

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo 

verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) 

č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1) (ďalej len „Nariadenie 

o verejnoprospešných službách v doprave“). 
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v celkovej hodnote 2 771 230,82 € (čo zodpovedá približne 125 autám) 

a celkovo 171 zmlúv na obstaranie cestných vozidiel v celkovej hodnote 

12 251 249,69 €. Z uvedeného vyplýva, že relevantný podiel obstarania 

osobných motorových vozidiel (okrem dynamického nákupného systému) 

prebieha mimo rámca nadlimitných zákaziek. Vzhľadom na cenu autobusov, sú 

tieto obstarávané v zásade v rámci nadlimitných zákaziek (75 autobusov 

v predpokladanej hodnote 17 757 775,33€ v porovnaní s jediným autobusom 

v rámci elektronického kontraktačného systému v hodnote 124 999,00 €) 

Tabuľka č. 1 Osobné motorové vozidlá36 – nadlimitné zákazky - 2020 

Číslo Názov Počet 

 Predpokladaná 

hodnota zákazky  

 Priemerná 

cena  

45671 - 

MST 

Štátna veterinárna a potravinová správa 

Slovenskej republiky  

7 208 333,33€  29 761,90€  

45673 - 

MST 

Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja  

14 166 633,34€  11 902,38€  

45258 - 

MST 

Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 

5 103 525,00€  20 705,00€  

45266 - 

MST 

Automobilové opravovne Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, a. s. 

100 2 688 000,00€  26 880,00€  

44596 - 

MST 

Automobilové opravovne Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, a. s. 

75 1 595 000,00€  21 266,67€  

43795 - 

MST 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 80 1 473 206,78€  18 415,08€  

43720 - 

MST 

Automobilové opravovne Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, a. s. 

4 340 000,00 €  85 000,00 €  

42211 - 

MST 

Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 

9 125 475,00 €  13 941,67 €  

40679 - 

MUT 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky DNS 50 000 000,00 €    

35733 – 

MST 

Národná banka Slovenska 10 384 000,00 €  38 400,00 €  

33531 – 

MST 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 500 166,81 €  27 787,05 €  

29988 

– MST 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky 

11 204 070,56 €  18 551,87 €  

28007 – 

MST 

Trnavský samosprávny kraj  30 444 267,65 €  14 808,92 €  

24845 

– MST 

EKO - podnik verejnoprospešných služieb  1 17 332,11 €  17 332,11 €  

20938 

– MST 

Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 

16 232 083,34 €  14 505,21 €  

 
36

 Kódy CPV 34100000-8 34110000-1 34111000-8 34111100-9 34111200-0 34113000-2 34113100-3 

34113200-4 34113300-5 
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20289 

– MST 

EKO - podnik verejnoprospešných služieb  1 17 332,11 €  17 332,11 €  

20105 – 

MST 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže (GR ZVJS) 

16 329 020,00 €  20 563,75 €  

8012 – 

MST 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže (GR ZVJS) 

16 329 020,00 €  20 563,75 €  

5166 – 

MST 

Štátna veterinárna a potravinová správa 

Slovenskej republiky  

23 412 500,00 €  17 934,78 €  

22 – 

MST 

Slovenská správa ciest  27 625 000,00 €  23 148,15 €  

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, autori 

Tabuľka č. 2 Autobusy37 – nadlimitné zákazky - 2020 

Číslo Názov Počet 

 Predpokladaná 

hodnota zákazky  

 Priemerná 

cena  

41877 – 

MST 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže (GR ZVJS) 5 1 126 000,00 €  225 200,00 €  

40648 – 

MST ARRIVA Nové Zámky, a.s.  15 3 404 708,75 €  226 980,58 €  

33807 – 

MST Mesto Zvolen  4 1 025 686,68 €  256 421,67 €  

32910 – 

MST 

Akadémia ozbrojených síl generála 

Milana Rastislava Štefánika 1 250 000,00 €  250 000,00 €  

27045 – 

MST 

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová 

spoločnosť 15 5 021 699,90 €  334 779,99 €  

18178 – 

MST 

Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť 8 1 142 760,00 €  142 845,00 €  

14136 – 

MST ARRIVA Michalovce, a.s. 11 2 400 200,00 €  218 200,00 €  

14137 – 

MST ARRIVA Michalovce, a.s.  16 3 386 720,00 €  211 670,00 €  

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, autori 

 

V porovnaní so Smernicou o čistých vozidlách 2019 má Smernica 
o energetickej efektívnosti ešte obmedzenejšiu pôsobnosť. Jej uplatnenie je 

obmedzené troma limitmi pôsobnosti: 

- ratione personae – povinnosť sa vzťahuje len na ústredné orgány štátnej 

správy (čl. 6 ods. 1 prvý pododsek), 

- ratione valoris – povinnosť sa vzťahuje len na nadlimitné zákazky (čl. 6 

ods. 1 druhý pododsek), 

 
37

 Kódy CPV 34120000-4, 34121000-1, 34121100-2, 34121200-3, 34121300-4, 34121400-5, 34121500-

6. 
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- ratione matriae – povinnosť sa vzťahuje len na prípady „... pokiaľ je to v 

súlade s nákladovou efektívnosťou, ekonomickou realizovateľnosťou, 

udržateľnosťou zo širšieho hľadiska, technickou vhodnosťou a dostatočnou 

hospodárskou súťažou...“ (čl. 6 ods. 1 prvý pododsek). 

Pneumatiky sú jedným z predmetov zákaziek, na ktoré sa vzťahuje 

Smernica o energetickej efektívnosti. V roku 2020 boli vyhlásené len dve 

nadlimitné súťaže na rámcové zmluvy, z toho iba jedna ústredným orgánom 

štátnej správy (Tabuľka 3). Pre porovnanie, v tom istom období sa samotného 

dodania pneumatík týkalo 80 zmlúv, ktoré boli výsledkom súťaže 

prostredníctvom EKS v celkovej cene 866 932,05 €, z toho 11 kontraktov 

ústredných orgánov štátnej správy v hodnote 47 959,22 €.  

 

Tabuľka č. 3 Pneumatiky38 – nadlimitné zákazky - 2020 

Číslo Názov Predpokladaná hodnota 

32624 - MST 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad 

pre investície a akvizície  5 619 998,00 

251 - MST LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 523 900,00 

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, autori 

2.4. TRANSPOZÍCIA ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA DO 

PRÁVNEHO PORIADKU SR 

Požiadavky na obligatórne uplatňované aspekty verejného obstarávania 

boli transponované do slovenského právneho poriadku viacerými nástrojmi. 

Smernica o čistých vozidlách 2019 bola transponovaná Zákonom o podpore 
ekologických vozidiel v cestnej doprave,39 a teda osobitným predpisom, t.j 

tieto pravidlá neboli priamo integrované do Zákona VO V danom prípade 

zákonodarca zvolil najjednoduchšiu formu transpozície, a teda smernica je 

transponovaná osobitným a samostatným predpisom. Smernica o čistých 
vozidlách 2019 stanovuje cieľové hodnoty

40 pre všetkých verejných 

 
38

 Kódy CPV 34350000-5, 34351000-2, 34351100-3, 34352000-9, 34352100-0, 34352200-1, 34352300-

2. 

39
 Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

40
 Minimálny podiel ekologických vozidiel pre referenčné obdobie od 2. augusta 2021 do 31. 

decembra 2025 je 
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obstarávateľov a obstarávateľov spoločne, pričom Zákon o podpore 
ekologických vozidiel v cestnej doprave stanovuje rovnaké limity pre každého 

jednotlivého verejného obstarávateľa a obstarávateľa (§ 4).  

Smernica o energetickej efektívnosti bola transponovaná sčasti 

Zákonom VO, konkrétne ustanovením § 42 ods. 5 a 6
41

, ktorý sa týka 

„energeticky významných výrobkov“, t. j. iba kategórie podľa prílohy III. Písm. 

a) Smernice o energetickej účinnosti. V tejto časti však na druhej strane ide 

transpozícia nad rámec minimálnej povinnosti stanovenej v smernici, keďže 

zaväzuje všetkých verejných obstarávateľov, nielen ústredné orgány štátnej 

správy. Ďalšou čiastočnou transpozíciou je ustanovenie § 25 písm. m) a n) 

Zákona o energetickej efektívnosti,42 podľa ktorého má Ministerstvo 

hospodárstva SR určiť organizáciu, ktorá „vydáva zoznam vhodných opatrení 

na zvýšenie energetickej účinnosti a opatrení na zlepšenie energetickej 

efektívnosti pri verejnom obstarávaní“ a „vypracúva usmernenia, ktoré môžu 

slúžiť pri zadávaní zákaziek podľa osobitného predpisu ako hodnotiace 

kritérium z hľadiska environmentálnej charakteristiky alebo efektívnosti 

prevádzkových nákladov pri obstarávaní 

1. energeticky významných výrobkov v najvyššej triede energetickej 

efektívnosti, 

2. pneumatík v najvyššej triede úspornosti palív, 

3. výrobkov s označením podľa osobitného predpisu, 

 
a) 22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1 (ekologické vozidlo dosahuje emisie najviac 80 % limitov 

podľa príslušnej emisnej normy) 

b) 8 % pre vozidlo kategórie N2 a N3, 

c) 34 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus, pričom polovica musia tvoriť vozidlá s nulovými 

emisiami. 

Minimálny podiel ekologických vozidiel pre referenčné obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 

2030 je 

a) 22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1 (ekologické vozidlo má nulové emisie CO2), 

b) 9 % pre vozidlo kategórie N2 a N3, 

c) 48 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus, pričom polovica musia tvoriť vozidlá s nulovými 

emisiami. 

41
 „(5) Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku, verejný obstarávateľ v opise 

predmetu zákazky určí požiadavky len na taký energeticky významný výrobok, ktorý spĺňa kritériá 

najvyššej výkonnosti a patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobitného predpisu. 

(6) Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstarávateľa nevzťahuje, ak 

a) ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, alebo 

b) obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej triede energetickej účinnosti a najvyššej 

výkonnosti nie je vhodné vzhľadom na efektívnosť nákladov, nie je ekonomicky únosné pre 

verejného obstarávateľa, nie je technicky vhodné alebo neumožňuje hospodársku súťaž.“ 

42
 Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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4. služieb, pri ktorých sa používajú iba výrobky podľa prvého až tretieho 

bodu, 

5. verejných budov alebo obstarávaní obnovy verejných budov spĺňajúcich 

minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, 

6. balíka energeticky významných výrobkov tak, aby energetická účinnosť 

celého balíka bola vyššia ako energetická účinnosť jednotlivých 

výrobkov v rámci tohto balíka.“ 

Tento katalóg výrobkov a služieb zodpovedá katalógu uvedenom 

v Smernici o energetickej účinnosti (príloha III.), avšak nezakladá verejným 

obstarávateľom explicitnú povinnosť postupovať podľa týchto 

environmentálnych aspektov. Slovenská inovačná a energetická agentúra, 

ktorú Ministerstvo hospodárstva SR poverilo energetickým poradenstvom, 

zverejnila na svojom webovom sídle usmernenia len vo vzťahu k zariadeniam 

na výrobu tepla.
43

  

V prípadoch obligatórneho zohľadňovania environmentálnych aspektov 

vyžadovaných právom EÚ využila SR minimalistický prístup, dokonca až 

transpozičný deficit. A to napriek tomu, že zahrnutie environmentálnych 

požiadaviek nepredstavuje nedôvodný „gold-plating“ (Král, 2015, p. 304) 

a požiadavka na šetrné využívanie prírodných zdrojov a ochrana životného 

prostredia pramenia priamo z Ústavy SR.  

 

2.5. ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PRÁVE SR – OPATRNÉ KROKY 

VPRED 

Nástroje na implementáciu zeleného verejného obstarávania možno 

zaradiť do dvoch skupín: (1) soft law a (2) zavedenie povinného zákonného 

rámca pre zelené verejné obstarávanie.  

Do prvej skupiny možno zaradiť Národný akčný plán pre zelené verejné 

obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020.
44

. V rámci uznesenia 

vlády, ktorým bol akčný plán schválený, bolo zároveň uložené ministrom 

a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy aplikovať princípy 

verejného obstarávania. Cieľom tejto národnej stratégie bolo „dosiahnuť 50 %-

 
43

 https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/bezplatne-poradenstvo-pre-verejny-

sektor/zoznam-vhodnych-opatreni-na-zlepsenie-energetickej-efektivnosti-pri-verejnom-

obstaravani/ 

44
 Schválený Vládou SR, uznesením č. 590/2016 zo dňa 14.12.2016. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21622/1 
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ný podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového 

objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov.“ 

Envirostratégia 2030
45

 je ešte ambicióznejšia a považuje za cieľový podiel 

zeleného verejného obstarávania 70 %. Ďalším krokom bolo v roku 2020 

schválenie Metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a 

grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych 

charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania,
46

 pričom Vláda uložila 

daným uznesením ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy 

„...uplatňovať pri obstarávaní tovarov a služieb pri produktových skupinách 

„cestná doprava“, „kopírovací a grafický papier“ a „počítače a monitory“ k 

príslušným opisom predmetov obstarávania podľa ich CPV kódov vhodné 

environmentálne charakteristiky.“ 

Novela Zákona VO z roku 2021 zavádza s účinnosťou od 31. marca 2022 

určitú povinnú kvótu (6 %) na uplatňovanie environmentálnych aspektov
47

 vo 

verejnom obstarávaní,
48

 pričom táto kvóta je spoločná pre environmentálne 

aspekty a sociálne aspekty,
49

 okrem verejného obstarávateľa, ktorým je 

Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, pre ktorého platia oddelené 

kvóty.
50

 Táto kvóta sa navyše uplatní iba v prípadoch, ak verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ v danom kalendárnom roku realizoval alebo začal aspoň 10 

verejných obstarávaní, okrem zákaziek z nízkou hodnotou. Ako vidno 

z Tabuľky č. 4, vzhľadom na nízky podiel povinných prípadov verejného 

 
45

 Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

(Envirostratégia 2030), schválená Vládou SR, uznesením č. 87/2019 zo dňa 27.2.2019. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23592/1 

46
 Schválené Vládou SR, uznesením č. 92/2020 zo dňa 27.2.2020. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24547/1 

47
 Podľa § 2 ods. 5 písm. q) (s účinnosťou od 31.3.2022) je „environmentálnym hľadiskom taký 

aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje negatívne vplyvy alebo predchádza 

negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb na životné prostredie 

počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje 

adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom 

1. znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, 

2. znižovania emisií skleníkových plynov, 

3. ochrany lesov, 

4. predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov, 

5. zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov, 

6. využívania obnoviteľných zdrojov alebo 

7. efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.“ 

48
 V opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na 

vyhodnotenie ponúk. 

49
 K tejto problematike ďalej v kapitole „3. Sociálne aspekty verejného obstarávania“ tejto 

monografie. 

50
 § 10 ods. 7 (s účinnosťou od 31.3.2022) Zákona VO.  
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obstarávania zohľadňujúcich environmentálne aspekty verejného obstarávania 

respektíve alternatívne environmentálne respektíve sociálne aspekty, 

nemožno očakávať vysoký počet takýchto verejných obstarávaní. O to viac, 

keď podstatný počet verejných obstarávateľov nedosiahne ani marginálny 

počet 10 verejných obstarávaní. V medzirezortnom pripomienkovom konaní 

práve túto nízku ambicióznosť vyčítalo Ministerstvo životného prostredia SR, 

pričom poukazovalo napríklad na úpravu v Českej republike, kde verejní 

obstarávatelia majú v zásade povinnosť zohľadňovať plošne environmentálne 

aspekty. Ako vyplýva z vyhodnotenia tejto námietky v rámci legislatívneho 

procesu,
51

 nemožno danú novelu považovať za komplexné riešenie 

problematiky zeleného obstarávania a tú možno očakávať v budúcnosti.  

 
Tabuľka č. 4 – Počty verejných obstarávaní v roku 2020 

  

Zákazky 

(nadlimitné 

a podlimitné) Podiel 6 % 

Počet 

aktívnych 

subjektov 

v danej 

skupine 

Priemerný 

počet 

verejných 

obstarávaní 

Hodnota v € Hodnota v € 

Počet  Počet  

Štátna správa 

2 163 605 093 129 816 306 

522 2,20 1146 68,76  

Územná 

samospráva 

881 017 04 52 861 023 

3 584 0,34 1204 72,24 

Obstarávateľ 

1 428 749 921 85 724 995 

49 4,33 212 12,72  

Zdroj: štatistické údaje o verejnom obstarávaní za rok 2020 (Úrad pre verejné obstarávanie, 2021a), 
autori 

2.6. ZAVEDENIE OBLIGATÓRNEHO ZELENÉHO VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA DE LEGE FERENDA 

Napriek tomu, že environmentálne politiky sú v popredí súčasnej 

Európskej komisie, rámec pre prijatie komplexnejšej úpravy zeleného 

verejného obstarávania by narazilo na zásadu proporcionality a subsidiarity 

legislatívnej činnosti EÚ. O to viac by dochádzalo ku konfliktu medzi 

zavedením obligatórnych aspektov zeleného verejného obstarávania ako 

„vertikálnej politiky“ ochrany životného prostredia a subsidiaritou obmedzený 

rámec právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania. Preto je súčasný 

právny rámec EÚ v oblasti zeleného verejného obstarávania, napriek soft law 

a deklarovaným zámerom, skôr „umožňujúci“, ako „prikazujúci“ (okrem 

 
51

 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26229/1 
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relevantných výnimiek týkajúcich sa vozidiel cestnej dopravy a energetickej 

efektívnosti.  

Na druhej strane, zavedenie obligatórnych princípov zeleného verejného 

obstarávania predstavuje zákonné vyjadrenie naplnenia ústavnej povinnosti 

v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj medzinárodných 

environmentálnych a klimatických záväzkov Slovenskej republiky. 

Aktuálny legislatívny stav, respektíve očakávaný legislatívny stav 

predstavuje zmes zákonných povinností a politických povinností ministrov 

v oblasti zeleného verejného obstarávania, pričom zákonné povinnosti nie sú 

ani len integrované do Zákona VO. 

Stanovenie povinnosti 6 % obstarávaní, ak vôbec daný verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ v danom kalendárnom roku realizuje 10 

verejných obstarávaní, je vzdialené od hranice 70 % (alebo 50 %, ktorá mala byť 

dosiahnutá v roku 2020). Právna zákonná úprava ani len nereflektuje 

skutočnosť, že Vláda SR uložila ústredným orgánom štátnej správy 

implementovať aspekty zeleného verejného obstarávania v prípadoch 

vymedzených typov tovarov a služieb podľa schválenej metodiky.  

Ako už bolo naznačené v rámci vyhodnocovania pripomienok vo vzťahu 

k návrhu ostatnej novely Zákona VO, povinnosti implementovať aspekty 

verejného obstarávania možno   či už generálnou úpravou, ako v prípade Českej 

republiky alebo sektorovo, ako napríklad v prípade vozidiel cestnej dopravy. 

