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Nezávislosť, zodpovednosť a ochrana verejného záujmu pri trhovej 

regulácii a verejnom obstarávaní 
 
Anotácia: Konferencia sa zamieria na otázky spojené s fungovaním sektorových 

regulátorov, Protimonopolného úradu SR, Úradu pre verejné obstarávanie SR, 
prípadne iných dozorných orgánov ich postavenie v sústave orgánov verejnej moci. 
Požiadavky na nezávislosť vyplýva často s predpisov Európskej únie, ale aj imanentnej 
povahy týchto orgánov pri ochrane verejného záujmu. Na druhej strane nezávislosť 
nemôže znamenať nekontrolovateľnosť a absencia akejkoľvek zodpovednosti. 
Príspevky prednesené na konferencie budú teda aj hľadať odpovede na otázky, aký je 
význam takýchto orgánov, či je potrebné posilňovať ich právomoci, akým spôsobom 
zabezpečiť nezávislosť a zodpovednosť a pod. 

Dátum a čas konania: 25.11.2020 od 13,00 hod. 

 
Otvorenie konferencie  

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. (predseda ÚVO) 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (PraF UK) 

 
Nezávislosť, zodpovednostť a demokratická kontrola 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (PraF UK)  
 
Pohl ̌ad na teóriu a slovenskú prax fungovania nezávislých regulátorov 

JUDr. Zuzana Šabová, PhD. (Rada pre štátnu službu) 
doc. Ing. Daniela Zemanovičová,CSc. (Rada pre štátnu službu) 
 

Požiadavky na nezávislosť predstaviteľov Protimonopolného úradu - Smernica 2019/1 a jej 
navrhovaná implementácia 

JUDr. Mária T. Patakyová, PhD. (PraF UK)  
 

Profesionalizácia verejného obstarávania  
doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. (PraF UK)  
 

Európsky právny rámec kontroly verejného obstarávania a prax v Slovenskej republike  
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (PraF UK)  
 

Cezhraničný záujem vo verejnom obstarávaní 
JUDr. Juraj Tkáč (PraF UK)  
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Administratívne trestanie a alternatívne prístupy k riešeniu porušení 
pravidiel verejného obstarávania 

Anotácia: Vyšetrovanie porušení právnych predpisov nemôže byť samoúčelné ale musí 
smerovať k ochraneverejného záujmu ako takého, náprave protiprávneho konania, či 
odradeniu od takéhoto správania v budúcnosti. Preventívne účinky sankcií ako takých 
oslabuje, keď na jednej strane sú sankcie považované za nedostatočné, alebo, na 
druhej strane, drakonické, nelogické, nespravodlivé a adresáti sa nestotožňujú s 
existenciou sankčného mechanizmu ako takého. Príspevky prednesené na 
konferencie budú teda aj hľadať odpovede na otázky, akým spôsobom definovať 
preventívnu, sankčnú a podpornú stratégiu, ako znižovať množstvo pochybení pri 
verejnom obstarávaní a pod.  

Dátum a čas konania: 03.12.2020 od 13,00 hod. 

Otvorenie konferencie  
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. (predseda ÚVO) 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (PraF UK) 
 

Kvantifikácia pokút uložených za porušenie predpisov vo verejnom obstarávaní 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (PraF UK) 

 
Porušení zákazu diskriminace 

JUDr. Hynek Brom (Univerzita Karlova v Prahe) 
 
Skúmanie zmluvných podmienok prostredníctvom inštitútu ex ante posúdenia ako nástroj 
predchádzania kontrolným zisteniam v procesoch verejného obstarávania 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (PraF UK)  
JUDr. Peter Kubolek (ÚVO) 

 
Hmotná zodpovednosť verejných činiteľov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami a majetkom- aktuálne legislatívne tendencie 

Mgr. Daniel Zigo (PraF UK) 
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POHĽAD NA TEÓRIU A SLOVENSKÚ PRAX FUNGOVANIA 
NEZÁVISLÝCH REGULÁTOROV / Daniela Zemanovičová, 
Zuzana Šabová 

   
Doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc. 
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Rada pre štátnu službu 
Hlavné nám. 8 
Bratislava 
 
JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 
zuzana.sabova@vlada.gov.sk 
Rada pre štátnu službu 
Hlavné nám. 8 
Bratislava 
 
Názory uvedené v tomto príspevku 
prestavujú osobné názory autoriek a 
nereprezentujú oficiálny postoj 
inštitúcie, kde pracujú. 

 
 

Abstract: The article concerns independent regulators. The business 
environment is inluenced by regulation and regulators as Office for 
Public Procurement, Antimonopoly Office, Office for Regulation in 
Network Industries and sectoral regulators. The reason for 
establishing independent regulators is the longtime experience that 
it is beneficial to exclude certain values from the direct control of 
politicians. The independent authorities do not have political 
motivation within electoral cycles and fulfill mid- and long-term goals 
on expert basis. We mention the relevant theories and reasons for 
confering certain competencies to independent regulators. We 
describe the levels and parameters of independence. Independence 
must be couterbalanced by examination of decisions and public 
accountability. On the example of the Slovak Antimonopoly Office we 
present the experience with establishing and functioning of an 
independent competition authority. We formulate recommendations 
on enhancing independence and expertness of the competiton 
authority, taking into consideration the current transposition of the 
EU Directive to make national competition authorities more effective 
enforcers (ECN+ Directive).  
 

Abstrakt: V príspevku sa venujeme problematike nezávislých 
regulátorov. Dôvodom kreovania nezávislých inštitúcii sú 
mnohoročné skúsenosti, že garantovanie niektorých hodnôt je dobré 
vyňať z priamej kontroly politikov a zveriť nezávislým inštitúciám, 
ktoré nemajú politickú motiváciu v rámci volebných cyklov, ale 
zabezpečujú aj stredno a dlhodobé ciele na odbornej báze. 
Naznačíme, o aké teórie sa pri nastavení regulácie môžeme oprieť, a 
aké sú dôvody, prečo politici presúvajú na nezávislé regulačné 
inštitúcie časť kompetencií. Popíšeme roviny a parametre 
nezávislosti. Nezávislosť musí byť vyvažovaná možnosťou 
prieskumu rozhodnutí a skladaním účtov verejnosti. Na príklade 
Protimonopolného úradu SR naznačíme, aká je prax a problémy pri 
etablovaní a fungovaní súťažnej autority. V závere formulujeme 
návrhy, ktoré by posilnili nezávislosť a odbornosť súťažnej inštitúcie, 
keďže v súčasnosti prebieha proces transpozície smernice, ktorej 
cieľom je práve posilnenie nezávislosti súťažných autorít v EÚ 
(Smernica ECN+).  
 