Zavedenie všeobecného pravidla uplatňovania environmentálnych 

aspektov
52

 verejného obstarávania je zmenou paradigmy a obmedzením 

diskrečnej právomoci verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ by nepoužili environmentálne aspekty iba vtedy, 

keď sa tak rozhodnú, ale museli by použiť environmentálne aspekty vždy 

(základné pravidlo), a ich prípadné nepoužitie by museli riadne zdôvodniť 

(derogácia z pravidla na základe kvalifikovaného dôvodu). Takýto rámec stále 

ponecháva dostatočnú mieru úvahy verejným obstarávateľom 

a obstarávateľom a umožňuje im reagovať na špecifické okolnosti jednotlivých 

verejných obstarávaní, a to pri zachovaní zásad verejného obstarávania, t. j. 

 
52

 Napríklad podľa § 6 ods. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Česká 

republika) „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích 

podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude 

vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je 

zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ 
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zásady primeranosti a transparentnosti. Nevýhodou takéhoto prístupu je, že 

neposkytuje verejným obstarávateľom a obstarávateľom „záväznú“ metodiku, 

ktorá by pre nich predstavovala spôsob, akým naplniť sledované 

environmentálne ciele, a na druhej strane je stále ťažko sledovateľný 

a vyhodnotiteľný, keďže sa umožňuje, pri riadnom odôvodnení, neaplikovať 

environmentálne princípy verejného obstarávania. Na druhej strane zavedenie 

zákonných sektorových pravidiel znižuje ich flexibilitu a bude si vyžadovať 

opakované novelizácie alebo systém zostane rigidný. Samozrejme, výhodou 

sektorového prístupu je jeho adresnosť a možnosť poskytnúť relatívne presné 

inštrukcie vo vzťahu k jednotlivým požiadavkám. Za nevyhovujúci možno 

považovať prístup opierajúci sa o soft law, keďže nenúti verejných 

obstarávateľov plniť stanovené povinnosti (bez ohľadu na to, že je toto soft law 

prijaté vo forme nariadenia Vlády SR).  

Ako vzor, na jednej strane záväzného a na druhej flexibilného, 

sektorového prístupu možno označiť právny rámec prijatý v Slovinskej 

republike, kde zákon VO
53

 splnomocnil vládu prijímať sektorové požiadavky na 

uplatňovanie environmentálnych aspektov verejného obstarávania. Následné 

Nariadenie o zelenom verejnom obstarávaní sleduje dosahovanie 

environmentálnych cieľov viacvrstvovo: 

1. stanovuje tovary a služby, pri ktorých je zelené verejné obstarávanie 

povinné (čl. 4 ods. 1),
54

 

 
53

 Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015). 

54
 1.elektrina, 

2. stravovanie a stravovacie služby, 

3.textilné výrobky, 

4.kancelársky papier a hygienické papierové výrobky, 

5.elektronické kancelárske vybavenie, 

6.televízory 

7.chladničky, mrazničky a ich kombinácie, práčky, umývačky riadu, sušičky, vysávače a 

klimatizačné zariadenia, 

8. nábytok, 

9. ohrievače vody, ohrievače priestoru a ich kombinácie a zásobníky teplej vody, 

10. sanitárne vybavenie, 

11. vybavenie splachovacích toaliet a pisoárov, 

12. stenové panely, 

13. projektovanie alebo výstavba budov, 

14. projektovanie alebo realizácia stavby ciest, 

15. vozidlá cestnej dopravy a dopravné služby, 

16. pneumatiky, 

17. elektrické lampy a lampy a vnútorné osvetlenie, 
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2. stanovuje povinnosť stanoviť energetické kritérium aj pri tovaroch 

a službách, pri ktorých nie je stanovená povinnosť zeleného verejného 

obstarávania, ak je to relevantné (čl. 4 ods. 2), 

3. demonštratívne uvádza príklady environmentálnych aspektov (čl. 5 

ods. 1),
55

 

4. stanovuje prahové hodnoty a kvóty pre jednotlivé verejné zákazky,
56

  

5. definuje spôsoby integrácie environmentálnych aspektov do 

samotného zadávania zákazky (čl. 8), 

6. požaduje od jednotlivých ministerstiev, aby vypracovali odporúčané 

metodiky pre zelené verejné obstarávanie.  

Viacvrstvový prístup môže byť najvhodnejší pre zavedenie povinného 

rámca pre environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní. Mechanizmus 

musí byť jednoduchý a prehľadný, aby zbytočne nezvyšoval administratívne 

náklady pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj uchádzačov. 

Všeobecná povinnosť podľa vzoru českej právnej úpravy môže predstavovať 

prvú vrstvu, ktorá inkorporuje environmentálny princíp ako princíp verejného 

obstarávania, s možnosťami derogácie vzhľadom na účelnosť, efektívnosť, ako 

aj na dodržanie zvyšných princípov. Toto všeobecné pravidlo vyžaduje od 

verejných obstarávateľov, aby zaviedli akýkoľvek environmentálny prvok 

v akejkoľvek časti zadávania zákazky alebo jej vyhodnotenia. Je teda 

ponechané na verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi, aby posúdil, či je 

vhodné použiť aspekty verejného obstarávania alebo nie a aké sú v danom 

prípade vhodné prístupy. 

 
18. cestné osvetlenie a dopravná signalizácia, 

19. upratovanie, upratovacie služby a práčovne, 

20. záhradnícke služby, poľnohospodárske a iné produkty a záhradnícke zariadenia a stroje, 

21. stolárstvo, 

22. protihlukové steny. 

55
 - energetická účinnosť a využívanie obnoviteľných alebo iných alternatívnych zdrojov energie; 

- efektívna a opätovne použiteľná voda; 

- efektívne využívanie zdrojov; 

- predchádzanie zdravotným alebo environmentálnym rizikám, najmä znečisteniu ovzdušia, vody 

a pôdy, a znižovanie biodiverzity; 

- opätovné využitie druhotných surovín a výrobkov a predchádzanie a znižovanie tvorby odpadu, 

a to aj z dôvodu dlhšej životnosti tovaru a konštrukcie; 

- podpora používania výrobkov na opakované použitie namiesto výrobkov na jedno použitie, 

podpora opravy, prípravy a zhodnocovania výrobkov po dobe životnosti a odpadu na opätovné 

použitie a recykláciu.  

56
 Napríklad podiel recyklovaného vlákna v kancelárskom papieri a hygienických papierových 

výrobkoch vyrobených z recyklovaného vlákna je najmenej 30 %. 
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Druhú vrstvu by potom tvorili okruhy tovarov a služieb, pri ktorých by bolo 

použitie aspektov zeleného verejného obstarávania obligatórne a derogácia by 

bola možná iba zo špecifických dôvodov stanovených všeobecne záväzným 

právnym predpisom. Vzhľadom na potrebu flexibility sa javí vhodné stanovovať 

tieto okruhy tovarov a služieb podzákonným právnym predpisom. 

Tretiu vrstvu by tvorili nielen obligatórne stanovené okruhy tovarov 

a služieb, kde by bolo vyžadované zelené verejné obstarávanie, ale zároveň by 

boli stanovené určité prahové hodnoty, ktoré by pri definovaní podmienok 

zákazky nemohli byť prekročené, a teda by predstavovali určité „červené čiary“ 

verejných nákupov (napríklad v podobe emisných alebo energetických 

limitov).  Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, táto úprava by bola 

ponechaná na podzákonnú právnu úpravu. 

Štvrtú vrstvu by tvorila metodológia obstarávania určitých komodít 

obsahujúca aj alternatívne možnosti, pričom podzákonný právny predpis by 

vyžadoval pri tovaroch a službách pokrytých príslušnou metodikou, 

postupovať podľa nej. Takejto metodike zodpovedajú aktuálne metodické 

usmernenia k produktovým skupinám  „cestná doprava“, „kopírovací a grafický 

papier“ a „počítače a monitory“. Tieto ponechávajú určitú voľnosť verejným 

obstarávateľom a obstarávateľom, avšak v prípade spracovania danej 

metodiky by boli verejní obstarávatelia a obstarávatelia povinní podľa nej 

postupovať. Napriek tomu, že posledné štyri vrstvy by boli špecifikované 

podzákonnými právnymi predpismi, mali by oporu v Zákone VO a ich 

porušenie by bolo sankcionované daným zákonom.   
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3. SOCIÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

 

"I would use the power of procurement, I would say if you want to do 
business with the mayor of London, you must pay your staff a London Living 
Wage." 

(Sadiq Khan) 

 

Verejné obstarávanie je nástrojom, pri ktorom je v posledných 

desaťročiach čoraz častejšie uznávaný potenciál správne vedeného verejného 

obstarávania prispievať ku socioekonomickému rozvoju a zlepšeniu 

dostupnosti verejných služieb pre celú spoločnosť, vrátane zraniteľných či 

znevýhodnených skupín a vrstiev spoločnosti s nízkym príjmom (OECD, 2019). 

Sociálne ciele verejného obstarávania, tak ako sekundárne ciele vo 

všeobecnosti, sú pertraktované prostredníctvom práva EÚ s cieľom posilniť 

pozitívne sociálne dopady verejného obstarávania napriek tomu, že ich 

sledovanie môže zároveň znížiť hospodársku efektívnosť verejného 

obstarávania, alebo zaťažiť uchádzačov dodatočným okruhom povinností 

(Sanchez Graells, 2014, s. 102). Argumentáciu v prospech presadzovania 

sociálnych cieľov práve prostredníctvom ich uplatňovania vo verejnom 

obstarávaní pritom možno nájsť predovšetkým v dvoch prúdoch. Prvý z nich sa 

odvoláva na veľký podiel zákaziek spojených s verejným obstarávaním na 

celkovom HDP v rámci EÚ a na základe tohto tvrdí, že pozitívny dopad 

aktívneho presadzovania sociálnych cieľov prostredníctvom verejných 

zákaziek sa prejaví na značnej časti trhu členských štátov. Druhý argument 

potom akcentuje nedostatočnú úroveň dobrovoľnej spoločenskej 

zodpovednosti dodávateľov aktívnych na trhu verejného obstarávania 

a zasadzuje sa o posilnenie motivácie dodávateľov štandardy spoločenskej 

zodpovednosti aplikovať práve pre vidinu benefitov, ktoré pre nich prinesie 

spoločenská zodpovednosť vo verejných obstarávaniach (Arnaiz, 2011). 

Štátne orgány môžu prostredníctvom svojho zapojenia na trhu verejného 

obstarávania v postavení verejných obstarávateľov využívať svoju kúpnu silu na 

sledovanie preferovaných cieľov v oblasti sociálnej politiky (McCrudden, 2004). 

Verejní obstarávatelia prostredníctvom verejného obstarávania, v spolupráci 

so súťažiteľmi doň zapojenými, môžu prostredníctvom zohľadnenia 

a proaktívneho presadzovania sociálnych hľadísk verejného obstarávania 

dosiahnuť popri zabezpečení hlavného cieľa verejného obstarávania aj rad 
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vedľajších účinkov, ktoré dopĺňajú a zosilňujú prínos konkrétneho projektu pre 

komunity, ktorým je určený. Takýmto spôsobom môžu byť obstarávateľmi 

presadzované najrôznejšie sociálne aspekty vo verejnom sektore, do značnej 

miery prekrývajúce sa aj s konceptom spoločenskej zodpovednosti 

obchodných spoločností (Carter & Jennings, 2004, s. 167), napr. na podporu 

zamestnanosti, integráciu znevýhodnených osôb a osôb so zdravotným 

postihnutím na trhu práce, či podporu udržateľnosti a používania udržateľných 

výrobkov (Preuss, 2009), či dodržiavanie ľudských práv a práv zamestnancov 

(Amann et al., 2014, s. 362). Popri zabezpečení želaného predmetu zákazky 

a dosiahnutí pozitívnych dopadov v environmentálnej či sociálnej oblasti 

zároveň verejní obstarávatelia môžu týmto spôsobom dosiahnuť reguláciu 

správania uchádzačov, aj bez využitia tradičných metód regulácie, ktoré by 

verejným obstarávateľom ako nositeľom verejnej moci boli dostupné 

(Arrowsmith & Kunzlik, 2009, s. 21). 

Cieľom tejto kapitoly je preto priblížiť aktuálny vývoj a poznatky 

o sociálnom verejnom obstarávaní ako sekundárnom cieli verejného 

obstarávania a posúdiť presadzovanie tohto cieľa v Slovenskej republike. 

Výskum sa zameriava v úvode na identifikáciu východísk a sociálnych dopadov, 

ktoré v historickom vývoji tento sekundárny cieľ sledoval a výhody, ktoré 

umožňuje využitie verejného obstarávania na dosiahnutie týchto cieľov. 

Reflektovaním týchto cieľov a aktuálneho právneho rámca účinného v rámci 

Európskej únie a Slovenskej republiky výskum následne zameriava svoju 

pozornosť predovšetkým na analýzu prípadov, v ktorých môžu byť sociálne 

ciele vhodné na zlepšenie situácie konkrétnych skupín v rámci Slovenskej 

republiky, ako aj úspešnosti iniciatív, ktoré mali za účel rozšíriť používanie 

sociálnych hľadísk v prebiehajúcich verejných obstarávaniach s cieľom zlepšiť 

sociálnu situáciu zraniteľných skupín v krajine. Na prípadovej štúdií konkrétnej 

povinnosti uplatniť sociálne hľadiská vo verejných obstarávaniach na zákazky 

realizované z prostriedkov Európskej únie potom výskum skúma dopad tejto 

povinnosti na záujem verejných obstarávateľov o účasť v danom projekte, 

s cieľom nájsť odpoveď na otázku, či stanovenie záväznej povinnosti uplatňovať 

sociálne hľadiská negatívne vplýva na úmysel obstarávateľov požiadať 

o financovanie ich projektov. 

3.1. SOCIÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, JEHO VÝVOJ (NIELEN) V EÚ 

A PRÍNOS SOCIÁLNYCH HĽADÍSK 

Pôvodne sa za hlavné hodnoty verejného obstarávania a jeho 

najpodstatnejšie výhody považovali predovšetkým hospodárnosť a s tým 
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súvisiaca podpora voľnej súťaže na trhu (Hansson & Johansson, 2017). 

V priebehu posledných dekád dvadsiateho storočia sa však nielen na trhoch 

členských štátov EÚ, ale aj v celosvetovom meradle, sociálne ciele verejného 

obstarávania zamerali dodatočne aj na presadzovanie rovnosti a potláčanie 

diskriminácie, či už na základe rasy, pohlavia, zdravotného postihnutia, či iných 

dôvodov (McCrudden, 2004). Prepojenia medzi verejným obstarávaním na 

jednej strane a spoločenskou zodpovednosťou obchodných spoločností, 

ochranou ľudských práv, sociálnou politikou a jej mnohorakými aspektmi v 

členských štátoch EÚ na strane druhej sú preto výsledkom dlhodobého 

historického vývoja (McCrudden, 2007b), ktorý má počiatky presahujúce 

aktuálnu generáciu smerníc regulujúcich verejné obstarávanie v EÚ. 

V minulosti pritom bola podobná problematika aj predmetom posudzovania zo 

strany SD EÚ, ktorý posúdil zohľadňovanie sociálnych cieľov pri vyhodnocovaní 

ponúk a plnení zmlúv za súladné s právom EÚ, pri dodržaní ostatných princípov 

verejného obstarávania, predovšetkým zákazu diskriminácie.
57

 

Popri priamom uplatňovaní týchto cieľov vo verejnom obstarávaní sa, 

najmä zo strany ústredných orgánov štátnej správy, zároveň sociálne hľadiská 

vo verejnom obstarávaní presadzujú nepriamo, podporou a informovaním 

iných aktérov o týchto cieľoch, ako aj vzdelávaním a profesionalizáciou osôb 

zodpovedných za verejné obstarávania (Preuss, 2009, s. 217–218). Napriek 

dlhodobému trendu vo vývoji verejného obstarávania a jeho právnej úpravy 

smerom ku integrácií sociálnych cieľov však nejde o prínos nevyhnutne 

prospešný pre všetkých a kritika sa zameriava predovšetkým na možnosť 

celkového zvýšenia konečnej ceny, ako aj na nedostatok efektivity takéhoto 

presadzovania prostredníctvom čiastkových krokov v jednotlivých verejných 

obstarávaniach, najmä pre riziko možného obvinenia obstarávateľov 

z obmedzovania voľnej súťaže (Sanchez-Graells, 2019, s. 98). 

Pri porovnaní sekundárnych cieľov verejného obstarávania pritom môžu 

ako prekvapivé znieť zistenia, podľa ktorých zohľadnenie účinkov sociálnych 

dopadov verejného obstarávania uchádzačmi vo verejnom obstarávaní má 

väčší dopad na výsledok verejného obstarávania, než dopadov na životné 

prostredie (Amann et al., 2014, s. 361). Uvedené zistenia treba ale taktiež 

reflektovať so zisteniami, podľa ktorých naopak environmentálne otázky 

a zelené verejné obstarávanie sú oproti sociálnemu verejnému obstarávaniu 

viac rozšírené v povedomí subjektov do verejného obstarávania zapojených 

(Kahlenborn et al., 2011, s. 107). Presadzovanie sociálnych hľadísk vo verejnom 

obstarávaní preto má nepochybne veľký potenciál priniesť pozitívne sociálne 
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dopady, avšak zásadným nedostatkom v tomto smere je práve ich 

proaktívnejšie uplatňovanie v praxi a s tým súvisiaca potreba rozšíriť vedomosť 

o možnosti uplatňovania sociálnych hľadísk medzi verejných obstarávateľov. 

Je teda badateľné, že okrem verejných obstarávateľov aj zapojenie 

samotných subjektov uchádzajúcich sa o zákazky môže nielen priniesť želaný 

pozitívny vývoj spoločenskej situácie, ale na druhej strane sa zároveň tento 

postup preukazuje ako prospešný pre samotných uchádzačov. Na rozdiel od 

úvodom načrtnutého vnímania sociálnych hľadísk verejného obstarávania ako 

súboru dodatočných povinností zaťažujúcich už aj beztak zdĺhavý proces 

verejného obstarávania je preto záverom literatúry, že účinné uplatňovanie 

týchto hľadísk má potenciál priniesť zlepšenie postavenia naprieč celým 

spektrom subjektov zapojených do verejného obstarávania, ako aj 

jednotlivcom a skupinám, ktorým sú konkrétne zákazky určené. 

Uvedené pokusy o integráciu sociálnych cieľov do verejného obstarávania 

však nie sú bezvýhradne akceptované ako vhodné a výhodné snahy 

o presadzovanie spoločenskej zmeny. Argumenty odporcov sú mnohoraké 

a najčastejšie sa sústredia na malý prínos týchto iniciatív, ktorý na druhej strane 

značným spôsobom sťažuje dosiahnutie ústredných cieľov verejného 

obstarávania, ako transparentnosť a ekonomicky výhodné obstaranie tovarov 

či služieb (Sanchez Graells, 2011, s. 100–101). 

Proti snahám o presadzovanie sociálnych hľadísk vo verejnom 

obstarávaní stojí taktiež postoj, podľa ktorého presadzovanie týchto sociálnych 

cieľov prostredníctvom verejného obstarávania vytvára dvojakú štruktúru trhu. 

Podľa takéhoto modelu adresátmi výhod nebudú všetci znevýhodnení 

jednotlivci, ale len tí, ktorí budú účastníkmi či beneficientmi postupov 

verejného obstarávania, zatiaľ čo širší rámec diskriminácie v spoločnosti ostane 

neadresovaný, pokiaľ politiky štátov budú uprednostňovať presadzovanie 

cieľov prostredníctvom sekundárnych politík verejného obstarávania, 

namiesto všeobecne záväznej právnej regulácie aplikovanej aj mimo vzťahov 

v rámci verejného obstarávania (McCrudden, 2007a, s. 119). 

Problém, ktorý je často identifikovaný v súvislosti s regulačným rámcom 

a uplatňovaním sociálnych cieľov verejného obstarávania, spočíva 

v skutočnosti, že verejní obstarávatelia v rámci svojich aktivít nie vždy dokážu 

dostatočne identifikovať, ktorej konkrétnej skupine má konečný výsledok 

priniesť prospech, čo následne znemožňuje aj riadne určiť účelnosť vynaloženia 

použitých prostriedkov a ich širšie sociálne dopady (Torvinen & Ulkuniemi, 

2016, s. 59). Následkom takéhoto zlyhania v identifikovaní adresátov činnosti 

obstarávateľov je následne nízka úroveň zapojenia dotknutých komunít do 
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projektov a procesov s nimi súvisiacich, čím dochádza k oslabeniu sociálneho 

prínosu samotného verejného obstarávania. Komunitné zapojenie je pritom 

nižšie práve v skupinách, ktoré sú už vopred vystavené nepriaznivej sociálnej 

situácií a nemajú plne zabezpečenú realizáciu svojich politických, sociálnych 

a hospodárskych práv (Bovaird, 2007; Taylor, 2007). Pomoc týmto komunitám 

je pritom vo verejnom obstarávaní možné dosiahnuť aj v oblastiach, ktoré nie 

sú priamo predmetom danej zákazky, ale poskytujú dotknutej komunite 

dodatočné zlepšenie životnej úrovne, ku ktorému je úspešný uchádzač 

zaviazaný (Arrowsmith, 2009, s. 126). V súvislosti s presadzovaním sociálnych 

hľadísk prostredníctvom verejného obstarávania súvisí aj výhoda adresnosti 

poskytnutých výhod, ktoré sa v závislosti od konkrétnych podmienok 

v jednotlivých krajinách dá využiť na podporu rôznorodých skupín, napr. 

náboženských, jazykových, či rasových menšín, osôb so zdravotným 

postihnutím, či zmiernenie rodových rozdielov (McCrudden, 2007a, s. 92). 

3.2. SÚČASNÝ PRÁVNY RÁMEC UPLATŇOVANIA SOCIÁLNYCH HĽADÍSK 

VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Presadzovanie sociálnych cieľov vo verejnom obstarávaní rámcuje 

v prvom rade samotné právo EÚ, v ktorom sú sekundárne ciele verejného 

obstarávania všeobecne povýšené na základnú zásadu verejného obstarávania 

(čl. 18 ods. 2 Smernice VO) a stanovuje sociálne hľadisko za možné kritérium 

pri posudzovaní ceny a kvality predložených ponúk (čl. 67 ods. 2), ako aj možnú 

podmienku plnenia samotnej zmluvy (čl. 70). 

V prípade vnútroštátnej právnej úpravy potom zákon VO reflektuje znenie 

smernice obdobne, čo sa týka posudzovania pomeru ceny a kvality (§ 44 ods. 4 

zákona VO), ako aj sociálnych hľadísk uplatnených ako osobitné podmienky 

plnenia zmluvy (§ 42 ods. 12 zákona VO). Na rozdiel od smernice, ktorá 

približuje význam sociálnych hľadísk len prostredníctvom preambule,  zákon 

VO legislatívne definuje sociálne hľadiská verejného obstarávania a akcentuje 

pozitívny sociálny vplyv zákazky. Špecificky sa pritom zameriava najmä na 

rôzne vplyvy v oblasti pracovného práva, pracovných podmienok 

a zamestnanosti, ale aj vplyvy v oblasti ochrany a začlenenia ohrozených 

a vylúčených skupín, osôb so zdravotným postihnutím, ako aj vplyvov v oblasti 

inovácií, udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti dodávateľov vo verejnom 

obstarávaní (§ 2 ods. 5 písm. p) zákona VO). Je teda badateľné, že slovenský 

zákonodarca sa pri implementácií Smernice VO držal rámcov medzinárodnej 

diskusie o cieľoch sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní, pričom 

sa sústredil, obdobne ako iné krajiny a právne systémy regulácie verejného 
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obstarávania, predovšetkým na otázky súvisiace s ochranou práv 

zamestnancov, ale aj dodržiavaním ľudských práv a ochranou pred 

diskrimináciou v širšej miere, prostredníctvom verejného obstarávania. 

Čo sa týka samotných opatrení, ktorými sa uvedené sociálne ciele 

verejného obstarávania dosahujú, existujúca literatúra sa venovala viacerým 

spôsobom uplatňovaným naprieč štátmi, ktoré implementovali Smernicu VO. 

Na jednej strane je preto možné identifikovať prípady zákonom stanovenej 

a záväznej, avšak všeobecnej povinnosti verejných obstarávateľov posúdiť, 

akým spôsobom realizované verejné obstarávanie môže zlepšiť sociálnu 

situáciu v relevantnej oblasti a ako by verejní obstarávatelia v priebehu 

verejného obstarávania mohli konať s cieľom zabezpečiť dané zlepšenia 

(Henty, 2012). Tieto všeobecne formulované legislatívne požiadavky sú 

v ďalších prípadoch doplnené zároveň o prax ústredných štátnych orgánov 

a významných verejných obstarávateľov, ktorí sa konkrétnymi odporúčaniami, 

verejne dostupnými plánmi, či vzorovými zmluvnými ustanoveniami snažia 

o tzv. „mainstreaming“ a posilnenie povedomia o sociálnych hľadiskách 

verejného obstarávania medzi verejnými obstarávateľmi, ako aj dodávateľmi 

(Borges, 2018). Slovenská republika v tomto ohľade nad rámec takýchto 

všeobecných, resp. nezáväzných opatrení pristúpila prostredníctvom zákona 

o verejnom obstarávaní ku záväznej forme presadenia sociálnych hľadísk do 

vykonávaných verejných obstarávaní prostredníctvom právom stanovenej 

záväznej povinnosti obstarávateľov (§ 10 ods. 7 zákona VO). 

Podľa daného právneho rámca sa stanovuje počet verejných obstarávaní 

(v aktuálnom znení 10 za rok, nerátajúc zákazky s nízkou hodnotou), od 

prekročenia ktorého sa následne stanovuje verejným obstarávateľom 

povinnosť v najmenej 6 % vykonávaných verejných obstarávaní uplatniť 

sociálne hľadisko buďto ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy, alebo ako 

kritérium na vyhodnotenie ponúk. S účinnosťou od 31.3.2022 dané ustanovenie 

bude stanovovať taktiež alternatívnu možnosť splnenia tejto povinnosti, kde 

namiesto uplatnenia sociálneho hľadiska bude možné zo strany verejných 

obstarávateľov uplatňovať hľadisko environmentálne na dosiahnutie 

predpísaných 6 % realizovaných verejných obstarávaní s uplatnenými 

sekundárnymi cieľmi. Výnimkou bude obstarávanie realizované Slovenskou 

republikou resp. štátnymi orgánmi, ktoré budú povinné pri 6 % obstarávaní 

uplatniť sociálne hľadisko podľa doterajšej legislatívy, ale paralelne k danej 

povinnosti bude obdobne zakotvená v zákon VO povinnosť štátnych orgánov 

pri ďalších 6 % verejných obstarávaní použiť environmentálne hľadisko. 
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Z uvedeného je preto badateľné, že takéto povinné presadzovanie 

sekundárnych cieľov verejného obstarávania bolo pôvodne presadzované ako 

prostriedok sledovania práve pozitívnych sociálnych zmien prostredníctvom 

verejného obstarávania, ako sa im venuje táto kapitola. Až neskôr sa 

zákonodarca rozhodol spoločný režim regulácie zaviesť aj pre sledovanie 

environmentálnych cieľov, pričom ohľadom takejto legislatívnej zmeny je 

možné prísť k niekoľkým predbežným záverom. V prvom rade sa 

zakomponovaním oboch hľadísk do stanovenej 6 % úrovne povinného 

uplatňovania bez navýšenia tohto podielu oslabuje doterajšia dominantná 

pozícia sociálnych hľadísk, ktoré teraz môžu byť zo strany verejných 

obstarávateľov zatlačené do pozadia pre ich zameranie na zelené verejné 

obstarávanie. Uvedená novelizácia je pritom v dôvodovej správe k zákonu 

predstavená ako opatrenie, ktoré nemá za úlohu napĺňať Stratégiu 

environmentálnej politiky do roku 2030 a snaží sa len o „zmenu uvažovania“ 

o environmentálnych hľadiskách, ktoré budú v budúcnosti povinne 

zohľadňované na úrovni sociálnych hľadísk.
58

 

Uvedené odôvodnenie neposkytuje presvedčivé vysvetlenie toho, prečo 

boli environmentálne hľadiská jednak pôvodne vyňaté z povinnosti ich 

uplatňovania a zároveň nekorešponduje s obsahom schválenej novely ZVO. 

Stanovením povinnosti verejných obstarávateľov použiť environmentálne 

hľadiská na úrovni sociálnych totiž bez ďalšieho nie je možné tvrdiť, že 

dodatočná povinnosť zákonom zverená verejným obstarávateľom má 

potenciál zmeniť samotné uvažovanie či naratív o sekundárnych cieľoch 

verejného obstarávania. Obzvlášť v situácií, keď samotná dôvodová správa 

priznáva, že Slovenská republika neprijala národný program pre zelené verejné 

obstarávanie, ktorý by uviedol špecifické kroky pre dosiahnutie daného cieľa, 

je zatiaľ ťažko možné vnímať uvedenú legislatívnu zmenu ako komplexnú 

snahu o „mainstreaming“ zeleného verejného obstarávania. 

Porovnaním Slovenskej republiky s inými členskými štátmi v EÚ je teda 

možné pozorovať, že zákonodarca zvolil pre sociálne hľadiská prístup ich (v 

určitých situáciách) povinného uplatňovania vo verejných obstarávaniach, nad 

rámec spomínanej bežnej praxe, ktorá sa zväčša obmedzuje na povinnosť 

posúdenia sociálnych cieľov, prípadne nezáväzne odporúča ich uplatňovanie. 

Zároveň je špecifikom slovenského právneho rámca dôraz, ktorý kládla 
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legislatíva až donedávna na záväzné presadzovanie týchto cieľov v sociálnej 

oblasti, pričom environmentálne hľadiská v tomto ohľade  zákon VO nechával 

nepovšimnuté, čo kontrastuje s už spomínaným dôrazom kladeným naopak 

práve na zelené verejné obstarávanie v celoeurópskom meradle (Kahlenborn et 

al., 2011, s. 107). 

Na základe doteraz uvedeného je o sociálnom verejnom obstarávaní 

zrejmých niekoľko podstatných priebežných záverov. V prvom rade má 

uplatňovanie sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní bohatý historický 

vývoj, ktorý z temporálneho, ako aj teritoriálneho hľadiska ďaleko prekračuje 

rámec regulácie a presadzovania sociálneho verejného obstarávania na pôde 

EÚ. V druhom rade, hoci takéto postupy prinášajú pri svojej realizácií do 

prebiehajúcich verejných obstarávaní osobitnú skupinu problémov a otázok, 

ktoré nie sú imanentne späté s inými verejnými obstarávaniami realizovanými 

bez uplatňovania sociálnych hľadísk, tieto hľadiská môžu výrazné zlepšenie 

sociálnej situácie v komunitách, ktorým sú určené, pričom túto pomoc je 

možné cieliť na široké spektrum skupín. Týmto spôsobom je možné adresovať 

prostredníctvom vhodne vedeného sociálneho verejného obstarávania aj širšie 

spoločenské problémy, vrátane pomoci historicky znevýhodneným skupinám, 

ktoré boli resp. naďalej sú v dôsledku pretrvávajúcej diskriminácie vystavené 

nepriaznivej sociálnej situácií. V neposlednom rade je súčasný právny rámec 

regulujúci verejné obstarávanie a sociálne hľadiská v ňom používané naklonený 

proaktívnemu presadzovaniu týchto hľadísk, či už z pohľadu práva EÚ, praxe 

členských štátov, alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ZVO. 

Práve pri zákone VO je potom potrebné poznamenať, že ide nad rámec bežnej 

praxe, keď za konkrétnych podmienok verejným obstarávateľom dokonca 

stanovuje povinnosť sociálne hľadiská v určitej časti zákaziek využiť. 

S ohľadom na tieto zistenia je preto odôvodnené domnievať sa, že 

z pohľadu regulácie sa javí situácia v Slovenskej republike ako ideálna pre 

širokospektrálne uplatňovanie sociálnych cieľov vo verejnom obstarávaní. 

Relevantnou otázkou je teda potom, do akej miery sa sociálne hľadiská 

verejného obstarávania reflektujú v praxi a aký majú dopad nielen na prax 

verejného obstarávania, ale aj samotné skupiny, ktoré zo sociálneho verejného 

obstarávania majú benefitovať. 

3.3. REALITA SOCIÁLNEHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V SR 

A DOPAD NA SOCIÁLNU SITUÁCIU ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN 

Pri zohľadnení doterajšieho historického zamerania sociálnych hľadísk vo 

verejnom obstarávaní po celom svete, ako aj ich previazanosti s ochranou 
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ľudských a sociálnych práv, je s ohľadom na situáciu týchto pozitívnych 

dopadov sociálnych hľadísk špecificky v Slovenskej republike vhodné 

zameranie skúmania tejto problematiky predovšetkým na sociálne hľadiská 

zamerané na pomoc rómskym komunitám, osobitne s ohľadom na 

marginalizované rómske komunity (ďalej aj „MRK“). Rómovia sú ako skupina 

terčom diskriminácie, ktorá má historické korene naprieč európskymi štátmi. 

V množstve štátov táto diskriminácia dodnes vedie ku zlej sociálnej situácií 

rómskych komunít, najmä s ohľadom na zamestnanosť, pracovné podmienky, 

ale aj bývanie, hrozbu núteného vysťahovania, či s tým súvisiaci nedostatočný 

prístup ku spravodlivosti a právnu ochranu. MRK zároveň čelia zlej situácii 

z pohľadu jednotlivých aspektov súvisiacich s právom na bývanie, zlou 

infraštruktúrou, prístupom k vzdelaniu, energiám, či pitnej vode, hygiene, či 

zdravotnej starostlivosti (Cahn, 2006; Izsak-Ndiaye, 2017). 

Zlá sociálna situácia rómskych komunít v rámci Európskej únie je priamo 

ovplyvnená ich etnickou príslušnosťou, nakoľko disproporčný podiel rómskej 

populácie žije na hranici chudoby alebo pod ňou, až 80 % v porovnaní so 17 % 

u väčšinovej populácií (Matache & Barbu, 2021). Uvedené problémy sa 

nevyhýbajú ani MRK v Slovenskej republike, kde výskumy ukazujú nielen 

širokospektrálny dopad uvedenej diskriminácie na majoritu rómskej populácie, 

ale zároveň odkrývajú prítomnú štrukturálnu diskrimináciu založenú na 

predsudkoch a systematickom znevýhodňovaní menšín (Cf. Filčák et al., 2018; 

Filčák & Škobla, 2021; Filčák & Steger, 2014). Táto sa prejavuje osobitne pri 

určitých skupinách v rámci rómskej populácie, ktoré sú pre svoju osobitnú 

zraniteľnosť, ako v prípade rómskych žien a detí, vystavené v rámci už beztak 

zraniteľnej skupiny viacnásobnej či intersekčnej diskriminácií (Knapp, 2020; 

Sardelić, 2017). Zároveň všetky uvedené prejavy systematickej diskriminácie 

na seba vplývajú navzájom, kde napr. nedostatočná infraštruktúra, hygienické 

vybavenie, či iné environmentálne záťaže, sa stávajú dôvodom pre nútené 

vysťahovanie Rómov, čím prehlbujú ich zlú sociálnu situáciu (Davis & Ryan, 

2017). 

Uvedená situácia naznačuje, že v prípade MRK môžu byť sociálne aspekty 

vo verejnom obstarávaní vhodným prostriedkom, ako zmierniť dopady 

historickej diskriminácie na tieto komunity. Zameranie tohto výskumu pritom 

vychádza práve z už načrtnutej širokospektrálnej diskriminácie, ktorá vyúsťuje 

nielen v segregáciu rómskych komunít, ale aj s tým súvisiaci nedostatok 

infraštruktúry nevyhnutnej pre realizáciu základných životných potrieb. 

Nevyhnutné prispôsobenie daným životným podmienkam je potom zo strany 

autorít interpretované ako typická črta spôsobu života Rómov, čím je následne 

odôvodňovaný laxný prístup prehlbujúci diskrimináciu, segregáciu a nerovnosť 
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v MRK (Filčák & Škobla, 2021; Rochovská & Rusnáková, 2018; Škobla & Filčák, 

2016). Špecificky ohľadom budovania a zlepšovania infraštruktúry určenej 

rómskym komunitám sa potom javí, že naviazanie sociálnych hľadísk na 

verejné obstarávanie môže byť obzvlášť efektívne, s ohľadom nielen na 

zásadný dopad vybudovania samotnej infraštruktúry na situáciu dotknutých, 

často segregovaných, komunít. Nákladnosť konštrukcie takejto infraštruktúry 

a s tým súvisiaca veľkosť verejných zákaziek totiž potom má potenciál 

poskytnúť široké zázemie pre využitie sociálnych hľadísk vo verejnom 

obstarávaní vo veľkom rozsahu a zosilniť tak dopad uplatnenia týchto hľadísk 

na dotknuté komunity v porovnaní so zákazkami týkajúcimi sa dodania tovarov 

či služieb. 

Súvisiacim okruhom problémov, ktoré sú na problematiku diskriminácie 

a nedostatku infraštruktúry v MRK naviazané, sú potom záväzky Slovenskej 

republiky v oblasti zabezpečenia prístupu k pitnej vode v týchto komunitách. 

Pitná voda a jej základné atribúty, ako dostupnosť, prístupnosť, bezpečnosť, či 

vhodnosť, sú súčasťou normatívnych záväzkov Slovenskej republiky v rámci 

medzinárodne uznaného práva na vodu. Toto právo ako samostatnú súčasť 

medzinárodne uznávaných ľudských práv zakotvilo medzinárodné 

spoločenstvo implicitne na základe zmlúv o ľudských právach, ktoré v rámci 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv stanovujú právo na bývanie či 

právo na zdravie. Rôznorodé právne aspekty prístupu k pitnej vode a jej súvis 

s ochranou ľudských práv boli zdôraznené a presadzované od začiatku tretieho 

tisícročia množstvom medzinárodných organizácií či inštitúcií, ako napr. 