 

 Key words: independent regulators, competiton authority 
 

Kľúčové slová: nezávislí regulátori, súťažná inštitúcia. 
 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Viaceré teórie možno využiť pri riešení problematiky nezávislej regulácie. Možno 

spomenúť napr. teóriu verejnej voľby, model principál – agent. 
Teória verejnej voľby (Public Choice Theorie) ovplyvnila reformy verejného sektora 

a vytváranie nezávislých inštitúcií. Táto teória1 skúma zákonitosti, mechanizmy a problémy 
politického rozhodovania a analogicky k ekonomickému trhu analyzuje trh politicky. Preto 
ak politici na politickom trhu konajú tak, aby uspeli vo voľbách, správajú sa racionálne. To 

 
1Bližšie pozri napr. JOHNSON, DAVID B. (1997); LISÝ, J. a kol:(2005). 
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ale znamená, že môžu preferovať také politické rozhodnutia, ktoré prinášajú výsledky 
v kratšom horizonte v rámci politického cyklu pred tými, ktoré môžu priniesť pozitívne efekty 
v stredno a dlhodobom horizonte. Vzniká problém, ako riešiť zabezpečenie takých cieľov, 
ktoré presahujúce volebný cyklus. Preto sa niektoré kompetencie presúvajú na nezávislé 
inštitúcie, ak hodnoty, ktoré garantujú, sa majú napĺňať konzistentne a dlhodobo. Vzniká 
požiadavka, abytieto inštitúcie prijímali rozhodnutia iba na základe odborných argumentov. 

Model principála a agenta je všeobecne zameraný na analýzu vzťahov medzi 
akýmikoľvek subjektmi (verejnými alebo aj súkromnými ), z ktorých jeden (principál) 
deleguje právomoci nainý subjekt (agent). Agent má potom kompetencie konať v mene 
principála. V našom prípade principálom je štát/vláda, resp. zákonodarca a agentom je 
nezávislý regulačný orgán. Principál sa rozhoduje pre inštitucionálne nastavenie a rozsah 
nezávislosti, ktorú udelí agentovi. Principál si ponecháva priestor pre určitý druh kontroly 
regulačného orgánu. Môžu to byť viaceré mechanizmy ex ante a ex post kontroly. Medzi ex 
ante nástroje patrí samotná inštitucionálna podoba regulačného orgánu - teda rozsah 
udelenej nezávislosti a právomocí, a tiež dodržiavanie určitých pravidiel a procedúr, ktorými 
sa regulačný úrad musí riadiť. Ex post kontrolu zabezpečuje najmä prostredníctvom 
monitoringu a hodnotenia výkonnosti a výstupov konkrétnych aktivít regulátora. 

 
2 DÔVODY VZNIKU NEZÁVISLÝCH INŚTITÚCIÍ 

Dôvodov, prečosa politici rozhodnú udeliť regulačnému úradu nezávislosť 
a delegovať naň právomoci je viacero. GILARDI2 napr. uvádza, že ide najmä o tieto dôvody: 

• odbornosť - regulačné orgány sú bližšie k regulovaným odvetviam ako všeobecná 
administratíva, môžu sa koncentrovať na regulovanú oblasť, môžu jednoduchšie 
získavať relevantné informácie, ich flexibilnejšia organizačná štruktúra tvorí 
atraktívnejšie pracovné prostredie pre expertov 

• flexibilita - autonómne postavenie nezávislých regulátorov im umožňuje väčšiu 
možnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam 

• kredibilné záväzky - regulačné orgány sú izolované od politického vplyvu a 
volebných záväzkov, majú dlhší časový horizont ako politici a tým môžu zvyšovať 
dôveryhodnosť záväzkov 

• stabilita - nezávislý regulátor poskytuje stabilné a predvídateľné regulované 
prostredie 

• účinnosť a efektívnosť - ako výsledok predchádzajúcich faktorov, regulačné 
orgánymôžu viesť k lepším výsledkom, čo sa odráža na lepšej výkonnosti trhov 

• účasť verejnosti a transparentnosť - rozhodovacie procesy sú otvorenejšie a 
transparentnejšie ako na ministerstvách 

• náklady na rozhodovanie sa môžu znížiť 
• presunutie viny – existencia regulačných orgánov umožňuje politikom presunúť 

 zodpovednosť zaprijímanie nepopulárnych opatrení 
• politická neistota - inštitúcie sa ťažšie menia ako politiky; pri kreovaní vlády je 

známe, že  v budúcnosti môže dôjsť k zmene vládnucej politickej strany 
- iná strana alebo  koalícia  vyhrá voľby; riadenie regulátora presahuje funkčné 
obdobie ustanovenej vlády. 

 

 
2OECD (2005).Designing independent and accountable regulatory authorities for high quality regulation. 
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3 ČO ZNAMENÁ NEZÁVISLOSŤ?3 
Je potrebné charakterizovať viaceré roviny nezávislosti (funkčná, politická, 

finančná) a rozlišovať, či sú v právnom systéme vytvorené základné poistky pre nezávislé 
postavenie inštitúcie (nezávislosť de jure) a či sa inštitúcia s právnymi garanciami aj 
nezávisle správa a prejavuje sa to aj na jej výstupoch(nezávislosť de facto). 

Nezávislosť inštitúcie je potrebné vnímať: 
- Voči politikom (tzv. arms-length relationship), teda že regulačná autorita sa neriadi 

žiadnymi pokynmi nadriadeného orgánu, tzv. politická nezávislosť. 
- Voči podnikateľom (neutralita, nestrannosť, prijímanie rozhodnutí nezávisle od 

záujmov zúčastnených strán ), tzv. funkčná nezávislosť. 4 
Zatiaľ čo funkčná nezávislosti je viac-menej konsensuálne akceptovaná, resp. 

minimálne jej deklarovanie nevyvoláva otázky, pri politickej nezávislosti je to zložitejšie. 
Nezávislosť od politikov nie je treba vnímať ako absolútnu. Možno povedať, že prevláda 
názor,5 že cez politický proces by sa mali prijímať pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže, ale 
ich aplikácia týkajúca sa individuálnych prípadov a subjektov by mala byť ponechaná 
technokratom, odborníkom, ktorí by mali rozhodovať iba na základe ekonomických 
a právnych argumentov. 