Valným zhromaždením OSN, Výborom OSN pre hospodárske, sociálne 

a kultúrne práva, Zvláštnym spravodajcom OSN pre právo na vodu, Radou 

Európy, Európskym súdom pre ľudské práva, či Európskou úniou samotnou 

(Anand, 2007; Braig, 2018; Cahill, 2005; Thielbörger, 2014). Slovenská 

republika bola v minulosti opätovane vystavená kritike za nerešpektovanie 

svojich záväzkov, ktoré napĺňanie normatívneho obsahu práva na vodu 

vyžaduje. Táto kritika pritom smeruje najčastejšie práve voči podmienkam, aké 

panujú v odľahlých regiónoch krajiny a osobitne v MRK (cf. Máčaj, 2020). Táto 

situácia sa pritom v posledných rokoch stala osobitne významnou aj z pohľadu 

verejného zdravia a šírenia nákazlivých chorôb v čase celosvetovej pandémie, 

nakoľko nedostatok bezpečného prístupu k nezávadnej pitnej vode a hygiene 

priamo ovplyvňuje aj možnosť nákazy a zraniteľnosť populácie voči ochoreniu 

COVID-19 (Braun, 2020). Tento najnovší problém pritom z hľadiska 

predchádzania šíreniu ochorenia a zaobchádzania s menšinovou populáciou 

pritom nie je izolovanou záležitosťou, ale prejavuje sa vo viacerých členských 

štátoch EÚ (Amnesty International, 2020). Nedostatky v prístupe MRK k vode, 
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najmä vode, ktorá by spĺňala podmienky vyžadované medzinárodnými 

štandardmi, sa považujú špecificky v prípade Slovenskej republiky až za 

notoricky známe (Kubíček, 2020, s. 685). Samotné štátne orgány pritom 

existujúce problémy uznávajú a dokonca označili bývanie a technické 

zabezpečenie týchto komunít za jednu z oblastí s najväčším nárastom 

rozdielov medzi rómskou a väčšinovou populáciou (Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny, 2014, s. 109). 

Pri závažnosti popísanej situácie a tlaku vyvíjaného na Slovenskú 

republiku nielen zo zahraničia, ale aj zo strany vlastných inštitúcií 

angažovaných v problematike, nie je možné opomenúť ani fakt, že štát sa snaží 

danú situáciu adresovať a podmienky prístupu k vode v rómskych komunitách 

zlepšiť. Pri danej oblasti však významnú úlohu zohráva aj územná samospráva, 

konkrétne jednotlivé obce, ktoré majú na zodpovednosti okrem iného aj 

zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými 

vodami, v rámci samosprávnej pôsobnosti obce.
59

 

V súvislosti s výškou nákladov na konštrukciu infraštruktúry a zároveň 

finančných či personálnych kapacít malých obcí mimo urbanizovaných sídiel, 

prevažne v rurálnej časti krajiny, je preto zároveň charakteristickým znakom 

veľkého množstva infraštruktúrnych projektov adresovaných na pomoc 

rómskym komunitám taktiež podstatná úloha financovania zo zdrojov 

Európskej únie. Samotné obce totiž ako zodpovedné samosprávne orgány 

nedisponujú prostriedkami na konštrukciu nevyhnutnej infraštruktúry. 

Práve toto financovanie by pritom mala EÚ zamerať predovšetkým 

spôsobom, ktorý sleduje potláčanie protirómskych predsudkov a štrukturálnej 

diskriminácie, pričom dopady takéhoto využívania dostupných prostriedkov 

majú potenciál prejaviť sa práve aj v oblasti infraštruktúry v rómskych 

komunitách, a teda vyústiť aj v zlepšenie sociálnej situácie MRK (Anthonj et al., 

2020). 

Takéto zdroje financovania preto dopadajú pri ich implementácií aj na 

uplatňovanie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní. V kontexte 

zlepšovania prístupu k vode v MRK vznikli od roku 2016 celkom tri výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorými sa mohli obce 

uchádzať o zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zabezpečenie 

prístupu k vode pre MRK (výzvy boli vyhlásené v decembri 2016, apríli 2020 

a novembri 2020). Prvá výzva vyžadovala od úspešných obcí povinné 

uplatnenie sociálnych hľadísk ako podmienok plnenia zmlúv, pričom obce boli 
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povinné zaviazať zhotoviteľa na dobu realizácie stavebných prác zamestnať 

minimálne jednu osobu z prostredia MRK, predovšetkým spomedzi dlhodobo 

nezamestnaných osôb. Obdobne ako pri zákonnej regulácií povinného 

uplatňovania sociálnych hľadísk verejnými obstarávateľmi vedúcimi väčší 

počet verejných obstarávaní sa takéto uplatňovanie sociálnych hľadísk javí ako 

účinným prostriedkom ich rozšírenia medzi verejnými obstarávateľmi. Pri 

konkrétnych výsledkoch plnenia prvej výzvy (Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, 2016) však nie je dôvodné predpokladať, že táto podmienka priniesla 

želaný účinok adresovania štrukturálnej diskriminácie či dlhodobej 

nezamestnanosti v MRK, najmä s ohľadom na nízky záujem obcí pri žiadaní 

o nenávratný finančný príspevok a s tým súvisiaci malý počet záujemcov, ako 

aj nízky podiel využitia dostupných financií (cf. Máčaj, 2020). 

Pokusy o pokračovanie v podpore obcí pri ich snahách zabezpečiť prístup 

k vode pre MRK však pokračovali druhou výzvou z apríla 2020 (Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky, 2020b), v ktorej však došlo ku poklesu 

oprávnených žiadateľov, nakoľko podmienkou bola účasť obce v tzv. Atlase 
rómskych komunít 2019, pričom v tomto súhrnnom zbere údajov bolo 

zapojených 825 obcí (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 

2019), o viac ako 20 % menej v porovnaní s obcami oprávnenými požiadať o 

nenávratný finančný príspevok v prvej výzve (celkom 1043 oprávnených 

žiadateľov). Tento pokles v okruhu oprávnených žiadateľov, a teda aj možnosti 

uplatňovať sociálne hľadiská v ich projektoch však nebol jedinou zmenou 

z pohľadu sociálneho verejného obstarávania, ktorú druhá výzva priniesla. 

Zásadnejšou úpravou bolo upustenie od povinného uplatňovania sociálnych 

hľadísk a povinnosti zamestnávania osôb z prostredia MRK ako podmienky 

plnenia zmlúv, uzatvorených obcami so zhotoviteľmi prác. Namiesto toho sa 

tento cieľ stal len jedným z vedľajších monitorovaných údajov, nie však 

záväznou povinnosťou (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2020b). 

Zároveň je treba zohľadniť, že z pohľadu záujmu obcí o poskytovanie 

nenávratných finančných príspevkov z postupom času narastá. Oproti prvej 

výzve, ktorá z hľadiska absolútnej sumy dostupných financií ani zďaleka 

nedosiahla ich plné využitie, pri druhej výzve z apríla 2020 prebehlo v priebehu 

nasledovných dvadsiatich mesiacov hneď sedem hodnotiacich kôl, v porovnaní 

so šiestimi kolami, ktoré v prípade výzvy z decembra 2016 prebiehali takmer 24 

mesiacov. Štát sa teda celkom očividne snaží zlepšiť možnosti na získanie 

zdrojov pre zlepšenie prístupu k vode v rámci MRK, hoci zároveň z bližšie 

nezisteného dôvodu obmedzil okruh oprávnených uchádzačov. Napriek tomu 

sa zdá, že pri druhej výzve záujem obcí o dostupné príspevky narastá a podiel 

financií schválených nefinančných príspevkov a zazmluvnených projektov na 
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celkovej výške alokácie výzvy presiahol 47 % (viac ako 4,3 milióna EUR). 

Celkovo teda ide o významný posun, nakoľko pri prvej výzve boli priznané 

nenávratné finančne príspevky za dva roky len v hodnote 2,31 milióna EUR, 

v rokoch 2016-2018 bol teda záujem obcí o dané financovanie v absolútnych aj 

relatívnych číslach nepochybne nižší, než v súčasnosti od výzvy z apríla 2020. 

Napriek tomu je pre úplnosť nutné zároveň uviesť, že tento nárast je potrebné 

reflektovať aj voči celkovej výške alokácie, ktorá pri prvej výzve z rokov 2016-

2018 presiahla 16 miliónov EUR, zatiaľ čo pri výzve v apríla 2020 je alokovaných 

len 9,2 milióna EUR. Napriek tomu, že v relatívnych číslach teda nárast záujmu 

môže vyzerať ako niekoľkonásobný, práve v absolútnych hodnotách 

poskytnutých nenávratných finančných príspevkov sa ukazuje, že hoci tento 

záujem nepochybne narástol, poskytnutá celková suma sa v skutočnosti 

nezväčšila ani na dvojnásobok. 

V prípade financovania projektov zameraných na zlepšenie 

znevýhodnených komunít v rámci Slovenskej republiky, osobitne v malých 

obciach, je teda nepochybne prítomná korelácia, pri ktorej upustenie od 

povinného uplatňovania sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní 

nasledoval zvýšený záujem obcí o dostupné financovanie. Napriek tomu nie je 

možné potvrdiť, že by práve upustenie od tejto podmienky vyvolalo zvýšený 

záujem o účasť obcí vo výzvach a rovnako naopak nie je preukázaný záver, že 

by tlak na obstarávateľov na intenzívnejšie uplatňovanie sociálnych hľadísk mal 

odradzujúci účinok na ich ochotu zapojiť sa do existujúcich schém financovania. 

Uvedené podporuje aj pokračujúci nárast záujmu obcí pri porovnaní 

druhej výzvy z apríla 2020 a tretej výzvy z novembra 2020. Obdobne ako pri 

druhej výzve, tretia taktiež nepresadzuje uplatňovanie sociálnych hľadísk 

s cieľom podporovať zamestnanosť a potlačiť dlhodobú nezamestnanosť 

v MRK ako povinnosť verejných obstarávateľov, ktorý získajú financie 

prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Stanovuje opäť 

zamestnanie osôb z MRK prostredníctvom sociálnych hľadísk vo verejnom 

obstarávaní len ako monitorovaný údaj. Napriek tomu však celkový záujem 

obcí o dané príspevky, ako aj účasť na výzve opäť narástla a už v priebehu 

prvých dvoch hodnotiacich kôl výzvy, teda šesť mesiacov po jej vyhlásení, boli 

podané žiadosti v sume presahujúcej 10,73 milióna EUR, teda viac ako 61 % 

z alokovaného 17,5 milióna. Výzva pritom naďalej pokračuje a posledné 

(Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2020a, stav k decembru 2021) piate 

kolo bude uzatvorené až 3. februára 2022. 

Pri porovnaní záujmu z pohľadu celkového objemu financií, o ktoré obce 

požiadali pri podávaní žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných 
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príspevkov, sa môže javiť, že záujem obcí v skutočnosti poklesol, najmä pri 

zohľadnení faktu, že do sumy 10,73 milióna EUR sa zahŕňajú aktuálne všetky 

podané žiadosti, nie len tie, ktoré boli schválené. Pri porovnaní tohto 

ukazovateľa medzi druhou a treťou výzvou (obe z roku 2020) v skutočnosti 

vyjde najavo, že za prvého pol roka od vyhlásenia druhej výzvy sa v rámci až 

troch kôl prihlásili dohromady obce o príspevky v sume až 10,99 milióna EUR, 

a teda záujem o tretiu výzvu v podstate kopíruje trend predchádzajúcej. 

Hoci nie je teda možné zatiaľ reflektovať pri tretej výzve úspešnosť 

podaných žiadostí a adekvátne ju porovnať oproti úspešnosti žiadateľov 

v druhej výzve, zároveň sa pri porovnaní celkového objemu financií, o ktoré 

bolo požiadané, zdá, že tretia výzva nie je podstatným spôsobom úspešnejšia 

ako druhá. Pre úplnosť posúdenia je dodatočne potrebné taktiež zohľadniť 

okruh oprávnených žiadateľov, ktorí sa mohli uchádzať o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku. V prípade projektov na zlepšenie prístupu 

k vode v MRK je relevantné najmä, že sa o príspevok mohol uchádzať opäť 

podstatne nižší počet obcí, než vo výzve druhej. Namiesto 825 obcí bolo 

oprávnených žiadateľov iba 168 obcí, čo predstavuje len pätinu obcí 

v porovnaní s obcami oprávnenými žiadať o nenávratné finančné príspevky 

v druhej výzve. 

V situácií, keď napriek takémuto zásadnému poklesu okruhu oprávnených 

žiadateľov podané žiadosti celkovým objemom žiadaného financovania 

dosahujú úroveň predchádzajúcej výzvy (s omnoho širším okruhom 

potencionálnych žiadateľov) je dôvodné uzavrieť, že napriek tomu, že od 

povinného uplatňovania sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní bolo 

upustené, trend narastajúceho záujmu o dostupné financovanie pokračuje 

naďalej a narastá aj po zverejnení tretej výzvy, hoci táto v oblasti uplatňovania 

sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní v porovnaní s druhou ostala 

nezmenená. 

Dodatočne je potrebné ešte zohľadniť skutočnosť, že projekty 

financované Európskym fondom regionálneho rozvoja a zazmluvnené na 

základe troch analyzovaných výziev s postupom času taktiež boli čoraz 

špecifickejšie a zamerané v prípade tretej výzvy napr. len na budovanie 

a rozširovanie existujúcich inžinierskych sietí, teda najmä kanalizácií 

a vodovodov. Týmto spôsobom sa obmedzuje možnosť obcí pristupovať ku 

zabezpečeniu financovania na projekty pre poskytnutie pitnej vody v MRK, 

ktoré nie sú v súlade s požiadavkou medzinárodného práva zabezpečiť prístup 

k vode v každej samostatnej domácnosti priamo (Výbor OSN pre hospodárske 

sociálne a kultúrne práva, 2002, ods.. 12(c)(i)). V minulých výzvach totiž 
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množstvo financovaných projektov bolo zameraných práve na poskytnutie 

vody prostredníctvom výdajných automatov, zariadení umiestnených na 

verejných priestranstvách, v rozpore s uvedenou požiadavkou, pričom išlo 

o cenovo výhodné a technicky nenáročné riešenie. Popísaný záujem obcí 

o financovanie projektov na základe novej výzvy teda narastá, a to aj napriek 

tomu, že podľa aktuálnych požiadaviek sa od nich vyžaduje technicky 

náročnejšia realizácia väčších stavebných prác, než v minulosti. 

3.4. NAMIESTO ZÁVERU – BENEFITY SOCIÁLNEHO OBSTARÁVANIA 

AKO HUDBA BUDÚCNOSTI? 

Predmetom výskumu tejto časti právnej regulácie verejného obstarávania 

venovanej sociálnemu verejnému obstarávaniu bolo posúdenie účelu a 

dopadu, aký majú sociálne hľadiská na existujúce verejné zákazky, ako aj prax 

uplatňovania takýchto sociálnych hľadísk v Slovenskej republike v súčasnosti, 

s ohľadom na existujúcu prax v iných štátoch. Ukazuje sa, že implementácia 

sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní je historickou realitou, ktorá 

časovo aj priestorovo presahuje európskeho právneho priestoru a európskej 

regulácie verejného obstarávania. Tieto sociálne ciele sa presadili ako 

prostriedky, ktorými je možné adresovať existujúcu zlú sociálnu situáciu 

a bojovať s nerovnosťami existujúcimi v prípade historicky znevýhodnených 

a štrukturálne diskriminovaných skupín. 

Na úrovni EÚ sa myšlienka sekundárnych cieľov sledovaných 

prostredníctvom verejného obstarávania presadila do znenia Smernice VO, 

pričom často paralelne popri sebe pôsobia v rámci regulácie najmä 

environmentálne a sociálne ciele. Členské štáty pritom ich dosiahnutie sledujú 

rôznorodými spôsobmi, záväznou či nezáväznou formou. Právna úprava 

Slovenskej republiky prostredníctvom zákona VO patrí do osobitnej skupiny 

regulatívnych rámcov, ktoré za splnenia určitých ukazovateľov stanovujú toto 

uplatňovanie sekundárnych cieľov dokonca ako povinné v určitom okruhu 

vedených verejných obstarávaní. 

S ohľadom na prax uplatňovania sekundárnych cieľov v sociálnej oblasti v 

prípade Slovenskej republiky sa výskum zameriava na sociálne hľadiská 

v projektoch financovaných prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, konkrétne zameraných na podporu marginalizovaných rómskych 

komunít a prístupu k vode. Na základe posúdenia existujúcich výziev 

na podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ich 

vývoja v priebehu rokov, komparáciou podmienok pre podávanie žiadostí, ako 
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aj posúdenia celkovej úspešnosti pri čerpaní dostupných prostriedkov je možné 

poskytnúť niekoľko záverov o sociálnom verejnom obstarávaní. 

Situácia v MRK z pohľadu prístupu k pitnej vode je nedostatočná 

z pohľadu medzinárodných štandardov ochrany práva na vodu a postup pri 

náprave situácie z dlhodobého hľadiska stagnuje. V prípade rómskych osídlení 

segregovaných priestorovo od zvyšku obce je pritom situácia ešte o to 

závažnejšia v porovnaní s posúdením rómskych osídlení ako celku. Uvedené je 

pritom z pohľadu medzinárodnej ochrany ľudských práv a zodpovedných 

medzinárodných inštitúcií zodpovednosťou štátu rovnako, ako obcí, na ktoré 

štát v rámci výkonu územnej samosprávy zodpovednosť za sprístupnenie pitnej 

vody delegoval. Iniciatívy zamerané na poskytnutie financií určených na 

uľahčenie prístupu k vode v MRK a konštrukciu nevyhnutnej infraštruktúry sa 

pritom po vzore praxe viacerých krajín okrem realizácie samotného práva na 

vodu snažili o dosiahnutie sekundárneho cieľa v sociálnej oblasti, konkrétne 

o boj s nezamestnanosťou prevládajúcou v MRK, obzvlášť nezamestnanosťou 

dlhodobou. Zamestnávanie osôb z týchto komunít pritom bolo pôvodne 

stanovené taktiež ako povinnosť obstarávateľov, ktorí získali nenávratný 

finančný príspevok na realizáciu daných projektov v oblasti prístupu k vode pre 

MRK. V danom období však zároveň táto oblasť bola poznačená zásadným 

nezáujmom zo strany zodpovedných obcí, ktorý sa prejavil najmä na nízkej 

sume využitých prostriedkov alokovaných Európskym fondom regionálneho 

rozvoja. 