 
3.1 Nezávislosť de jure 

Vytvorenie adekvátneho právneho rámca je nutnou, avšak nie postačujúcou 
podmienkou na to, aby sa zabezpečila funkčná a politická nezávislosť inštitúcie. 
Nezávislosť musí mať zákonný rámec, v ktorom sú stanovené kompetencie, právomoci, 
povinnosti, systém menovania a odvolávania šéfa inštitúcie, resp. aj top manažmentu 
a odborníkov, dĺžka mandátu, možnosti opakovaného mandátu, financovanie a pod. 

Kľúčové je stanovenie systému menovania/odvolania šéfa inštitúcie,stanovenie 
funkčného obdobia, ktoré by malo byť dlhšie ako volebný cyklus. Viaceré krajiny v zákone 
stanovujú aj kvalifikáciu, resp. ďalšie kritériá, ktoré musíkandidát spĺňať. 

Ďalším dôležitým prvkom sú kolektívne rozhodovacie orgány, ktoré dávajú 
predpoklad väčšej nezávislosti, ale aj konzistentnosti a kontinuity rozhodovacej praxe. Viac 
členov rozhodovacieho orgánu je oveľa ťažšie ovplyvniť či už v prospech politických alebo 
podnikateľských záujmov. Teda vytvorenie kolektívneho rozhodovacieho orgánu je 
potrebnou, ale nie postačujúcou podmienkou na jej kvalitný výkon. Dôležité je, aká je 
odbornosť a integrita členov kolektívneho orgánu. 

OECD uvádza6, že aj pravidlá na prijímanie a prepúšťanie pracovníkov sú 
dôležitým komponentom nezávislosti regulačnej inštitúcie. 

 
3.2 Nezávislosť de facto 

Právne garancie sú iba jedným pilierom nezávislosti. Ale aplikovanie pravidiel 
v odlišných podmienkach aj pri podobnom právnom môže viesť k odlišným situáciám a 

 
3 Spracované podľa Zemanovičová: Inštitucionálny rámec pre efektívnu aplikáciu súťažných pravidiel 

In:Ochrana hospodárskej súťaže - právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 

4Bližšie pozri napr. Handrlica (2003). 
5Pozri napr.: Designing independant and accountable regulatory authorities for hight quality regulation, 

(2005), OECD. 
6Designing independant and accountable regulatory authorities for hight quality regulation, (2005), OECD. 
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výsledkom.7 Preto právny rámec možno považovať iba za jeden z dôležitých predpokladov 
nezávislosti. Okrem formálneho rámca veľmi dôležité sú aj neformálne vzťahy a zdroje, 
a teda ako sa inštitúcia, ktorá má garantovaný nezávislý rámec reálne správa a ako vie 
garantovanú nezávislosť reálne využiť. 

Okrem zákonnej úpravy, nezávislosť inštitúcie je silne ovplyvnená schopnosťou 
využiť garancie nezávislosti zo strany vedenia, osobnosťou, autoritou, odhodlaním 
a vodcovskými schopnosťami (leadership) šéfa inštitúcie. To sa môže prejaviť nielen v tom, 
či vysiela jasný signál o tom, že politické a podnikateľské vplyvy na rozhodovaciu činnosť sú 
neakceptovateľné, ale aj pri presadzovaní súťažnej advokácie. Inštitúcie sú veľmi silne 
ovplyvnené ľuďmi, ktoré sú na ich čele a ktorí nastoľujú celkovú kultúru v organizácií. Najmä 
či sú transparentné, či vo vnútri je priestor na otvorené odborné diskusie a hľadanie 
rozhodnutí vo verejnom záujme, či je snaha získať a motivovať kvalitných odborníkov alebo 
či je to skôr snaha mať ľahko ovládateľných spolupracovníkov. 

Ukazuje sa, že na Slovensku funkčnosť inštitúcií nie je ani tak oslabená 
nedostatočným legislatívnym rámcom, ako skôr personálnym obsadzovaním riadiacich 
pozícií v týchto inštitúciách. Preto považujeme za kľúčové líderstvo a z toho rezultujúcu 
potrebu nastaviť výber predsedov, podpredsedov úradov aj členov kolektívnych orgánov. 

 
4 AKO KONTROLOVAŤ NEZÁVISLÉ INŠTITÚCIE? 

Často sa v súvislosti s nezávislosťou inštitúcií diskutuje otázka ich legitimity, 
skutočnosť, že nepodliehajú priamo systému demokratickej voľby a politickej 
zodpovednosti.Nezávislosť inštitúcie musí byť prepojená s kontrolou a mechanizmami 
skladania účtov. Thatcher8 hovorí o „zone of discretion“ (zóne voľnosti v rozhodovaní), ktorú 
predstavuje súčet právomocí delegovaných agentovi, znížených o súčet kontrolných 
mechanizmov stanovených principálom.Principál pri tvorbe agentovej zóny uvažuje najmä 
o politike a výsledkoch (cieľoch), ktoré sa snaží prostredníctvom agenta (nezávislého 
regulačného orgánu) dosiahnuť.Preto kľúčovou otázkou je, ako vybalansovať požiadavku 
nezávislosti so zodpovedaním sa ( accountability), teda ako nastaviť systém brźd a protiváh 
(checks and balances). 

 
4.1 Prieskum rozhodnutí 

Podnikatelia voči ktorým smerujú rozhodnutia úradu majú možnosť preskúmania 
rozhodnutí. Dôležitá je aj požiadavka na odôvodňovanie rozhodnutí. Súťažný úrad má 
nastavené zodpovednostné mechanizmy aj vo vzťahu k súkromnému sektoru, pretože jeho 
rozhodnutia môžu mať široký dopad na trhy. V SR ale aj samotný súdny prieskum je 
problém.9 
4.2 Skladanie účtov verejnosti 

Podstatou dôvery spoločnosti v regulátora je schopnosť regulátora napĺňať 
spoločenskú objednávku, teda dôvody pre ktoré bol regulátor založený, prezentovanie priorít 
a dosahovaných výsledkov. Regulačný subjekt je svojou povahou ochranca verejného 
záujmu, v prípade súťažných autorít ochrany spotrebiteľa. Hlavný predpoklad pre jeho 

 
7Bližšie pozri napr. World Bank (2000). World Bank’s administrative and civil service reform website: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EX 
TECAREGTOPADMCIVSER/0,,menuPK:677803~pagePK:34004175~piPK: 
34004435~theSitePK:677795,00.html. 
8THACHER, M. Delegation to Non-majoritarian Institutions, West European Politics, Vol.25,No.1 (2002).: 

5-7 
9 Šabová, Z.: Vzťah európskeho a slovenského súťažného práva, dizertačná práca, Právnická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, 2020 
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efektívny výkonje preto spoločenská dôvera, ktorá je okrem iného dosahovaná aj 
nezávislosťou a objektivitou. 

Pri skladaní účtov sa využívajú nástroje transparentnosti - zverejňovania 
rozhodnutí a ich odôvodnení a proaktívne zverejňovanie ďalších relevantných informácií, 
napríklad metodík, usmernení, ale aj verejné prezentovanie výročných správ,významných 
rozhodnutí, advokačných aktivít úradu. Ajv právnych úpravách možno nájsť povinnosti 
súťažných úradov predkladať výročné správy, zverejňovať rozhodnutia, metodiky, a pod. Ale 
pre nezávislých regulátorov by mal byť veľmi jasný a viditeľný proaktívny prístup pri skladaní 
účtov a hľadaní foriem jeho naplnenia. 

V realite však mechanizmus skladania účtov nemusí byť veľmi účinný, napr. ak nie 
sú vytvorené odborné kapacity na to, aby parlament, resp. vláda reálne analyzovala výstupy, 
efektívnosť súťažného úradu. Funkčnosť zodpovednostných mechanizmov voči verejnosti 
závisí od toho, či odborní analytici sa tejto oblasti venujú a či sa média touto témou 
zaoberajú systematicky, alebo iba prinášajú informácie o vydaných rozhodnutiach či iných 
aktivitách. Za „soft accountability“ 10 je možné považovať aj rôzne hodnotiace správy zo 
strany medzinárodných inštitúcií (napr. peer reviews). 

 
4.3 Administratívna kontrola 

Súťažné úrady ako inštitúcie platené z verejných prostriedkov prirodzene 
podliehajú administratívnej kontrole platnej v rámci verejné sektora z hľadiska dodržiavania 
príslušnej legislatívy, hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami, predpisov 
v oblasti štátnej správy a pod. 

 
5 SMERNICA ECN+11 

Cieľom Smernice ECN+ cieľom je účinnejšie presadzovanie európskeho 
súťažného práva. Zameriame sa na tie časti Smernice ECN+, ktoré sa venujú zárukám 
nezávislosti súťažných inštitúcií. Smernica požaduje, aby boli súťažné orgány chránené pred 
všetkými vonkajšími zásahmi alebo politickými tlakmi, ktoré by mohli ohroziť ich 
nezávislosť. Vnútroštátne právo má vopred stanoviť dôvody týkajúce sa odvolania tých 
osôb, ktoré prijímajú rozhodnutia, a odstrániť akékoľvek odôvodnené pochybnosti o ich 
nestrannosti a ich odolnosti proti vonkajším faktorom. Tiež by sa mali vopred stanoviť jasné 
a transparentné pravidlá a postupy týkajúce sa výberu, prijímania alebo vymenovania 
uvedených osôb. V záujme zabezpečenia nestrannosti súťažných orgánov by sa pokuty, 
ktoré tieto orgány ukladajú za porušenie európskeho súťažného práva, nemali používať na 
priame financovanie týchto orgánov. 

Smernica o.i. požaduje, aby sa zamestnanci a osoby, ktoré prijímajú rozhodnutia, 
zdržali akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s plnením ich služobných povinností 
a tiež, aby existovali pravidlá, ktoré zabezpečia, aby sa po primeranú dobu po uvoľnení 
z funkcie zdržali účasti na konaní, kde by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Tieto osoby 
nesmú byť odvolané z dôvodov súvisiacich s vykonávaním ich právomocí, resp. odvolané 
môžu byť len z dôvodov, že nespĺňajú požiadavky na výkon funkcie alebo sa dopustili 
závažného pochybenia podľa vnútroštátneho práva.  Pokiaľ ide o členov 
rozhodovacieho orgánu, členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby sa jeho členovia vyberali, 
prijímali alebo vymenúvali na základe jasných a transparentných postupov, ktoré boli vopred 
stanovené vo vnútroštátnom práve. 

 
10Independence and accountability of competition authorities, UNCTAD, 2008, str.11. 
 
11Šabová, Z.: Vzťah európskeho a slovenského súťažného práva, dizertačná práca, Právnická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, 2020 
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Požaduje sa tiež, aby si súťažné orgány mohli stanovovať priority a aby predkladali 
pravidelné správy o svojej činnosti a využití zdrojov vládnym alebo parlamentným orgánom. 
Správy musia byť sprístupnené verejnosti. 

 
6 PRAX V SR 
6.1 Nezávislosť de jure 

Právna úprava postavenia predsedu úradu zakotvená v roku 200112 platí doposiaľ 
v nezmenenom znení. Predsedu úradu na návrh vlády menuje a odvolá prezident, dôvody 
odvolania nesúvisia s výkonom jeho funkcie.Požiadavky na výkon funkcie predsedu sú 
všeobecné – voliteľnosť do NR SR a štátne občianstvo. Funkčné obdobie je 5 rokov. 
Poprizamestnanecké obmedzenia sú upravené ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (nezlučiteľnosť 
s výkonom iných funkcií, zamestnaní a činností). 

Pokiaľ ide o podpredsedu a riaditeľov odborov, ich postavenie, práva a povinnosti 
upravuje zákon o štátnej službe.13 Riešené je výberové konanie (všeobecne, rovnako ako na 
akéhokoľvek štátneho zamestnanca) a poprizamestnanecké obmedzenia (taktiež rovnaké 
ako pre akéhokoľvek štátneho zamestnanca – zákaz podnikania a obmedzenia iných 
zárobkových činností, ktoré sú zhodné s pracovnou náplňou štátneho zamestnanca, čo 
neplatí, ak ide o pedagogickú, literárnu činnosť a pod.). 

Odvolacím orgánom je Rada úradu, ktorá má 7 členov, jedným z nich je predseda 
úradu. Ostatní sú menovaní vládou SR na 5-ročné funkčné obdobie. Zákon stanovuje len 
všeobecné požiadavky bez väzby na oblasť hospodárskej súťaže (bezúhonnosť, občianstvo 
SR, spôsobilosť na právne úkony, aspoň 2 členovia musia mať vysokoškolské právnické 
vzdelanie druhého stupňa a aspoň dvaja vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
ekonomického zamerania). 
 