Pri druhej výzve s totožným zameraním je súbežne s upustením od 

povinného zamestnávania osôb z MRK (prostredníctvom osobitných 

podmienok plnenia zmlúv vo verejnom obstarávaní) badateľný zároveň 

čiastočný nárast záujmu obcí o získanie nenávratných finančných príspevkov 

a využitie dostupných zdrojov. Tento nárast však pokračoval v totožných 

tendenciách aj pro tretej výzve, hoci táto oproti predchádzajúcej už nepriniesla 

žiadne zmeny v sociálnych cieľoch verejného obstarávania a zamestnanosť 

MRK ponechala v projektoch len ako doplnkový ukazovateľ. Čiastočne je 

možné tento pokračujúci nárast záujmu na strane obcí vysvetliť krátkym 

časovým odstupom medzi druhou a treťou výzvou, ktoré bol obe vyhlásené 

v tom istom roku, a teda po upustení od povinného presadzovania sociálnych 

cieľov v týchto projektoch sa časť obcí, ktoré uvedená povinnosť odrádzala od 

účasti vo výzve, zapojila už v druhej výzve a časť až v tretej. Napriek tomu však 

aj mimo rámca sociálneho verejného obstarávania môžu byť prítomné ďalšie 

faktory, ktoré vplývajú na účasť obcí v projektoch adresovaných rómskym 

komunitám a záujem o tieto schémy. Nie je teda možné považovať za 

preukázané, že by snahy zaviazať obstarávateľov ku proaktívnejšiemu 
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presadzovaniu sociálnych hľadísk vo verejných obstarávaniach boli jediné 

zodpovedné za nízky záujem o tieto projekty, ani naopak, že práve upustenie 

od týchto požiadaviek samo osebe spôsobilo aktuálny nárast záujmu medzi 

oprávnenými žiadateľmi. 

V kontexte týchto zistení sa potom ako relevantnými javia najmä dve 

záverečné dilemy, vhodné pre ďalšie skúmanie. Prvou z nich je vôbec otázka, 

prečo samotné povinné uplatnenie sociálnych hľadísk bolo z daných projektov 

vypustené a druhou potom, aké ďalšie faktory konkrétne spôsobili nárast 

záujmu obcí o získanie nenávratných finančných príspevkov od skončenia prvej 

výzvy, najmä nárast záujmu medzi druhou a treťou výzvou, napriek väčšej 

technickej a finančnej náročnosti požadovanej od projektov v tretej výzve 

z novembra 2020. ) 

V súhrne možno skonštatovať, že hoci sa sociálne ciele verejného 

obstarávania naplno usadili v právnom poriadku EÚ a SR, realita ich 

uplatňovania zo strany verejných obstarávateľov naďalej čelí prekážkam.  

Výhody uplatňovania sociálneho verejného obstarávania v situáciách 

zameraných na postavenie MRK v SR (ako takmer vzorový okruh adresátov 

pozitívneho dopadu sociálneho verejného obstarávateľa) sa zatiaľ taktiež 

neprejavujú v plnej sile. Ilustratívnym príkladom je v tomto ohľade samotný 

historický vývoj podielu osídlení MRK, ktoré nemajú prístup ku pitnej vode 

z verejného vodovodu. Atlas rómskych komunít z roku 2013 identifikoval 

celkom 185 osídlení rómskych komunít (z celkového počtu 803 sledovaných 

osídlení) úplne bez prístupu ku verejnému vodovodu (Mušinka et al., 2014, s. 

25). Na základe dát dostupných v rámci Atlasu rómskych komunít z roku 2019 

je počet osídlení bez prístupu k verejnému vodovodu 202 (z celkového počtu 

1052 sledovaných osídlení) (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity, 2019). Obdobné zistenia medzitým priniesla aj Agentúra EÚ pre 

základné práva v roku 2016 (Agentúra Európskej únie pre základné práva, 2018, 

s. 33). Badateľný postup v sociálnej situácií MRK teda aj napriek legislatívnej 

úprave a praktickému uplatňovaniu sociálneho verejného obstarávania zatiaľ 

nenastal, a to aj napriek tomu, že vláda podľa svojej stratégie z roku 2021 

(Vláda Slovenskej republiky, 2021, s. 26) chce podiel Rómov bez tečúcej vody 

priamo v príbytku znížiť o viac než päťnásobok, z 27 % na 5 %, už do roku 2030. 

Či teda intenzívnejšie presadzovanie sociálnych hľadísk do verejného 

obstarávania je v prípade MRK prítomné alebo nie, nateraz sa nejaví, že by táto 

skutočnosť mala pozitívny dopad v boji s existujúcimi nerovnosťami. 
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4. PODPORA MAL"CH A	STREDN"CH PODNIKOV 

„Konkurencieschopnosť Európy závisí od našich malých podnikov. Na to, aby 
sme splnili lisabonské ciele, musíme sa im i naďalej prioritne venovať a myslieť 
v prvom rade v malom.“  

(Erkki Liikanen, 2004)
 60

 

 

Až 99% všetkých podnikov v Únii má charakter malých a stredných 

podnikov (ďalej len „MSP“). Predstavujú preto chrbtovú kosť európskeho 

hospodárstva.
61

 Z tohto dôvodu sa prístup Únie i jej členských štátov k MSP za 

posledných 20 rokov výrazne zmenil. Malé a stredné podniky postupne 

nadobudli status kľúčových zdrojov zamestnávania pracovníkov, prostredie pre 

inovácie a regionálnu a sociálnu integráciu. Ich programová (a politická) 

podpora nadobudla formálnu podobu po zasadnutí predsedníctva Európskej 

rady v Santa Maria da Feira v júni 2000, kedy medzi závermi summitu bola 

prezentovaná o. i. aj Európska charta pre malé podniky.
62

 Charta identifikovala 

10 oblastí,
63

 v ktorých sa Komisia a členské štáty zaviazali prijímať opatrenia 

s primeraným zohľadnením potrieb malých podnikov. Patril sem aj záväzok 

pokračovať v reformách smerujúcich k dobudovaniu trhov verejného 

obstarávania ľahko dostupných pre malé podniky (oblasť č. 6).  

Na dosiahnutie tohto cieľa však bolo nevyhnutné najprv jednoznačne 

vymedziť beneficienta, ktorému mal byť uľahčený prístup na trh. To sa po 

malom zaváhaní úspešne podarilo v roku 2003 prostredníctvom Odporúčania 
Komisie 2003/361/ES o definícii mikro, malých a stredných podnikov, ktoré sa 

uplatňuje až dodnes.  

Na Európsku chartu pre malé podniky Únia v roku 2008 nadviazala 

prijatím tzv. Small Business Act for Europe (ďalej len „SBA“). V tomto 

 
60

 Komisár pre podnikanie a informačnú povinnosť, člen Európskej komisie v rokoch 1995-2004. 

Uvedený výrok bol súčasťou jeho predslovu k Európskej charte pre malé podniky. 

61
 https://ec.europa.eu/growth/smes_en  

62
 Európska charta pre malé podniky je dostupná na https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-

/publication/8a6fc78c-cf4f-45e1-a1ee-2c98622eaef7  

63
 (1) vzdelávanie a odborná príprava na podnikateľstvo, (2) lacnejší a rýchlejší začiatok podnikania, 

(3) lepšia legislatíva a regulácia, (4) dostupnosť zručností, (5) zlepšenie online prístupu 

k informáciám, (6) viac výhod vyplývajúcich z jednotného trhu, (7) zdaňovanie a finančné otázky, 

(8) posilňovanie technologickej kapacity malých podnikov, (9) úspešné modely elektronického 

podnikania a podpora špičkových malých podnikov, (10) vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho 

zastúpenia záujmov malých podnikov na úrovni Únie a na národnej úrovni. 
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dokumente o. i. vyhlásila (s.2), že „nadišiel čas raz a navždy umiestniť potreby 
MSP do popredia politiky EÚ a preniesť víziu hláv štátov a vlád z roku 2000 do 
praxe – urobiť z Európy prvotriedne prostredie pre MSP“).

64
 SBA zároveň 

ustanovuje komplexný politický rámec, a to ako pre Úniu, tak aj pre jej členské 

štáty, vyjadrený prostredníctvom 10 princípov
65

 na implementáciu rôznych 

politík na všetkých úrovniach. 

Pre oblasť verejného obstarávania Európska komisia v r. 2008 vydala 

Kódex najlepšej praxe na zjednodušenie prístupu MSP k zákazkám verejného 
obstarávania. V ňom jednak poskytla členským štátom (aj ich verejným 

obstarávateľom) usmernenia na uplatňovanie právneho rámca Únie spôsobom 

umožňujúcim účasť MSP a zároveň zdôraznila funkčné opatrenia členských 

štátov prijaté na tento účel. 

Napokon Európska komisia v Akčnom pláne pre podnikanie 2020 (2013, s. 

20) formulovala členským štátom požiadavku na zníženie regulačnej záťaže, 

pričom pre oblasť verejného obstarávania špecificky identifikovala najčastejšie 

dôvody nízkej účasti MSP na verejnom obstarávaní: veľkosť zákazky, 
extenzívna byrokracia, problémy so získavaním informácií, neprimerané 
požiadavky zo strany verejných obstarávateľov.  

Malé a stredné podniky sa tak definitívne stali predmetom politického 

záujmu Únie, ktorá ich podporu ako horizontálny cieľ uplatňuje naprieč 

rôznymi politikami. Explicitne to vyplýva aj zo súčasných priorít Komisie na 

roky 2019-2024.
66  

 
64

 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov: „Najskôr myslieť v malom. Iniciatíva Small Business Act“ pre Európu“, 

KOM(2008)394, final 

65
 (1) vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podnikatelia a rodinné podniky rásť a byť odmeňovaní za 

svoje podnikateľské úsilie, (2) zabezpečiť, aby čestní podnikatelia, ktorí zbankrotovali, mohli rýchlo 

dostať druhú šancu, (3) vytvárať pravidlá podľa zásady „najskôr myslieť v malom“, (4) zariadiť, aby 

orgány verejnej správy reagovali na potreby MSP, (5) prispôsobiť nástroje verejnej politiky 
potrebám MSP: uľahčiť MSP účasť na verejnom obstarávaní a lepšie využiť prostriedky štátnej 

pomoci pre MSP, (6) uľahčiť MSP prístup k financiám a vytvoriť právne a podnikateľské prostredie, 

ktoré bude podporovať včasné úhrady obchodných transakcií, (7) nabádať MSP na lepšie 

využívanie príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh, (8) podporovať zvyšovanie zručností v MSP 

a všetky formy inovácií, (9) umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy na príležitosti, (10) 

povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov. 

66
 Priorita č. 3 – Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: „Ľudia a podniky môžu prosperovať iba 

vtedy, ak hospodárstvo pracuje v ich prospech. Jedinečné sociálne trhové hospodárstvo EÚ umožňuje 
rast jednotlivých ekonomík a vedie k znižovaniu chudoby a nerovnosti. Vďaka stabilnému základu 
Európy môže jej hospodárstvo v plnej miere reagovať na potreby občanov EÚ. Na tento účel je 
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Smernica VO v tejto súvislosti vyzýva najmä na využívanie Kódexu 
najlepšej praxe [2008], rozdeľovanie zákaziek, dôsledné uplatňovanie princípu 
proporcionality (najmä v súvislosti s posudzovaním technickej a finančnej 

spôsobilosti uchádzačov), znižovanie byrokratickej záťaže a 

uprednostňovanie najlepšej hodnoty za peniaze (ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky) pred najvýhodnejšou cenou. 

Výskum v tejto kapitole je zameraný na otázku, či opatrenia Únie po ich 

zavedení do slovenského právneho poriadku zlepšili uplatnenie malých 

a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní. V ďalšom texte preto budeme 

skúmať, ako Slovenská republika transponovala harmonizačné opatrenia na 

uplatnenie sa MSP vo verejných obstarávaniach a či vďaka ním sú MSP vo 

verejných obstarávaniach úspešnejšie ako predtým.  

Pred touto analýzou sa však stručne povenujeme aj samotným 

beneficientom podporných opatrení – malým a stredným podnikom. Súčasťou 

analýzy v tomto kontexte bude skúmanie aplikačných problémov vo vzťahu 

k určeniu obsahového vymedzenia pojmov malý a stredný podnik. Znalosť 

obsahu pojmu MSP je dôležitá najmä z dôvodu, že časť doktríny považuje 

problematiku podpory MSP ako súčasť sociálneho obstarávania (Caranta & 

Sanchez-Graells, 2021, s. 498). Ak verejný obstarávateľ pri dosahovaní 

sekundárnych cieľov verejného obstarávania (dovoleným spôsobom) vyhradí 

zákazku alebo jej časti pre MSP, je dôležité, aby bol schopný správne posúdiť, 

či hospodárske subjekty zapojené do procesu (sociálneho) verejného 

obstarávania skutočne majú charakter malého alebo stredného podniku, 

a teda že vykonané opatrenie správne zacielilo na relevantných beneficientov. 

Pri výskume sme využívali najmä metódy doktrinálnej, kvantitatívnej a 

kvalitatívnej analýzy, komparáciu, dedukciu a syntézu s cieľom potvrdiť alebo 

vyvrátiť hypotézu: Slovenská republika vykonala dostatočné opatrenia na 

podporu úspešného uplatnenia sa malých a stredných podnikov do verejného 

obstarávania. 

4.1. BENEFICIENTI PODPORY: MALÉ A STREDNÉ PODNIKY 

Mikropodnik, malý podnik, stredný resp. stredne veľký podnik. Sú to 

pojmy všeobecne používané, avšak v súvislosti s ich presným obsahovým 

vymedzením niekedy vznikajú v aplikačnej praxi problémy. Komisia ich legálne 

definovala už vo svojom odporúčaní 96/280/ES. Tento pokus sa však ukázal ako 

 
nevyhnutné posilniť malé a stredné podniky, ktoré sú oporou hospodárstva EÚ.“ Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_sk  
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nie dostatočný. I naďalej dochádzalo k rozdielnym interpretáciám MSP zo 

strany Únie a členských štátov, čo spôsobovalo problémy najmä v oblasti 

poskytovania štátnej pomoci či štrukturálnych fondov.  

Pôvodnú definíciu preto Komisia nahradila s účinnosťou od 1. januára 

2005 novou, obsiahnutou v odporúčaní 2003/361/ES o definícii mikro, malých 
a stredných podnikov (ďalej len „OMSP“), ktoré sa využíva dodnes.  

Cieľom tohto odporúčania bolo formulovať definíciu MSP použiteľnú 

v politikách Únie uplatňovaných v rámci Únie a Európskeho hospodárskeho 

priestoru, ktorá by zohľadnila „hospodársku realitu týchto podnikov s cieľom 

vylúčiť z tejto kvalifikácie skupiny podnikov, ktorých ekonomická sila presahuje 

silu MSP, a tým vyhradiť podnikom, ktoré skutočne potrebujú výhody 

vyplývajúce pre MSP, rôzne právne úpravy alebo opatrenia v ich prospech.“ 

(Ertico - ITS Europe/Komisia II67) Tieto výhody pritom majú najčastejšie 

podobu výnimiek zo všeobecných pravidiel. To vedie k tomu, že pojem MSP 

musí byť vykladaný reštriktívne (NMI Technologietransfer68
).  

Z typového charakteru tohto právneho aktu je zrejmé, že OMSP 

nevyvoláva právne záväzné účinky.
69

 Definíciu MSP obsiahnutú v tomto 

odporúčaní však explicitne prevzala Smernica VO (článok 83) ako i iné právne 

predpisy.
70

 Význam OMSP ako primárneho zdroja definície MSP napokon 

potvrdzuje konštantná aplikačná prax Súdneho dvora EÚ a ostatných inštitúcií 

Únie, čo zároveň prináša jeho multidisciplinárnu horizontálnu pôsobnosť 

(porovnaj napr. Patakyová, 2019b). 

 

4.1.1. Ako teda interpretovať pojmy malý a stredný podnik?  

Pri výklade Európska komisia pristúpila k definícii spôsobom od 

všeobecného ku špecifickému, kedy najprv uplatní všeobecné právne 

posúdenie, na ktoré nadviaže posúdenie kvantitatívnych ukazovateľov 

a napokon vykoná ešte kvalitatívne posúdenie. Platí pritom, že všetky kritériá 

 
67

 Rozsudok z 10. marca 2021, Ertico – ITS Europe/Komisia, C-572/19 P, EU:C:2021:188, bod 88. 

68
 Rozsudok z 24. septembra 2020, NMI Technologietransfer, C-516/20, EU:C:2020:754, bod 65 

69
 Podľa článku 288 ZFEÚ odporúčania nie sú záväzné. 

70
 Napr. nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (čl. 2 Prílohy). Do slovenského 
právneho poriadku sa definícia MSP dostala prostredníctvom zákona č. 290/2016 Z. z. 

o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov ako odkaz na definíciu obsiahnutú vo vyššie uvedenom nariadení 651/2014 (§ 2 písm. a). 
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musia byť splnené kumulatívne a pri nesplnení skoršieho kritéria už nie je 

potrebné vykonať posúdenie nasledujúceho. Podľa tohto prístupu je potrebné 

postupne vyhodnotiť, či: 

1. posudzovaný subjekt má charakter podniku? (všeobecné právne 

posúdenie) 

2. ak má povahu podniku, aký je veľký? (kvantitatívne posúdenie) 

3. ak je podnikom, ktorý spadá do posudzovaných veľkostných 

kategórií, koná nezávisle? (kvalitatívne posúdenie). 

Z hľadiska všeobecného pojmového vymedzenia podniku, OMSP 

reflektovalo konštantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ z oblasti hospodárskej 

súťaže
71

, keď podnikom rozumie „každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku 
činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu“

72
 (článok I Prílohy k OMSP). 

Hospodárskou činnosťou je najmä činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní služieb 

(obvykle odplatných) na danom trhu (Ertico – ITS Europe/Komisia I73). OMSP 

potom uvádza obvyklé typy podnikov (samostatné zárobkovo činné osoby, 

rodinné podniky vykonávajúce remeselnícke alebo iné činnosti, partnerstvá 

alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť), pričom 

nejde o uzavretý výpočet subjektov. 

Kvantitatívne kritériá stanovené v článku 2 Prílohy k OMSP kategorizujú 

podniky do rôznych veľkostných kategórií. Podľa počtu zamestnancov, veľkosti 

ročného obratu alebo ročnej bilancie, rozdeľujú podniky na: mikropodniky, 

malé podniky a stredné podniky (viď Tabuľka č. 5). Predmetná príloha zároveň 

stanovuje podrobnú metodiku výpočtu jednotlivých ukazovateľov (čl. 4-6). 

Keďže ide o objektívne merateľné a jednoznačné ukazovatele (údaje sa určujú 

výlučne na základe účtovných závierok podniku), ich aplikácia v praxi verejného 

obstarávania nespôsobuje výraznejšie problémy.
74

  

  

 
71

 Články 101 (kartelové dohody) a 102 (zneužívanie dominantného postavenia) ZFEÚ. 

72
 Z novšej judikatúry viď napr. rozsudok z 11. júna 2020, Komisia/Dôvera zdravotná poisťovňa, C-

262/18 P a C-271/18 P, EU:C:2020:450, bod 28 („...v oblasti práva hospodárskej súťaže 
Únie pojem „podnik“ zahŕňa každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť nezávisle od jeho 
právneho statusu a spôsobu financovania“), zo staršej napr. rozsudok z 3. marca 2011, AG2R 

Prévoyance, C-437/09, EU:C:2011:112, bod 41 („každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť 

bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob financovania“) alebo rozsudok z 23. apríla 1991, 

Höfner a Elser/Macroton, C-41/90, EU:C:1991:161, bod 21 („...koncept podniku zahŕňa každú entitu 
zapojenú do hospodárskej činnosti, a to bez ohľadu na jej právny status a spôsob jej financovania“). 