6.2 Nezávislosť de facto 

V prvých rokoch existencie úradu sa predseda menil veľmi často, v priemer po 
menej ako 1,5 roku14.Po každom zasadnutí vlády potenciálne hrozilo, že predseda bude 
odvolaný, zákonné garancie nezávislosti neexistovali. To malo dôsledky na fluktuáciu 
odborných pracovníkov, ale aj nekonzistentnosť výstupov úradu. Po 10 rokoch existencie 
úradu sa v roku 200115 podarilo presadiť v zákone poistky nezávislosti, čím sa vytvoril základ 
pre stabilitu, budovania odborných kapacít úradu a skvalitňovaniu výstupov úradu.16 

Prvý predseda, ktorý sa ujal funkcie podľa nových pravidiel v roku 2001 (Ing. 
Danica Paroulková),vzišiel z verejného konkurzu (prihlásilo sa 21 uchádzačov), hoci to 
priamo zákon nevyžadoval. D. Paroulková v čase vymenovania pôsobila na úrade už 10 

 
12Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
13Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov 
14Bližšie Zemanovičová D.: Nezávislé regulačné orgány – predpoklad efektívnej regulácie, Horizonty 

podnikateľského prostredia. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, ISBN 978-
80-223-3347-4 

15Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení účinnom od 1. mája 2001 
16Prieskum o vnímaní úradu zo strany stakeholders z roku 2008, Zemanovičová D.: Nezávislé regulačné 

orgány – predpoklad efektívnej regulácie, Horizonty podnikateľského prostredia. Bratislava: 
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, ISBN 978-80-223-3347-4 
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rokov a patrila k uznávaným odborníkom v oblasti hospodárskej súťaže, napríklad bola aj 
vedúcou negociačnej skupiny pre hospodársku súťaž pri vstupe SR do EÚ. 17 Vo funkcii 
pôsobila 2 funkčné obdobia (t.j. 10 rokov). 

Pri ďalšej nominácii predsedu úradu vroku 2011 sa žiaden konkurz ani verejná 
diskusia neudiala a na čelo úradu bol vymenovaný politický nominant bez predchádzajúcej 
skúsenosti v tejto oblasti.18 Napriek pochybnostiam o nezávislosti19 bol do funkcie 
vymenovaný aj na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie, t.j. do novembra 2021. 

Pokiaľ ide o členov Rady, počas funkčného obdobia D. Paroulkovej v Rade úradu 
pracovali ekonomickí analytici a právni experti (spomeňme napríklad E. Jurzycu, A. Jurisa, 
V. Pätoprstého, R. Pregu, K. Morvaya, M. Lábaja, P. Krišku či K. Kalesnú).Po uplynutí jej 
funkčného obdobia do Rady úradu pribúdali nominácie, ktoré neboli založené na odbornosti 
(spomeňme v súčasnosti väzobne stíhaného K. Kičuru, ktorý bol za člena Rady opakovane 
menovaný). 

Úrad na svojej webovej stránke zverejňuje niektoré informácie, napr. rozhodnutia 
vrátane odôvodnení, metodiky, ale málo ho vnímame vo verejnom diskurze pri advokácií za 
súťažné riešenia. Pri transponovaní Smernice úrad predložil návrh zákona, ktorý naznačuje 
snahu iba minimálne splniť požiadavky Smernice, ale nenavrhuje už aj v SR uznávanú dobrú 
prax, napr. verejné vypočutia. To naznačuje málo proaktívny prístup pri nastavovaní 
mechanizmov nezávislosti a skladania účtov. 

 
7 Zhodnotenie a odporúčania 
Vidíme, že právna úprava, tak ako je v súčasnosti nastavená, nie je dostatočnou 

zárukou nezávislosti a odbornosti najvyššieho predstaviteľa súťažnej inštitúcie. 
Vymenovanie vládou bez možnosti každého záujemcu uchádzať sa o funkciu, bez 
povinnosti verejného vypočutia či posúdenia odbornou komisiou a bez požiadaviek na 
predchádzajúcu prax alebo skúsenosti v danej oblasti dáva široký priestor na politické 
nominácie a ovplyvňovanie pôsobenia úradu. 

Smernicou formulované požiadavky pre obsadzovanie pozícií a odvolávanie z 
nich sú veľmi všeobecné a spĺňala by ich aj súčasne zakotvená právna úprava, ktorá však, 
ako ukazuje reálny vývoj, nie je dostatočná. 

Menovanie členov Rady úradu je tiež problematické. Podľa nášho názoru je 
neprípustné, aby nominácie do vlády, ktorá má podľa zákona z troch kandidátov navrhnutých 
predsedom úradu na každé miesto člena rady vybrať jedného, boli utajené s odkazom na 
ochranu osobných údajov. 20 Podobne ako pri predsedovi,je potrebný otvorený konkurz, 
preverenie odbornosti, nezávislosti a integrity a riešenie konfliktu záujmov. Konflikt záujmov 
na rozdiel od predsedu a podpredsedu nie je riešený vôbec a je len na členovi Rady úradu, 
resp. účastníkoch konania, či pochybnosť o jeho predpojatosti oznámia. To je 
nepostačujúce napríklad v prípadoch, ak by išlo o predpojatosť v prospech jediného 
účastníka konania. 

 
17Pozri napríklad 
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Okt%C3%B3ber/ing-danica-paroulkova-predsednicka-
protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky.html 
18Pozri https://www.antimon.gov.sk/92-sk/predstavitelia-uradu/ 
19Pozri denník Aktuality, 4.4.2019 
https://www.aktuality.sk/clanok/660986/protimonopolny-urad-je-napojeny-na-oligarchov-okolo-bugara/, 
eTrend 23.9.2016 
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-38/protimonopolny-urad-bude-menej-hryzt.html 
20Pozri preloženie materiálu Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu na rokovanie 
vlády SR https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23908/1 
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Legislatíva by mala riešiť ukončenia pracovného pomeru u top manažmentu 
a decíznych pracovníkov, ktorí disponujú citlivými údajmi, keďže je vysoký predpoklad, že by 
sa zamestnali v skúmanom odvetví a prešli tak „na druhú stranu barikády“ pričom ich 
informácie môžu prinášať vybranej spoločnosti neoprávnenú výhodu. Postzamestnanecké 
obmedzenia vyžaduje aj Smernica ECN+. Zatiaľ však v slovenskom právnom poriadku pre 
štátnych zamestnancov aj verejných funkcionárov úplne absentujú. 

Pri členoch Rady úradu, ktorí sú externými pracovníkmi, treba vyriešiť aj 
poprizamestnanecké obmedzenia, aby bolo vylúčené akékoľvek podozrenie z konfliktu 
záujmov, nielen reálneho, ale aj jeho vznik do budúcna. Ak by totiž člen Rady pôsobil 
v oblasti, ktorá by bola často predmetom zásahov úradu, ak by aj bol z konkrétneho konania 
vylúčený, mohlo by to ohrozovať uznášaniaschopnosť Rady. 

Súdnu kontrolu výstupov úradu (Krajský súd v BA a Najvyšší súd SR) 
nepovažujeme za ideálnu, najmä z nasledovných dôvodov21: 

- Nejednotnosť v rozhodovaní súdov, čo malo za následok právnu neistotu ako pre 
úrad, tak aj pre účastníkov konania, rozdielne názory súdov sa vyskytovali 
náhodne, zrejme v závislosti od názorov jednotlivých senátov a bez odôvodnenia, 
prečo k odlišnému názoru došlo; 

- Spomalenie procesov z dôvodu pochybení na rôznych úrovniach súdneho 
prieskumu viedlo k neúčinnosti zásahov súťažného orgánu a k zmareniu ochrany 
verejného záujmu na nerušenom fungovaní hospodárskej súťaže. 

- Nedostatky pri aplikácii európskeho súťažného práva. 
Pokiaľ ide o verejnú kontrolu, zákon stanovuje povinnosť úradu zverejňovať 

rozhodnutia, úrad povinne zverejňuje aj výročné správy a materiály typu soft law (metodiky, 
usmernenia). Verejné prezentovanie výročných správ, významných rozhodnutí či iných 
aktivít úradu sa však nerealizuje systematicky, ale v závislosti od nasadenia konkrétnych 
predstaviteľov. 

Hoci Smernica ECN+ rieši postavenie súťažných úradov a osôb, ktoré prijímajú 
rozhodnutia, podľa nášho názoru sú návrhy len všeobecné a odkazujúce na prijatie 
vnútroštátnej úpravy. Na základe odborných poznatkov a skúseností bolo podľa nášho 
názoru možné formulovať oveľa účinnejšie opatrenia. Smernicu v tomto smere vnímame 
ako nevyužitú príležitosť. Na základe dobrej praxe v zahraničí a poznania aplikačnej praxe 
na Slovensku navrhujeme pre SR v rámci transpozície prijať tieto opatrenia22: 

• Predseda úradu je kľúčovápostava, ktorá určuje vnútornú kultúru a zároveň môže 
byť vystavený externým tlakom. Priamo v zákone by preto mali byť zakotvené 
základné garancie kvalitného výberu, ako sú otvorené výberové konania na post 
predsedu a podpredsedu a verejné vypočutie kandidátov. 

• Výber by mal byť otvorený (o post by sa mal možnosť uchádzať každý, kto splní 
stanovené podmienky) a transparentný (všetky informácie o požiadavkách, 
kritériách výberu, výberovej komisii by mali byť v dostatočnom časovom predstihu 
zverejnené). 

• V zákone stanoviť požiadavky na odbornosť a prax v oblasti hospodárskej súťaže, 
regulácie alebo ekonomických analýz. 

• Odborná komisia zložená z renomovaných odborníkov by mala posudzovať 
predloženú víziu, odborné a manažérske predpoklady.  

 
21Šabová, Z.: Vzťah európskeho a slovenského súťažného práva, dizertačná práca, Právnická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, 2020 
22Spracované podľa Zemanovičová, D.,.Šabová, Z.: Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže je 
nevyužitou šancou. Hospodárske noviny, 4.11.2020 
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• Dobrá prax v zahraničí odporúča, aby u lídrov súťažnej inštitúcie a členov Rady 
nevznikla ani zdanlivá pochybnosť o ich nestrannosti a integrite. Dôležité je preto 
aj posúdenie integrity. 

• Zrušiť možnosť vykonávať funkciu dve obdobia, skôr uvažovať o predĺžení 
funkčného obdobia. Snaha byť opätovne zvolený do funkcie môže oslabiť reálnu 
nezávislosť. 

• Ošetriť konflikt záujmov - u kandidátov na post predsedu a podpredsedu 
zverejniť CV s uvedením všetkých zamestnávateľov, 

• Upraviť postzamestnanecké obmedzenia pri osobách, ktoré prijímajú 
rozhodnutia, a to po primeranú dobu po uvoľnení z funkcie. 

• Zaviesť systém oznamovania stretnutí s politikmi, podnikateľmi vedenia úradu a 
decíznych pracovníkov s politikmi, podnikateľmi, najmä ak sú v konaní na úrade. 
Pri menovaní členov Rady považujeme za dôležité: 

• Možnosť každého, kto splní stanovené požiadavky, uchádzať sa o funkciu 
• Zaviesť otvorené výberové konania, vrátane verejného vypočutia. 
• Zaviesť požiadavky na odbornosť a integritu. Členovia Rady by mali byť 

dôveryhodní, uznávaní odborníci z oblasti hospodárskej súťaže, regulácie, 
ekonomických analýz, bez pochybností o ich integrite. 

• Odborná komisia by na základe posúdenia odborných predpokladov a integrity 
mala vláde navrhnúť poradie kandidátov. 

• Riešiť konflikt záujmov stanovením konkrétnych opatrení. Upraviť 
postzamestnanecké obmedzenia, poprizamestnanecké obmedzenia a 
minimálne zverejniť podrobné životopisy kandidátov, zamedziť potenciálnemu 
konfliktu záujmov ešte pred ich uvedením do funkcie, priebežne ho aktualizovať a 
zverejniť. 

• Spresniť kontrolu a zverejniť postupy pri vylúčení z prejednávania a 
rozhodovania veci. 
Fungujúca hospodárska súťaž je základom trhového hospodárstva a efektívnym 

nástrojom ochrany spotrebiteľa. Nezávislosť súťažnej inštitúcie sa zvonku posudzuje ťažšie 
- rozličný prístup pri posudzovaní prípadov, rozhodnutí, ktorý podnet sa bude šetrí, 
rozhodnutia o zastavení šetrenia, o uskutočnení neohlásenej inšpekcie, výške sankcie 
a pod., je pre vonkajšieho pozorovateľa ťažšie odhaliť. Preto je potrebné garantovať jej 
nezávislosť aodborné rozhodovanie prostredníctvom kvalitného výberu vedenia a decíznych 
pracovníkov podľa odporúčaní medzinárodných inštitúcií (napríklad OECD, Svetovej banky, 
UNCTAD) či praxeprestížnych európskych súťažných úradov, ktoré kladú vysoké požiadavky 
na odbornosť a integritu kľúčových predstaviteľov súťažných inštitúcií a kolektívnych 
rozhodovacích orgánov, otvorených výberových konaniach, verejnej prezentácii vízie 
inštitúcie, riešení konfliktu záujmov, vrátane postzamestnaneckých obmedzení. Dobrú 
praxverejnými vypočutiami máme už aj v SR. 