73
 Rozsudok z 22. mája 2019, Ertico – ITS Europe/ Komisia, T-604/15, EU:T:2019:348, z bod 94. 

74
 Napríklad v porovnaní s oblasťou poskytovania štátnej pomoci, či pomoci zo štrukturálnych 

fondov EÚ. 
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Tabuľka č. 5: Rozdelenie podnikov podľa veľkosti 

 
Zdroj: spracované podľa článku 2 Prílohy k OMSP 

 

Na druhej strane, na určenie toho, či podnik veľkostne kvalifikovaný ako 

mikro, malý alebo stredný, je oprávnený požívať výhody určené pre MSP, iba 

kvantitatívne kritéria nestačia. Podnik môže byť v skutočnosti z týchto hľadísk 

veľmi malý, ale ak má prístup k značným dodatočným zdrojom (napr. preto, že 

je vlastnený, prepojený alebo previazaný partnerským vzťahom s väčším 

podnikom), nemusí byť oprávnený na priznanie postavenia MSP (Európska 

komisia, 2020, s.4). Pre jednoznačné určenie charakteru podniku (najmä ak ide 

o podnik so zložitou štruktúrou) sa preto uplatní kvalitatívne kritérium 

zohľadňujúce autonómnosť konania podniku.  

Ako vyplýva z odôvodnenia obsiahnutého v bode 9 Preambuly OMSP, 

malo by sa rozlišovať medzi jednotlivými druhmi podnikov podľa toho, či sú: 

- samostatné (podnik je úplne nezávislý, alebo má menšinové partnerstvo 

nepresahujúce 25%),  

- partnerské (ak majetková účasť iných podnikov v podniku a naopak sa 

pohybuje od 25 do 50%, t. j. či vlastnia iba toľko podielov, že z toho 

nevyplýva kontrolná pozícia u partnerských spoločností), alebo  

- prepojené (podniky tvoriace skupinu prostredníctvo priamej alebo 

nepriamej kontroly iného podniku výkonom väčšinových hlasovacích práv 

alebo uplatňovaním rozhodujúceho vplyvu),  

a to v záujme vyňatia tých skupín podnikov, ktorých hospodársky potenciál 

môže prekračovať potenciál skutočných MSP. Kritérium nezávislosti má 

zabezpečiť, aby podnik v postavení malého alebo stredného podniku mohol 
prijímať obchodné rozhodnutia samostatne (NMI Technologietransfer, bod 

66). 

Štandard posudzovania kritéria nezávislosti potom SDEÚ určil 

v rozhodnutí vo veci Taliansko/Komisia75 pripomenutím jeho účelu 

(„zabezpečiť, aby opatrenia určené pre MSP skutočne prinášali prospech 

 
75

 Rozsudok z 29. apríla 2004, Taliansko/Komisia, C-91/01, EU:C:2004:244, bod 50. 

Počet zamestnancov Ročný obrat Ročná súvaha

Mikro podnik menej ako 10 2 000 000 € 2 000 000 €
Malý podnik menej ako 50 10 000 000 € 10 000 000 €
Stredný podnik menej ako 250 50 000 000 € 43 000 000 €



BLA!O – KOVÁ"IKOVÁ – MÁ"AJ 57 
 

   
 

podnikom, pre ktoré veľkosť predstavuje znevýhodnenie a nie podnikom patriacim 
do veľkej skupiny, ktoré majú prístup k finančným prostriedkom a pomoci, ktoré 
nie sú dostupné pre konkurentov rovnakej veľkosti“), nastavením limitu 
uplatniteľnosti („musí existovať možnosť vylúčiť právne usporiadania [legal 

arrangements], v ktorých MSP tvoria ekonomickú skupinu, ktorá je oveľa silnejšia 
ako skutočne znevýhodnený MSP“) a formulovaní požiadavky na materiálne 
posúdenie („aby sa definícia neobchádzala na základe (iba) formálnych 
dôvodov.“). 

Ako totiž Súdny dvor poukázal vo veci HaTeFo,
76

 aj keby nebolo možné 

preukázať prepojenosť podnikov v intenciách formálneho vymedzenia článku 3 

ods. 3, písm. a)-d) Prílohy
77

 k OMSP [formálny výkon kontroly], neznamená to 

automaticky konštatovanie neexistencie prepojenosti medzi podnikmi. 

S cieľom skutočne overiť nezávislosť MSP je v prípadoch, kde MSP je súčasťou 
ekonomickej skupiny, potrebné preskúmať štruktúru tohto MSP. Zabezpečí 

sa tým, aby aj podniky, ktoré síce formálne nie sú prepojené cez výkon 

kontroly, ale „predstavujú aspoň z dôvodu úloh fyzickej osoby alebo skupiny 
fyzických osôb konajúcich spoločne jeden hospodársky subjekt“, boli považované 

za prepojené podniky „pokiaľ vykonávajú svoje činnosti alebo ich časť na tom 
istom trhu alebo na priľahlých trhoch“. Podmienka spoločného konania je 

v týchto prípadoch splnená vtedy, ak takéto osoby koordinujú svoju činnosť 

s cieľom „ovplyvňovať obchodné rozhodnutia dotknutých podnikov“.  

Rovnako v prípade, ak existujú štrukturálne prepojenia medzi podnikmi 

v podobe, že tá istá osoba má možnosť vykonávať vplyv na prijímanie 

obchodných rozhodnutí dotknutých podnikov, a to bez ohľadu jej skutočné 

správanie, vylučuje to ich hospodársku nezávislosť jedného od druhého 

(Glückauf Brauerei78
). 

Ak je teda medzi podnikmi detegované konanie od podstaty vylučujúce 

ich vzájomnú nezávislosť, ide o objektívny fakt, pričom nie je potrebné zisťovať, 

či takéto podniky mali alebo nemali subjektívny úmysel obchádzať definíciu 

MSP. 

 
76

 Rozsudok z 27. februára 2014, HaTeFo, C-110/13, EU:C:2014:114, body 28-35. 

77
 Ide najmä o výkon kontroly v inom podniku prostredníctvom (a) výkonu väčšiny hlasovacích 

práv; (b) práva menovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného 

orgánu; (c) zmluvného alebo inštitucionálneho dominantného pôsobenia na iný podnik alebo (d) 

vlastnej alebo sprostredkovanej kontroly nad väčšinou hlasovacích práv akcionárov v tomto 

podniku. 

78
 Rozsudok z 2. apríla 2009, Glückauf Brauerei, C-83/08, EU:C:2009:228, bod 36. 
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Keďže však cieľom tejto kapitoly nie je dopodrobna skúmať všetky nuansy 

definície MSP, uvedený výklad pre potreby skúmania opatrení na podporu 

uplatňovania malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní 

považujeme dostatočný a zároveň Európska komisia vydala v r. 2020 

komplexnú Príručku pre používateľov k definícii MSP,
79

 ktorá okrem 

podrobných definícii ponúka i modelové prípady na výpočet, resp. posúdenie 

jednotlivých ukazovateľov, v podrobnostiach týkajúcich sa definície MSP 

odkazujeme práve na túto publikáciu. Sme si pritom vedomí výhrady 

prezentovanej Súdnym dvorom EÚ v už skôr citovanom rozhodnutí NMI 
Technologietransfer (bod 55 : „...príručka na strane 2 jasne a výslovne spresňuje, 
že „nemá žiadnu právnu silu a žiadnym spôsobom Komisiu nezaväzuje, keďže 
jediným autentickým základom na stanovenie podmienok určenia, či podnik patrí 
medzi MSP, je odporúčanie Komisie [z roku 2003]“. O to viac platí, že takáto 
nezáväzná príručka nemôže zaväzovať Súdny dvor.“). K tomuto je vhodné 

uviesť, že výhrada sa týkala Príručky Európskej komisie z r. 2016, pričom „nová“ 

príručka z r. 2020 reflektuje na dynamiku vývoja v tejto oblasti. Na túto príručku 

preto odkazujeme ako na užitočnú pomôcku pri pochopení problematiky 

kvalifikovania podniku ako MSP, nie ako na záväzný zdroj práva. 

4.2. OPATRENIA NA PODPORU MSP 

Analýza Európskej komisie z r. 2019 preukázala, že s výnimkou Litvy, 

Nemecka, Lotyšska a Chorvátska je podiel úspechu MSP vo verejnom 

obstarávaní je nižší, ako je ich prínos k ekonomike (Tabuľka č. 6).  

 

 

  

 
79

 Dostupné na: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-

991b-01aa75ed71a1  



BLA!O – KOVÁ"IKOVÁ – MÁ"AJ 59 
 

   
 

Tabuľka č. 6: Podiel MSP na verejnom obstarávaní v pôsobnosti smernice VO v porovnaní 

s významom pre ekonomiku (v %). 

 

Zdroj:(Európska komisia, 2019, s. 46).  

 

Znamená to, že s výnimkou uvedených 4 krajín, v ostatných členských 

štátoch tvoria verejné zákazky významnú časť obratu najmä veľkých podnikov. 

Je to nežiadúci stav, ktorý sa Únia snaží zmeniť. Komisia v spolupráci s OECD 

v tejto súvislosti vypracovali viacero odporúčaní a príručiek najlepšej praxe, 

ktorými sa snažia zaviesť do praxe opatrenia na zlepšenie úspechu MSP 

v procese obstarávania. Okrem systémových opatrení v podobe 

elektronizácie verejného obstarávania, včasného a bezplatného 

sprístupňovania údajov, znižovania administratívy v podobe využívania 

Členský štát
 Podiel MSP na 

ekonomike (2016) 

 Podiel MSP na 
hodnote VO (2011-

2016 
Rozdiel

LT                                 68,7                                 84,4 15,8
DE                                 48,1                                 59,9 11,8
LV                                  77,5                                  79,7 2,2
HR                                 62,2                                 62,8 0,6
MT                                  85,3                                 83,0 -2,2
RO                                 58,6                                  53,0 -5,5
UK                                 44,7                                 39,2 -5,5
SK                                  57,7                                 48,8 -8,9
PL                                 56,0                                 46,8 -9,2
FI                                  57,2                                 46,0 -11,2
LU                                 66,6                                 50,2 -16,4
CZ                                 56,2                                  39,7 -16,5
SI                                 68,0                                  51,3 -16,7
HU                                  57,6                                 39,4 -18,2
BE                                  65,7                                 40,7 -25,0
FR                                  54,7                                 28,4 -26,4
SE                                  57,3                                  30,3 -27,0
BG                                 70,2                                 42,7 -27,5
AT                                 65,2                                  35,4 -29,8
EE                                 78,0                                  45,5 -32,5
IT                                 68,1                                  32,3 -35,7
ES                                 62,8                                 24,7 -38,1
NL                                 62,6                                 20,3 -42,3
CY  neuvedené                                 65,6 neuvedené
GR  neuvedené                                  63,7 neuvedené
IE  neuvedené                                 48,3 neuvedené
DK  neuvedené                                 41,4 neuvedené
PT  neuvedené                                  25,3 neuvedené
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jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (JED), či 

profesionalizácie verejného obstarávania a poradenstva zameraného na MSP, 

zavádzajú sa aj opatrenia, ktorých účinnosť závisí najmä od (pozitívneho) 
prístupu samotných obstarávajúcich autorít. Medzi tieto opatrenia patrí 

najmä rozdeľovanie zákaziek na časti, uplatňovanie kritéria najlepšieho 

pomeru ceny a kvality pred kritériom najnižšej ceny, primeranosť nastavenia 

podmienok účasti a primeranosť lehôt na predkladanie ponuky, či plnenia 

zákaziek.  

Uplatňovanie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (t. j. ponuky, 

ktorá ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze
80

), primeranosť 

podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky či primeranosť stanovenia 

lehôt nie sú v aplikačnej praxi nové, keďže boli predmetom i predchádzajúcej 

právnej úpravy (smernica 2004/18/ES), rozhodovacej praxe Súdneho dvora 

a úzko súvisia s dodržiavaním princípov rovnosti, nediskriminácie, 

transparentnosti a proporcionality. Tým je vo vedeckej i odbornej praxi 

venovaná dostatočná pozornosť
81

 a nie je preto potrebné ich osobitne skúmať 

v rámci tejto kapitoly. 

Z tohto dôvodu zameriame pozornosť na novokodifikované opatrenie 

v podobe rozdeľovania zákaziek. 

4.2.1. Rozdeľovanie zákaziek na časti 

Rozdeľovanie zákaziek na časti patrí medzi explicitne odporúčané 

opatrenie na uľahčenie účasti MSP na verejnom obstarávaní. Východiskovým 

právnym rámcom je ustanovenie čl. 46 (v spojení s odôvodnením obsiahnutým 

v bodoch 78 a 79 Preambuly) Smernice VO. Ide o opatrenie, ktoré sa síce v praxi 

uplatňuje už dlhšie, avšak v predchádzajúcej právne záväznej úniovej úprave sa 

nenachádzalo.
82,83

 I z tohto dôvodu v čase písania tejto kapitoly neexistuje 

k danej problematike relevantná judikatúra SD EÚ.
84

 Pri analýzach sme preto 

 
80

 Rozsudok z 10. mája 2012, Komisia/Holandsko, C-368/10, EU:C:2012:284, bod 84. 
81

 Pozri napríklad Halonen et al., 2019, Georgieva, 2017, Kováčiková, 2019. 

82
 Smernica 2004/18/ES o verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o podporu účasti MSP, iba v bode 32 

Preambuly odporučila zahrnúť do právnych úprav (bližšie nešpecifikované) ustanovenia 

o subdodávateľoch. Možnosť rozdeľovania zákaziek implicitne vyplývala z ustanovení o spôsobe 

výpočtu hodnoty zákazky, nešlo však o špecifické opatrenie na podporu MSP. 

83
 Prijatím článku 46 zároveň došlo ku konverzii tohto opatrenia z podoby soft law (Kódex najlepšej 

praxe) do tzv. hard law, kedy získalo kodifikovanú podobu. 

84
 Rozdeľovanie zákaziek na časti Súdny dvor EÚ posudzoval iba v kontexte účelového (a 

protiprávneho) obchádzania pravidiel verejného obstarávania – napr. rozsudok z 5. októbra 2000 
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okrem formulovania vlastných záverov súhlasili či polemizovali s odbornými 

a vedeckými názormi iných autorov. 

Z hľadiska svojho charakteru, článok 46 predstavuje minimálne 
harmonizačné opatrenie, ktoré členským štátom ponecháva voľnú ruku pri 

rozhodovaní, či toto opatrenie zavedú ako povinné (napr. Nemecko, 

Francúzsko) alebo dobrovoľné (napr. Rakúsko, Česko) a s akou mierou prísnosti 

ho budú uplatňovať (či stačí vysvetliť, prečo sa zákazka nerozdeľuje 

[explanation], alebo je potrebné podrobné odôvodnenie [justification]).
85

 Ide 

pritom o typ harmonizácie, ktorá môže spôsobiť určité problémy. Pri 

minimálnej harmonizácii totiž členské štáty disponujú takou širokou mierou 

voľnej úvahy, ktorá v konečnom dôsledku môže viesť k národnej legislatívnej 

diverzite „podkopávajúcej úroveň hracieho poľa“ naprieč Úniou (Trybus, 2018, 

s. 4). Absencia homogénnej právnej úpravy na trhu verejných zákaziek preto 

v sebe prináša zároveň potenciál sťaženia účinnosti tohto opatrenia.  

4.2.1.1. Rozdeľuj alebo vysvetľuj! 

V prípade, ak sa členský štát rozhodne uplatňovať dobrovoľné 

rozdeľovanie zákaziek, obstarávajúca autorita musí sa riadiť princípom „rozdeľ 
alebo vysvetli“ obsiahnutom v článku 46 ods. 1 Smernice VO. V zmysle tohto 

princípu, ak sa rozhodne zákazku nerozdeliť, je povinná vysvetliť, resp. 

zdôvodniť hlavné okolnosti svojho rozhodnutia nerozdeliť zákazku na časti, 

pričom tieto dôvody obligatórne zahrnie buď do súťažných podkladov alebo do 

individuálnej správy.
86

 Takýto postup má zabezpečiť transparentnosť konania 

 
Komisia/Francúzsko, C-16/98, EU:C:2000:541 (rozdelenie zákazky na elektrifikačné stavebné práce 

na časti malo za následok umelé zníženie hodnoty zákazky (na podlimitné zákazky), v dôsledku 

čoho verejný obstarávateľ nepostupoval podľa aplikovateľných pravidiel úniovej smernice 

o verejnom obstarávaní ale iba podľa národných predpisov). 

85
 Podľa bodu 78 prvej vety preambuly Smernice VO verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť 

vhodnosť rozdelenia zákaziek na časti, pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne 

rozhodovať na základe akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby 

podliehal administratívnemu alebo justičnému dohľadu.  

86
 Podľa článku 84 ods. 1 Smernice VO verejní obstarávatelia vypracujú pre každú zákazku, rámcovú 

dohodu v jej pôsobnosti a pre každé zriadenie DNS písomnú správu, ktorá obsahuje aspoň tieto 

údaje: (a) názov a adresu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody 

alebo dynamického nákupného systému; (b) v relevantných prípadoch výsledky kvalitatívneho 

výberu a/alebo zníženia počtov záujemcov, ponúk a riešení (názvy vybraných/zamietnutých 

záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich výberu/zamietnutia); (c) dôvody zamietnutia ponúk 

považovaných za neobvykle nízke; (d) názov úspešného uchádzača a dôvody, prečo bola vybraná 

jeho ponuka, a v prípade, že je to známe, časť zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný 

uchádzač v úmysle zadať ako subdodávku tretím stranám; a ak je to v tom čase známe, názvy 
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a preskúmateľnosť správnosti postupu. Nikde však nie je explicitne stanovené, 

ako obsiahle by to vysvetlenie malo byť (Steinicke & Vesterdorf, 2018, s. 564).  

Interpretačnú pomôcku možno nájsť v bode 78 Preambuly Smernice VO: 

„Verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť rozdelenia zákaziek na 
časti, pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne rozhodovať na základe 
akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby 
podliehal administratívnemu alebo justičnému dohľadu.“  

Viacerí autori však na tento bod reagovali kriticky. Napríklad Caranta 

tento bod označil za „stelesnenie nerešpektovania základných práv a zásad 

zakotvených v Zmluve“, keď kritizoval dodatočné pridanie tohto ustanovenia 

do textu smernice počas legislatívneho procesu na naliehanie Rady: „Okrem 

nevhodnosti mať odôvodnenia vydávajúce sa za ustanovenia, záruky 

všeobecného princípu účinnej súdnej ochrany garantovaného judikatúrou, 

článkom 47 Charty základných práv EÚ a teraz článkom 19 ods. 1 ZEÚ nemôžu 

byť vymazané sekundárnou legislatívou, aby uspokojili rozmary niektorých 

členských štátov.“(Caranta, 2015, s. 428). 