Príklad Protimonopolného úradu SR ukazuje, že hoci právny rámec kvalitné 
obsadenie umožňuje, prakticky sa tak deje podľa aktuálneho politického záujmu. Bolo by 
premárneniu šancou nepoučiť sa z takmer 30 rokov dobrých aj zlých skúseností a 
transpozíciu smernice nevyužiť na zakotvenie možno podrobnejších, ale vzhľadom na 
doterajšiu skúsenosť nevyhnutných opatrení.Za kľúčové považujeme, aby na čele inštitúcie 
bol odborne zdatný líder, s víziou a snahou nielen po kvalitných výstupoch, ale aj 
s pochopením potreby proaktívneho nastavovania mechanizmov skladania účtov. 
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Abstrakt: Príspevok sa venuje modernizácii verejného obstarávania, 
ktorého súčasťou je najmä centralizácia a profesionalizácia procesov 
vo verejnom obstarávaní V nadväznosti na Odporúčanie Komisie (EÚ) 
2017/1805 k profesionalizácii verejného obstarávania skúma, ako na 
požiadavku profesionalizácie reaguje návrh novely zák. č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní vypracovaný Úradom pre verejné 
obstarávanie. Analyzuje navrhovanú úpravu inštitútu odborných 
garantov a potrebu ich kontinuálneho vzdelávania. Upozorňuje na 
potrebu vo väčšej miere zohľadniť pri novelizácii zákona 
hospodársku súťaž, ktorá by sa mala stať aj prirodzenou súčasťou 
vzdelávacích programov odborných garantov osobitne vzhľadom na 
centralizáciu verejného obstarávania a agregovanie dopytu, ktoré 
prináša. 
 
Abstract: The article deals with modernization of public procurement, 
centralization and professionalisation included. Starting with 
Recommendation of Commission (EU) 2017/1805 on 
profesionalization of public procurement it explores the model of 
professionalisation in a regulation amending Act 343/2015 on Public 
Procurement. It analyzes the new concept of specialised consultees 
in public procurement and their continual education. It stresses 
meaning of competition, in legal regulation and as a part of 
educational programs, especially in connection with centralization 
and aggregation of demand. 

 

  
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, modernizácia, centralizácia, 
profesionalizácia, odborný garant, hospodárska súťaž, agregácia 
dopytu, vyjednávacia sila, monopson. 
 
Key words: public procurement, modernization, centralization, 
professionalization, specialised consultee, competition, 
aggregation of demand, monopsony. 

 
1.ÚVOD 

Význam verejného obstarávania vzhľadom na jeho nezanedbateľný hospodársky 
vplyv1 kontinuálne rastie; výdavky na zákazky vo verejnom obstarávaní reprezentujú v EÚ 
podľa údajov OECD 10–15% HDP. S tým prirodzene súvisí aj záujem o procesy verejného 
obstarávania, osobitne so zreteľom na potrebu efektívneho vynakladania verejných 
prostriedkov. Význam verejného obstarávania v kontexte vnútorného trhu si uvedomuje aj 
Európska komisia; „účinné efektívne a konkurencieschopné verejné obstarávanie je 
zásadným kritériom pre dobré fungovanie jednotného trhu a dôležitým kanálom európskych 
investícií.“2 

Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie je významnou súčasťou vnútorného trhu, 
je celkom prirodzené, že jeho základné princípy (rovnaké zaobchádzanie, zákaz 
diskriminácie, proporcionalita, transparentnosť) sa uplatnia aj v procesoch verejného 
obstarávania. Osobitný význam medzi týmito princípmi má hospodárska súťaž, ktorá ako 
základný atribút každého trhu, predstavuje aj systém ekonomickej regulácie vlastný 

 
1 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii verejného obstarávania. 

Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania, recitál, bod č. 1. 
2 Tamže. 
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vnútornému trhu. V tomto zmysle musí byť aj verejné obstarávanie ako druhý významný 
regulačný systém vnútorného trhu otvorené súťaži.3  

S úsilím zúročiť potenciál verejného obstarávania ako „podstatnej páky európskych 
investícií“4 súvisí aj tlak na súlad verejného obstarávania s najprísnejšími normami 
verejného obstarávania, čo zvyšuje nároky na verejných obstarávateľov a ich 
profesionalitu.5 „Cieľ profesionalizácie verejného obstarávania sa chápe vo všeobecnosti 
tak, že zahŕňa celkové zlepšenie celej škály odborných zručností a schopností, vedomostí 
a skúseností osôb, ktoré vykonávajú úlohy súvisiace s verejným obstarávaním...“6 

 
2.ZÁKLADNÉ ÚLOHY/POVINNOSTI VEREJNÝCH KUPUJÚCICH 

Verejní kupujúci by mali niesť hlavnú ťarchu zodpovednosti za dizajnovanie procesu 
verejného obstarávania i jeho celkový priebeh, od počiatočných trhových konzultácií, opisu 
predmetu zákazky, vyhodnotenie podmienok účasti i vyhodnotenie samotných ponúk cez 
uzavretie zmluvy na konkrétnu verejnú zákazku až po jej plnenie.  

Vzhľadom na ich kľúčovú úlohu v procese verejného obstarávania OECD verejným 
obstarávateľom radí: 

- získať znalosť charakteristiky trhu, 
- určiť, či je trh náchylný na koluzívne správanie 
- získať informácie o potenciálnych dodávateľoch, ich výrobkoch, cenách 

a nákladoch, 
- získať informácie o nedávnych zmenách cien, cenách alternatívnych výrobkov 

a ponuke na susedných trhoch, 
- získať informácie o minulých tendroch na podobné výrobky, 
- koordinovať postup s inými verejnými obstarávateľmi za účelom zlepšenia 

porozumenia dotknutému trhu.7 
 
3.TRHY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Hoci pozornosť zvyčajne atrahuje ponuková stránka trhu, na ktorej figurujú 
hospodárskesubjekty súťažiace o získanie verejnej zákazky, osobitne zo súťažného 
hľadiska je potrebné zaoberať sa aj dopytovou stránkou trhov verejného obstarávania, na 
ktorých pôsobia verejní obstarávatelia komodít pre verejný sektor. Práve tento trh je totiž 
dotknutý procesmi modernizácie a profesionalizácie verejného obstarávania. Jadro 
modernizačných postupov pritom spočíva v spájaní „dopytu zo strany verejných 
obstarávateľov s cieľom dosiahnuť úspory v rozsahu vrátane nižších cien a transakčných 
nákladov...“8  