Trybus v súvislosti s možnosťou súdneho prieskumu rozhodnutia 

o nerozdelení priamo konfrontuje „nešťastnú a neuváženú“ textáciu bodu 78, 

pričom zastáva názor, že zodpovedanie tejto otázky nespadá pod Smernicu 

VO, ale v konečnom dôsledku spadá do kontextu Revíznej smernice.
87

 

Rozhodnutia o nerozdelení zákazky a dôvod(y) prijatia takéhoto rozhodnutia 

preto musia v princípe byť preskúmateľné: „Otázka revízie musí byť 

posudzovaná na základe vyššieho práva – princípu účinnej súdnej ochrany, 

ktorý vyžaduje, aby rozhodnutie o nerozdelení zákazky bolo preskúmateľné 

ako ktorékoľvek iné rozhodnutie v procese verejného obstarávania, a to bez 

ohľadu na to, či to bolo výslovne uvedené v akte, ktorým sa transponovala 

smernica 2014/24/EÚ“. Ako ďalej poukazuje, sudcovia majú možnosť ponechať 

verejným obstarávateľom široký priestor na správnu úvahu a rozhodnúť proti 

rozdeleniu len v prípadoch jasného porušenia právnych princípov, 

neopodstatnenosti alebo v prípade, ak sa správna úvaha v skutočnosti vôbec 

 
subdodávateľov hlavného dodávateľa, ak existujú; (e) v prípade rokovacích konaní a súťažných 

dialógov okolnosti, ktoré odôvodňujú použitie týchto postupov; (f) v prípade rokovacích konaní bez 

predchádzajúceho zverejnenia okolnosti, ktoré odôvodňujú použitie tohto konania; (g) v prípade, 

že je to uplatniteľné, dôvody, prečo sa verejný obstarávateľ rozhodol nezadať zákazku alebo 

neuzavrieť rámcovú dohodu alebo nezriadiť dynamický nákupný systém; (h) v prípade, že je to 

uplatniteľné, dôvody, prečo sa na predkladanie ponúk použili iné ako elektronické prostriedky 

komunikácie; (i) keď to prichádza do úvahy, zistené konflikty záujmov a následne prijaté opatrenia.  

87
 Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci 

verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. L 395, 30. 12. 1989, s. 33) 
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neuplatnila. Neexistuje preto dostatočne silný argument pre vylúčenie 

rozhodnutia o nerozdelení zákazky na časti zo súdneho prieskumu (Trybus, 

2018, s. 19).  

Prezentované názory považujeme za správne a stotožňujeme sa s nimi. 

Pripustenie aprobácie akéhokoľvek dôvodu, ktorý bez akýchkoľvek 

kvalitatívnych nárokov na jeho obsah verejný obstarávateľ považuje za 
relevantný, a to navyše bez akejkoľvek kontroly, vypúšťa z fľaše „džina 

svojvôle“ a smeruje nie k podpore MSP, ale naopak k nekontrolovateľnému 

uzavretiu trhu pre tieto podniky. 

Umožnenie prieskumu rozhodnutí o nerozdelení zákazky prispeje k tomu, 

aby verejní obstarávatelia k tomuto rozhodnutiu pristupovali s náležitou 

starostlivosťou, čím sa zabezpečí nielen transparentnosť procesu ale aj 

rešpektovanie princípu riadnej správy vecí verejných. 

SR transponovala článok 46 Smernice VO do zákona VO prostredníctvom 

§ 28: 

„(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo 
koncesiu na samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii 
určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či ponuky možno predložiť na 
jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti.  

(2) Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch; 
táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie.  

(3) Ak ponuky možno predložiť na niekoľko častí alebo všetky časti, verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ môžu obmedziť počet častí, ktoré možno zadať 
jednému uchádzačovi. Maximálny počet častí, ktoré možno zadať jednému 
uchádzačovi, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo oznámení 
o koncesii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch 
alebo v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré 
uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak by na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk bol úspešný vo viacerých častiach, ako je určený 
maximálny počet.  

(4) Ak jednému uchádzačovi možno zadať niekoľko častí, verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ môžu zadať zákazky alebo koncesie, ktoré 
kombinujú niekoľko častí alebo všetky časti, ak v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo oznámení 
o koncesii uvedú túto možnosť a zároveň uvedú časti alebo skupiny častí, ktoré 
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možno kombinovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných 
podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminačné 
pravidlá, ktoré uplatnia na určenie častí zákazky alebo koncesie, ktoré sa zadajú 
jednému uchádzačovi.“ 

Z textácie predmetného ustanovenia je zrejmé, že Slovenská republika 

toto opatrenie zaviedla na báze dobrovoľnosti, avšak s požiadavkou 
kvalifikovaného zdôvodnenia [justification]. To znamená, že nepostačuje len 

všeobecné a vágne zdôvodnenie, ale je potrebné, aby z opisu predmetu 

zákazky ako aj z odôvodnenia nerozdelenia zákazky na časti jednoznačne 

vyplývala napríklad ich vzájomná neoddeliteľnosť, špecifickosť alebo 

naviazanosť tovarov, služieb či stavebných prác (Úrad pre verejné 

obstarávanie, 2020a, s. 26). V ostatných častiach je slovenská právna úprava 

konformná s ustanovením článku 46 Smernice VO, pričom sa vzťahuje tak na 

zákazky v pôsobnosti tejto smernici, ako i na podlimitné zákazky. 

Vo vzťahu k možnosti preskúmavania rozhodnutia o nerozdelení zákazky 

je potrebné uviesť, že uplatňovanie požiadavky na materiálne zdôvodnenie 

nerozdelenia podlieha dohľadu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. 

Ultimatívnym dôsledkom nedostatočného odôvodnenia nerozdelenia zákazky 

môže byť až nariadenie zrušenia použitého postupu Úradom.
88

 

4.2.1.2. Prečo (ne)rozdeliť? A ako na to? 

Rozdelenie zákazky na časti umožňuje obstarávajúcim autoritám uzavrieť 

namiesto jediného kontraktu s jediným hospodárskym subjektov rozdielne 

kontrakty na časti zákazky s jedným alebo viacerými hospodárskymi 

subjektmi, ktorí sa zúčastnili toho istého procesu verejného obstarávania. 

V prípade správne vykonaného rozdelenia zákaziek sa očakáva zvýšenie 
hospodárskej súťaže v podobe zapojenia väčšieho počtu uchádzačov 

o zákazku (t.j. zapoja sa aj také podniky, ktoré by si na celú zákazku 
z dôvodu jej veľkosti alebo komplexnosti netrúfli), čo má zabezpečiť 

predloženie skutočne konkurenčných ponúk (t.j. získať najlepšie ponuky na 

trhu). Rozdelenie zákaziek do častí pritom má potenciál uľahčiť prístup MSP 

ako kvantitatívne, keďže veľkosť častí môže lepšie zodpovedať výrobnej 

kapacite MSP, tak aj kvalitatívne, keďže obsah častí môže vernejšie 

zodpovedať špecializovanému odvetviu MSP (Európska Komisia, 2008, s. 7). 

 
88

 Podľa § 175:1:b) zákona VO ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného [verejného obstarávateľa] bol porušený tento 

zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím 

nariadi vo vzťahu k zákazke, koncesii alebo ich časti zrušiť použitý postup zadávania. 
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Tieto efekty možno dosiahnuť najmä v prípadoch, ak verejný obstarávateľ 

využije možnosť obmedzenia získania počtu častí zákazky jedným 

uchádzačom, čo reálne umožní získať zákazky aj ďalším subjektom, pričom 

vďaka tomu aj veľký dodávateľ s kapacitami na komplexné dodanie celej 

zákazky bude vystavený konkurenčnému tlaku. Dôležitým pozitívnym 

faktorom je aj rozloženie rizika zlyhania pri plnení zmluvy na viacero 
subjektov. V neposlednom rade získanie zákazky MSP môže zabezpečiť 
rýchlejšiu dodávku plnenia (MSP majú menší rozsah dodávateľskej siete, a tak 

môžu upriamiť svoje kapacity na okamžité plnenie zákazky) a v niektorých 

prípadoch dokonca aj podporiť ochranu životného prostredia (Úrad pre 

verejné obstarávanie, 2020a, s. 20).
 89

 Rozdelenie zákazky na časti zároveň 

vytvorí prekážku vzniku situácie „víťaz berie všetko“, ktorá v niektorých 

oblastiach s vysokou prítomnosťou verejnoprávnych kupujúcich (napr. 

zdravotníctvo, vzdelávanie) môže mať zo strednodobého a dlhodobého 

hľadiska odstrašujúci charakter (Caranta & Sanchez-Graells, 2021, s. 498). 

Netreba však pritom zabudnúť ani na skutočnosť, že realizáciou tohto 

opatrenia sa čiastočne deroguje uplatňovanie princípu hospodárnosti 
verejného obstarávania. To sa môže negatívne prejaviť pri dosahovaní úspor 

z rozsahu (uchádzači pri príprave čiastkových ponúk môžu ponúknuť vyššiu 

cenu plnenia ako pri komplexnej dodávke), ako aj v podobe nárastu 

administratívnej záťaže (uchádzači namiesto jednej ponuky musia pripraviť 

viacero ponúk), s čím sú spojené dodatočné náklady. Tiež to môže zvýšiť 

náklady samotného verejného obstarávateľa na organizáciu viacerých 

dodávateľov, prípadne zvýšiť počet jeho zamestnancov potrebných na 

zabezpečenie realizácie predmetu zákazky (Úrad pre verejné obstarávanie, 

2018b, s. 2). Napokon (nevhodné) rozdelenie zákaziek v sektoroch, kde pôsobí 

limitovaný počet dodávateľov, môže spôsobiť vznik kolúzie medzi týmito 

dodávateľmi (Telles, 2015), prípadne ohroziť riadne vykonanie kontraktu, ak 

rozdielni dodávatelia jednotlivých častí nebudú riadne spolupracovať. 

Okrem uvedených pozitív a negatív objektívne posúdenie, či rozdelenie 

zákazky na časti je najlepším riešením, musí zohľadňovať i to, či podporu účasti 

MSP nie je možné dosiahnuť inými spôsobmi,
90

 ako i fakt či dôsledkom 

neúspešného predloženia ponuky bude odchod takýchto [neúspešných] 

 
89

 MSP majú oproti veľkým podnikom ekologickú výhodu spočívajúcu v tom, že lepšie manažujú 

výrobu a skladové hospodárstvo (nedochádza k nadvýrobe a plytvaniu vstupných surovín, či 

nadmernému skladovaniu = nižšia záťaž prírody). Napokon podporou MSP sa rozptyľuje výroba po 

celej krajine, čím sa znižuje koncentrácia ekologickej záťaže v jednej oblasti. 

90
 Napríklad zjednodušením postupu obstarávania alebo umožnením vytvorenia spoločného 

konzorcia. 
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uchádzačov z relevantného trhu (v dôsledku čoho v budúcnosti nebudú 

participovať na ďalších verejných obstarávaniach) alebo ich prípadný neúspech 

od budúcich obstarávaní neodradí
91

 (OECD, 2020, s. 2). Verejní obstarávatelia 

musia dôsledne vyvažovať, ktorý záujem v tom-ktorom obstarávaní 

uprednostnia, pričom ich rozhodnutie nesmie vybočiť z rámca primeranosti 

(obrázok 1).  

 
Obrázok 1: Vyvažovanie podpory MSP s princípom hospodárnosti verejného obstarávania 

 

Ak dôsledkom posúdenia bude zistenie, že rozdelenie zákazky na časti 

podporí súťaž a zároveň nezvýši neprimerane cenu zákazky sledovanej 

obstarávaním, obstarávajúca autorita môže zákazku rozdeliť (OECD, 2020, s. 

2). Po vyriešení otázky či zákazku rozdeliť, sa kľúčovým stáva vyriešenie otázky, 

ako zákazku správne rozdeliť?  

Samotné rozhodnutie, či sa zákazka rozdelí a ak áno, na koľko častí 

a podľa akých kritérií, je plne v kompetencii obstarávajúcej autority.
92

 

Limitom pre jej úvahu je zákaz umelého rozdeľovania zákaziek s cieľom 
vyhnúť sa uplatňovaniu pravidiel verejného obstarávania.

93
  

 
91

 Prípadne, či kvalita ponúk takýchto neúspešných uchádzačov v budúcich obstarávaniach bude 

limitovaná voči konkurencii ich nedostatkom skúseností, alebo budú schopní posilniť svoje ponuky 

a preukázať skúsenosti kontrahovaním personálu (aktuálne) úspešného uchádzača? 

92
 S výnimkou Francúzska a Nemecka, kde podľa vnútroštátnej právnej úpravy je rozdeľovanie 

zákaziek povinné. 

93
 Viď článok 5:3 Smernice VO alebo § 6:16 zákona VO. 

Podpora MSP Princíp 
hospodárnosti

podpora 

súťaže
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súvisiace s 
administratívou
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Pri rozhodovaní o rozdelení či nerozdelení zákazky pritom neexistuje 

žiadne univerzálne použiteľné riešenie. Každé rozhodnutie sa musí prijať 
individuálne, od prípadu k prípadu, pričom vo veľkej miere závisí od 

špecifických charakteristík relevantného trhu (napr. od počtu a charakteru 

potenciálnych dodávateľov, technických a kvalitatívnych aspektov, dynamiky 

technologických zmien alebo existencie hrozby závislosti na jedinom 

dodávateľovi) a od predmetu zákazky (OECD, 2016a, s. 3).  

Dôležitým krokom, ktorý preto musí obstarávajúca autorita vykonať, je 

dôkladná analýza relevantného trhu. Keďže dôsledky nesprávneho 

(chybného) rozhodnutia obstarávajúcej autority môžu mať za následok 

narušenie hospodárskej súťaže, podporu koluzívneho správania uchádzačov, 

nedostatočnú kvalitu predložených ponúk, alebo dokonca aj odradenie MSP od 

účasti na obstarávacom procese, je nevyhnutne potrebné, aby verejný 

obstarávateľ ešte pred rozhodnutím o rozdelení zákazky dôkladne poznal 

fungovanie dotknutého relevantného trhu. V tejto súvislosti by mal objektívne 

vyhodnotiť minimálne informácie o štruktúre trhu (o základných 

charakteristikách trhu a jeho aktuálnom vývoji, o faktoroch, ktoré môžu zvýšiť 

pravdepodobnosť kolúzie - napr. malý počet dodávateľov, typizované 

produkty, obmedzený prístup na trh), kapacitách hospodárskych subjektov 
(informácie o dodávateľoch, ich produktoch, cenách a štruktúre nákladov, a to 

napr. porovnaním cien ponúkaných v bežnom obchodnom styku) a cenových 
trendoch (evidovať aktuálne zmeny cien doma i v susedných geografických 

oblastiach, ako i ceny možných alternatívnych produktov). Napokon, ku 

komplexnému posúdeniu a správnemu porozumeniu trhu a na ňom 

operujúcich dodávateľov prispeje aj vyhodnotenie dostupných informácií 

o predchádzajúcich tendroch, prípadne koordinácia s inými obstarávajúcimi 

autoritami, ktoré v nedávnej minulosti obstarali podobný tovar, služby alebo 

stavebné práce. (OECD, 2016b, s. 2).
94,95

  

Dobre vykonaná analýza trhu by mala obstarávajúcej autorite poskytnúť 

relevantný podklad pre správne rozhodnutie o rozdelení zákazky:  

 
94

 K trhovej analýze pozri napr. Market Analysis, Preliminary Market Consultations, and Prior 
Involvement of Candidates/Tenderers, dostupné na: http://www.sigmaweb.org/publications/public-

procurement-policy-brief-32-200117.pdf  

95
 Táto tzv. fáza poučenia nielen pozitívne vplýva na kvalitu budúceho zadávania zákaziek, ale aj 

priamo prispieva k profesionalizácii zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie vďaka 

efektívnej výmene odborných poznatkov medzi nimi (Úrad pre verejné obstarávanie, 2020a, s. 43). 
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- na koľko častí ju rozdelí a podľa akého kritéria (napr. geografická oblasť, 

typ plnenia, hodnota, prípadne kombinácia týchto kritérií), 

- či obmedzí počet častí pripadajúcich na jedného uchádzača (zároveň 

musí nastaviť transparentné, objektívne a nediskriminačné kritériá 

prideľovania jednotlivých častí úspešným uchádzačom), 

- či jednotlivé časti možno kombinovať a podľa akej metodológie bude 

jednotlivé kombinácie vyhodnocovať. 

V podrobnostiach k jednotlivým spôsobom rozdeľovania odkazujeme na 

príručku OECD Division of Contracts into Lots96
 obsahujúcu odporúčania 

najlepšej praxe, modelové príklady rozdeľovania zákaziek vrátane metodiky 

vyhodnocovania jednotlivých ponúk. 

4.3. ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE: FUNGUJE TO?  

Na zhodnotenie vykonávania existujúcich opatrení na podporu MSP a pre 

nastavenie nových vykonala Európska komisia viaceré analýzy. Čelila a stále 

čelí i (možno nečakaným) prekážkam zo strany členských štátov. Tie sa 

prejavujú napríklad pri zbere dát pre analýzy. Členské štáty síce Komisii 

predkladajú požadované informácie alebo monitorovacie správy,
97

 tieto však 

častokrát obsahujú vzájomne neporovnateľné údaje, ktoré nie je možné 

komplexne vyhodnotiť (napr. niektoré štáty poskytli iba kvalitatívne 

zhodnotenie požadovaných údajov opisom v texte, iné poskytli aj kvantitatívne 

údaje o účasti MSP na verejnom obstarávaní, a to buď v absolútnych číslach, 

alebo iba v percentách alebo komplexne, niektoré poskytli úplný prehľad 

o nadlimitných a podlimitných zákazkách, iné iba vybrané údaje). Kvalita 

monitorovacích správ sa veľmi nezlepšila ani v ďalších obdobiach. Európska 

komisia vo svojej správe z mája 2021 sumarizovala informácie poskytnuté 26 

členskými štátmi o úrovni účasti MSP na verejnom obstarávaní za r. 2017 

(Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh), 2021).
98

 Ani tieto 

 
96 Dostupné na: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-36-

200117.pdf  

97
 Podľa článku 83 ods. 3 druhý odsek Smernice VO členské štáty do 18. apríla 2017 a potom každé 

3 roky predložia Komisii monitorovaciu správu, v ktorej sa o. i. uvedú aj informácie o úrovni účasti 

MSP na verejnom obstarávaní. 

98
 Ide o prvú monitorovaciu správu v zmysle článku 83 Smernice VO, pričom posudzované obdobie 

sa týka obdobia od 1. januára do 31. decembra 2017 a obsahuje údaje od 26 členských štátov. 

Rakúsko a Spojené kráľovstvo monitorovacie správy nepredložili. Prevládajú pritom kvalitatívne 

informácie nad kvantitatívnymi údajmi, ktoré navyše nie sú úplné a porovnateľné (niektoré štáty 

poskytli len čiastočné vstupy, resp. iba za časť roka). Bližšie pozri vysvetlenie v časti 2 správy. 
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informácie nemali jednotnú obsahovú štruktúru a nebolo možné ich 

komplexne porovnať a vyhodnotiť (bod 2.4). Rovnakým nedostatkom trpia aj 

monitorovacie správy
99

 za rok 2020, ktoré predložilo ešte menej štátov ako 

v prvom monitorovacom období.
100

 

Z analýzy Komisie o účasti MSP vo verejnom obstarávaní v rokoch 2011-

2017
101

 vyplýva, že iba 11 štátov poskytlo údaje v takej kvalite, že bolo možné 

kvantitatívne vyhodnotiť účasť MSP v obstarávacích procesoch. Zo 

zozbieraných údajov vyplynulo, že účasť MSP pri nadlimitných zákazkách sa 

postupne zvýšila z 58% (2011) na 65% (2017), zatiaľ čo pri podlimitných 

zákazkách Komisia zaznamenala pokles z cca 80 % (2011) na cca 50% (2017). 

Z hľadiska agregovanej hodnoty však podiel zákaziek získaných MSP k celkovej 

hodnote v rokoch 2011-2017 dosiahol iba 33%, čo indikuje záver, že MSP sa 

zúčastňovali najmä postupov s nižšími priemernými hodnotami zákaziek.  

Pokiaľ ide o zhodnotenie účinnosti rozdeľovania zákaziek, správa toto 

opatrenie označuje ako „faktor s malým vplyvom na výkonnosť MSP vo 
verejnom obstarávaní“, a to tak z hľadiska podielu na počte úspešných 

uchádzačov, ako i z hľadiska podielu na hodnote zákaziek (str.20).  

Napriek tomu Komisia zaradila rozdeľovanie zákaziek na časti medzi 

najúčinnejšie opatrenia, keď analýza dát preukázala celkové zvýšenie účasti 

MSP na verejnom obstarávaní o 3% (zo 62% na 65%) v prípade rozdelenia 

zákaziek na 10-19 častí. (s. 20, 21).  

Za ďalšie dôležité opatrenia stimulujúce účasť MSP vo verejnom 

obstarávaní Komisia označila využívanie elektronického obstarávania, 

zjednodušovanie administrácie, poskytovanie informácií a poradenstva pre 

MSP a uplatňovanie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (ďalej len 

„ENP“). 

V tejto súvislosti je zaujímavým zistením, že v prípade, ak verejný 

obstarávateľ uplatnil kritérium ENP, podiel MSP na pridelených zákazkách 

dosiahol až 61%. Na druhej strane, pri posudzovaní agregovanej hodnoty 

verejných zákaziek pri uplatnení tohto kritéria podiel MSP predstavoval iba 

30% (str. 64). 

 
99

 Predložené monitorovacie správy sú dostupné na: https://ec.europa.eu/growth/single-

market/public-procurement/country-reports_en  

100
 Správu predložilo iba 22 členských štátov (Dánsko, Grécko, Írsko, Luxembursko a Portugalsko 

správy nepredložili). 

101
 Dostupná na: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/eec8227c-ecc4-11ea-

b3c6-01aa75ed71a1/language-en  
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Avšak vzhľadom na popísané problémy súvisiace so zberom a analýzou 

relevantných dát nie je možné v tejto otázke formulovať jednoznačné závery. 

4.3.1. Situácia na Slovensku 

Situácia na Slovensku je v sledovaných ukazovateľoch v porovnaní 

s európskym priemerom trocha odlišná. Na účely vyhodnotenia účinnosti 

opatrení na podporu MSP sme analyzovali štatistické údaje spracúvané 

Úradom verejného obstarávania v rokoch 2015-2020
102

.  

V roku 2015 bolo ukončených 6 187 postupov, pričom MSP získali 82,1% 

zákaziek (Úrad pre verejné obstarávanie, 2016, s. 5, 15). Hoci podiel MSP na 

získaní zákaziek je vysoký, z hľadiska podielu na hodnote zákaziek (celkovo boli 

pridelené zákazky v hodnote 5 154,404 mil. €) ich úspešnosť nie je možné 

vyhodnotiť, keďže tento údaj nebol predmetom štatistického zisťovania.  

V roku 2016 bolo vo verejnom obstarávaní úspešných 2 330 podnikov, 

ktorí získali verejné zákazky v celkovej hodnote 4 384,542 mil. €. Podiel MSP na 

verejný zákazkách rapídne znížil, a to na úroveň 42,9 %. Hoci tento jav môže 

byť čiastočne vysvetlený tým, že až 27,8% podnikov bolo evidovaných ako 

„nezaradené“, nič to nemení na skutočnosti, že podiel MSP na celkovej 

hodnote verejných zákaziek predstavoval iba 16,1% , t. j. 706,040 mil. € (Úrad 

pre verejné obstarávanie, 2017, s. 19).  

Situácia v r. 2017 sa zlepšila, z celkového počtu 2 094 pridelených 

verejných zákaziek spolu v hodnote 4 004,798 mil. € MSP získali 1 861 (88,9%). 

Ukazovatele sa zlepšili, aj pokiaľ ide o podiel MSP na celkovej hodnote, keď 

MSP získali zákazky spolu v celkovej hodnote 1 744,969 mil. €, t. j. 43,6% 

celkového objemu (Úrad pre verejné obstarávanie, 2018, s. 18).  

Rok 2018 bol rokom, kedy MSP vo verejnom obstarávaní dosiahli najväčší 

úspech: z celkového počtu 2 616 úspešných subjektov malo až 2 467 (94,3%) 

charakter MSP, pričom ich podiel na celkovej hodnote pridelených zákaziek 

predstavoval až 62,7%, t.j. 3 021,129 mil. € (Úrad pre verejné obstarávanie, 

2020, s. 21). Nasledujúce roky však priniesli pokles v sledovaných 

ukazovateľoch.  

V r. 2019 MSP predstavovali z celkového počtu 1 771 úspešných subjektov 

91,6% (1 622), pričom ich podiel na celkovej hodnote udelených zákaziek 

(4 635,457 mil. €) predstavoval 57,9%, t. j. 2 682,499 mil. € (Úrad pre verejné 

obstarávanie, 2020, s. 26).  

Napokon v r. 2020 sa na Slovensku obstarali verejným obstarávaním 

zákazky v celkovej hodnote 4 628,939 mil. €. Z celkového počtu 1 608 
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 Z údajov za rok 2015 nie je možné zistiť podiel MSP na hodnote pridelených zákaziek 
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úspešných uchádzačov malo charakter MSP 1 393 (86,6%), pričom ich podiel 

na hodnote všetkých zákaziek dosiahol 48,04%, t.j. 2 224,020 mil. € (Úrad pre 

verejné obstarávanie, 2021, s. 22). 

 

Z uvedených dát vyplýva, že priemerný podiel participácie MSP na 
pridelených zákazkách v r. 2015-2020 je vysoko nad priemerom Únie – až 81,1 
%. Opatrenia na podporu účasti MSP na verejnom obstarávaní preto z tohto 

pohľadu neprinášajú výraznejší efekt, keďže táto bola dostatočne vysoká aj pre 

ich zavedením. To však môže byť dôsledkom samotnej štruktúry trhu, keďže 

podiel MSP medzi aktívnymi ekonomickými subjektami dosahuje až 99,9% 

(Slovak Business Agency, 2021, s. 59). 

Pokiaľ ide o priemerný podiel na hodnote pridelených zákaziek v r. 
2016-2020, i tu priemer Únie prekonávame, keďže tento podiel dosiahol úroveň 

51%. 

Z vývojovej krivky (Graf č. 2) však vyplýva, že od roku 2018 podiel účasti 

MSP na zákazkách i na hodnote verejných zákaziek kontinuálne klesá, a to 

o 7%, pokiaľ ide o prvý ukazovateľ a až o 14,7% pokiaľ ide o druhý ukazovateľ 

v porovnaní s r. 2020. 

 
Graf č. 2: Vývoj úspešnosti MSP participujúcich na verejnom obstarávaní v SR 

 
Zdroj: spracované autormi podľa štatistických informácií ÚVO 

 

Navyše netreba zabudnúť na to, že veľké podniky majúce nepatrný 0,1% 

podiel v štruktúre podnikateľských subjektov, zaberajú v priemere až 49% 
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podielu hodnoty na verejných zákazkách. V tomto kontexte sa javí potreba 

podporovať výkonnosť MSP o to naliehavejšie. Úrad pre verejné obstarávanie 

nevedie žiadne štatistiky ohľadom rozdeľovania zákaziek. Účinnosť tohto 

opatrenia, ani to či sa vôbec a ako vykonáva, tak nie je možné vyhodnotiť. 

Pokles výkonnosti MSP v posledných rokoch však naznačuje, že verejní 
obstarávatelia nie sú motivovaní zákazky rozdeľovať (je s tým spojená 

požiadavka a vysokú odbornosť a profesionalitu) a skôr vyhradzujú zákazky pre 

veľkých dodávateľov schopných pokryť dodávku v celom rozsahu. 

Domnievame sa, že v tejto súvislosti existuje priestor pre regulačný 
orgán na dôsledné preverenie, či verejní obstarávatelia nezneužívajú svoje 
oprávnenia nevyužiť opatrenia na podporu MSP (a to nielen pokiaľ ide 

o rozdeľovanie zákaziek).  

Indikátorom takejto úvahy je zistenie, že verejní obstarávatelia pri drvivej 

väčšine - v priemere až v 89% - vyhodnocovaní ponúk uchádzačov v postupoch 

verejného obstarávania uprednostňujú kritérium najnižšej ceny pred 
kritériom ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (11%), hoci práve druhé 

kritérium by v zmysle článku 57 smernice VO malo predstavovať základný 

štandard. Navyše i v tomto prípade má používanie výberového kritéria 

ekonomicky najvýhodnejšej ponuky klesajúcu tendenciu (Graf č. 3)
103

.  

 
Graf č3: Porovnanie uplatňovania kritérií ENP a najnižšej ceny na vyhodnocovaní predložených 

ponúk v r. 2016-2020 

 
Zdroj: spracované autormi podľa štatistických informácií ÚVO 

 
103

 Treba poznamenať, že v mnohých prípadoch je zohľadnenie iného kritéria ako ceny  len 

formálne (s váhou 10 % a menej) a neviaže sa na kvalitu dodávaného tovaru alebo služby 

(napríklad rýchlosť dodania u tovarov a služieb, ktoré si rýchlosť dodávky nevyžadujú, napr. nákup 

limuzín a luxusných SUV Automobilovými opravovňami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

a.s., oznámenie 43720 – MST). 
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že  stanovená 

hypotéza (Slovenská republika vykonala dostatočné opatrenia na podporu 
úspešného uplatnenia sa malých a stredných podnikov do verejného 
obstarávania) sa nepotvrdila. 

Zvýšeniu výkonnosti MSP vo verejnom obstarávaní by pritom mohlo 

pomôcť starostlivé uplatňovanie opatrení na ich podporu zo strany verejných 

obstarávateľov a kvalitný dohľad nad regulárnym uplatňovaním týchto 

opatrení verejnými  obstarávateľmi zo stranu Úradu pre verejné obstarávanie. 

Druhou alternatívou  zostáva už len legislatívna zmena spočívajúca 

v nariadení  povinného rozdeľovania zákaziek a zákaze uplatňovania 

výberového kritériá najnižšej ceny.
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5. ZÁVER 

Sekundárne ciele sú predmetom politického záujmu na úrovni EÚ a SR 

a graduálneho zvyšovania podielov dosahovania úspešnosti sekundárnych 

politík vo verejnom obstarávaní, ktoré spočívajú v uplatňovaní 

environmentálnych aspektov, sociálnych aspektov a podpory malého 

a stredného podnikania. Koniec-koncov, dané témy sú politicky populárne 

a ich presadzovanie je pravidelne zahŕňané do strategických dokumentov.  

Cieľom práce bolo zistiť, či a do akej miery sa podarilo Únii presadiť 

dosahovanie uvedených cieľov v Slovenskej republike, z pohľadu regulácie 

sekundárnych cieľov v záväznej právnej úprave, ako aj následnej implementácií 

týchto cieľov v praxi. S daným cieľom mal realizovaný výskum preto za úlohu 

potvrdiť alebo vyvrátiť nasledovné hypotézy: 

1. Súčasná právna úprava dostatočným spôsobom zohľadňuje 

sekundárne právne ciele verejného obstarávania. 

2. Verejní obstarávatelia dostatočným spôsobom inkorporujú 

sekundárne ciele do verejných obstarávaní. 

Autori neidentifikovali odmietanie uvedených sekundárnych politík vo 

verejnom obstarávaní, alebo zákonný rámec , ktorý by výslovne bránil ich 

uplatňovaniu v praxi. Avšak samotné uplatňovanie sekundárnych politík je 

stále postavené na princípoch dobrovoľnosti a odhodlaní verejného 

obstarávateľa dosiahnuť tieto ciele. Hoci právna úprava zákona VO 

s účinnosťou od 31.3.2022 plánuje zaviesť povinnú kvótu pre environmentálne 

a sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní, jej hodnota na úrovni 6 % 

korešponduje s úrovňou zanedbateľnosti. O to viac, že sa uplatňuje iba 

v prípadoch, ak daný verejný obstarávateľ v danom kalendárnom roku realizuje 

minimálne 10 verejných obstarávaní (okrem zákaziek z nízkou hodnotou). 

Navyše táto kvóta nesleduje cieľovú hodnotu 50 % respektíve 70 % úrovni 

zeleného verejného obstarávania. Ďalším limitom právnej úpravy, ktorý bol 

identifikovaný, je obmedzená pôsobnosť smerníc EÚ, ktoré pokrývajú len 

nadlimitné zákazky. Z uvedených dôvodov, ak verejný obstarávateľ nie je 

odhodlaný naplniť a dodržať požiadavky na inkorporáciu environmentálnych 

a sociálnych aspektov verejného obstarávania, právny poriadok mu ponúka 

dostatok možností, ako sa uplatňovaniu sekundárnych politík vyhnúť.  

Ak by sme uvažovali nad zavedením povinných nástrojov na podporu 

sekundárnych politík, prístup k jednotlivým politikám je rozdielny. V prípade 
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zeleného verejného obstarávania je možné prijať zákonné a podzákonné 

opatrenia, s dostatočnou presnosťou a určitosťou na jednej strane a flexibilitou 

na druhej strane, ktoré stanovia environmentálne požiadavky na verejné 

obstarávania. V tomto prípade sa javí ako vhodný model, ktorý kombinuje 

všeobecné klauzuly s možnosťou kvalifikovanej derogácie so sektorovými 

úpravami a kvótami bez možnosti derogácie (konkrétnejšie legislatívne návrhy 

sa nachádzajú v podkapitole 2.6). Nepostačuje totiž, aby verejný obstarávateľ 

len formálne zahrnul environmentálne znejúce parametre do verejného 

obstarávania, ale je potrebné, aby tieto požiadavky smerovali k zlepšeniu 

životného prostredia, jeho udržateľnosti a dosahovaniu klimatických cieľov.   

Tento prístup však nie je aplikovateľný pri zvyšných dvoch sekundárnych 

politikách ktoré boli predmetom analýzy. 

V prípade sociálneho verejného obstarávania je aj bez presných 

regulačných krokov možné zo strany verejných obstarávateľov vyžadovať 

konkrétne kroky na adresovanie zlej sociálnej situácie dotknutých komunít v 

rámci procesov verejného obstarávania. Medzi viaceré problémy, ktoré však 

verejní obstarávatelia musia zohľadniť, je najmä otázka, akú perspektívu 

uplatnenie sociálnych hľadísk v konkrétnom verejnom obstarávaní môže mať v 

dlhodobom horizonte na spoločenské postavenie daných komunít, ako aj 

otázka, či majú uvedené hľadiská vôbec vecný súvis so samotným cieľom 

konkrétnej zákazky, alebo sú len dodatočnou položkou na zozname povinností 

verejných obstarávateľov, ktorú sledujú bez ohľadu na skutočné spoločenské 

dopady. 

Slabinou opatrení na podporu malých a stredných podnikov je najmä 

skutočnosť, že ich implementácia je plne závislá od ochoty alebo neochoty 

verejných obstarávateľov, ktorí disponujú extrémne širokou mierou úvahy, či 

ich budú aplikovať alebo nie. Primeranosť zdôvodnenia neaplikácie toho-

ktorého opatrenia podlieha síce následnému dohľadu Úradu pre verejné 

opatrenie, autorom však nie je známe žiadne rozhodnutie Úradu pre verejné 

obstarávanie, ktorým by voči nedostatočnému zdôvodneniu neprijatia 

opatrenia na podporu MSP (napr. nedostatočné zdôvodnenie nerozdelenia 

zákazky) uložil akúkoľvek sankciu (napr. zrušenie postupu). Verejní 

obstarávatelia preto nečelia žiadnemu tlaku smerujúcemu k podpore MSP a 

zároveň  ani strachu z následkov takéhoto prístupu.  

Zo štatistík pritom vyplýva, že na Slovensku nie je problémom účasť MSP 

v procesoch verejného obstarávania (v priemere 81%) – čo môže byť dané aj 
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štruktúrou podnikateľského prostredia (99,9% podnikov má charakter MSP). 

Problematickým aspektom je výkonnosť MSP vo verejnom obstarávaní meraná 

podielom na hodnote zákaziek (v priemere 51%, od r. 2018 má však klesajúcu 

tendenciu a v r. 2020 klesol až na úroveň 48%). Opatrenia na podporu MSP 

pritom nemajú zabezpečiť prideľovanie zákaziek MSP, ale majú im iba pomôcť 

zvýšiť šance na ich získanie. Pozitívne efekty, ktoré by to so sebou prinieslo by 

v zdravom trhovom prostredí malo byť pre verejných obstarávateľov 

dostatočne motivujúcim faktorom pre to, aby tieto opatrenia aplikovali. 

Paradoxne, slovenskí verejní obstarávatelia na tieto efekty nereflektujú 

a kontinuálne ustupujú i od jediného štatisticky sledovaného opatrenia – 

uplatňovania výberového kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky 

(v priemere 11%, v r. 2020 už iba 8,4%), 

Vzhľadom na uvedené závery možno konštatovať čiastočné potvrdenie 

prvej hypotézy a nepotvrdenie druhej hypotézy.  

Správne uplatňovanie opatrení na podporu sekundárnych cieľov bez 

ohľadu na to, či ide o environmentálne, sociálne alebo podporu MSP napokon 

závisí aj od profesionality a odbornej zdatnosti verejného obstarávateľa. 

Komisia každoročne vo svojich správach v prípade Slovenska konštatuje v tejto 

oblasti rezervy. Aj to je dôvod súčasnej snahy Úradu pre verejné obstarávanie 

o profesionalizáciu verejného obstarávania, ktorá nepochybne prinesie 

zásadné dopady aj pre zlepšenie praxe verejných obstarávateľov v oblasti 

sekundárnych cieľov a ich implementácie. 

Cieľom práce napokon bolo aj otvorenie diskusie na danú tému 

v slovenskej právnej vede. Autori vyjadrujú presvedčenie, že tento cieľ sa 

naplniť podarilo. 
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