Centralizované metódy verejného obstarávania síce prinášajú rad ekonomických 
a administratívnych výhod, avšak vyžadujú, aby sa na druhej strane zamedzilo nadmernej 
koncentrácii kúpnej sily a jej nežiadúcemu dopadu na súťažné prostredie, čo môže 
v konečnom dôsledku viesť až k monopsonizácii trhu. O monopson ide „ak podiel nákupu 
na vrhnom trhu vstupu (input) je dostatočne vysoký na to, aby spôsobil pokles trhovej ceny 

 
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 

zrušenísmernice 2004/18/ES, recitál, bod č. 1. 
4 Odporúčanie (EÚ) 2017/1805, recitál, bod č. 3. 
5 Tamže, recitál, bod č. 4. 
6 Tamže, bod č. 5. 
7 Recommendation of the OECD COUNCIL on Fighting Bid Rigging in Public Procurement, as approved by 

Council on 17 July 2012, C (2012)115-C(2012)115/COR R-1-C/M (2012) 9, s 5. 
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 

2004/18(ES, recitál, bod č. 59. 
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v dôsledku zníženého nákupu a jej vzostup v dôsledku zvýšeného nákupu.“9 Na pokles ceny 
pôsobí aj vyjednávacia sila, ktorá spájaním dopytu rastie a ktorá môže stlačiť ceny na 
súťažnú úroveň.10 I keď na rozdiel od negatívneho pôsobenia monopsonu, ktorý sa prejavuje 
stratou výkonnosti na trhu vstupu11,pôsobí prospešne, jej zneužitie môže viesť k formulácii 
nesúťažných podmienok v tendrovej dokumentácii a privodiť aj odchod predávajúcich 
z trhu.12 
 
4.CENTRALIZÁCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Vo všeobecnosti možno povedať, že centralizácia verejného obstarávania sa stáva 
všeobecným trendom jeho modernizácie.13 Na tento trend reaguje smernica 2014/24 
o verejnom obstarávaní14 i zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej „ZVO“), 
ktorý smernicu transponuje. 

 
4.1.Formy centralizovaného verejného obstarávania podľa ZVO 

ZVO v platnom znení definuje v § 15 ods. 1 centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní 
ako nepretržite vykonávanú činnosť zameranú na 

„a) nadobúdanie tovarov, alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov alebo 
b) zadávanie zákaziek, alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných 
obstarávateľov 
alebo obstarávateľov.“ 
Zároveň „zákon definujeaj množinu subjektov, ktoré môžu pôsobiť ako centrálna 
obstarávacia organizácia a vykonávať nepretržitú činnosť vo verejnom obstarávaní s cieľom 
dosiahnuť úspory z rozsahu, vrátane využitia nižších cien a transakčných nákladov 
a s cieľom zlepšiť a profesionalizovať riadenie a vedenie postupov verejného 
obstarávania.“15 Centralizované obstarávacie organizácie pôsobia ako veľkoobchodníci, 
alebo ako sprostredkovatelia.16  

Inou formou centralizovaného verejného obstarávania je príležitostné spoločné 
obstarávanie (§ 16 ZVO), ktoré umožňujeviacerým verejným 
obstarávateľom/obstarávateľom uskutočniť verejné obstarávanie spoločne na základe 
písomnej dohody. 

Návrh novely ZVO vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej „ÚVO“) 
dopĺňa uvedené formy centralizovaného verejného obstarávania o zriadenie centrálnej 
obstarávacej organizácie Úradom vlády SR, „ktorá bude predstavovať pre vybrané tovary, 

 
9 OECD (2009) Policy Roundtables: Monopsony and Buyer Power (DAF/COMP (2008) 38) 

http://www.oecd.org/daf/competition/44445750.pdf. 
10 Tamže. 
11 Tamže. 
12 SANCHEZ GRAELLS, A., HERRERA ANSCHUSTEGUI, I. Impact of public procurement aggregation on 
competition. Risks, rationale and justification for the rules in Directive 2014/24,University of Leicester 
School of Law Research Paper No 14-35, s.8. 
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2534496] 
 
13 Tamže, s. 14. 
14 Podľa smernice spoločné obstarávanie môže mať formu koordinovaného obstarávania, prípravy 

spoločných technických špecifikácií na stavebné práce, dodávky tovaru, poskytovanie služieb, alebo 
spoločného uskutočňovania jedného postupu obstarávania (Smernica 2014/24, recitál, bod č. 71). 

15 Dôvodová správa k vládnemu návrhu ZVO, osobitná časť, k § 15. 
16 Tamže. 
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služby a stavebné práce stanovené v nariadení vlády ústredného nákupcu pre verejných 
obstarávateľov podľa § 7 ods.1 písm. a).17 
 
4.2.Profesionalizácia verejného obstarávania 
 
4.2.1 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii 

verejného obstarávania. Budovanie architektúry profesionalizácie verejného 
obstarávania. 
Odporúčanie adresované členským štátom vníma cieľ profesionalizácie verejného 

obstarávania ako „zlepšenie celej škály odborných zručností a schopností, vedomostí 
a skúseností osôb, ktoré vykonávajú úlohy súvisiace s verejným obstarávaním, alebo sú do 
nich inak zapojené.“18 Týka sa to všetkých činností v rôznych fázach procesu verejného 
obstarávania na úrovni ústrednej, alebo decentralizovanej správy.19  

Súčasťou celkovej stratégie profesionalizácie by malo byť podľa odporúčania 
- budovanie vhodnej architektúry politiky profesionalizácie, 
- oblasť ľudských zdrojov zahŕňajúca zlepšenie odbornej prípravy a kariérneho 

rozvoja zamestnancov; 
- dostupnosť nástrojov a postupov na dosiahnutie inteligentného verejného 

obstarávania (napr. nástroje elektronického verejného obstarávania), podpora 
digitalizácie a pod.20 

Odporúčanie teda nestanovuje konkrétne spôsoby, ako sa má dosiahnuť cieľ 
profesionalizácie. Odporúča však členským štátom zaviesť dlhodobé stratégie verejného 
obstarávania, vymedziť základné zručnosti získané prostredníctvom odbornej prípravy, ako 
aj vypracovať programy úvodného a celoživotného vzdelávania.21 Ako príklady dobrej praxe 
Komisia uvádza Rakúsko (Akadémia verejného obstarávania) a Chorvátsko (certifikácia 
odborníkov vo verejnom obstarávaní). Príkladom profesionalizácie je aj využitie inštitútu 
akreditovaných poradcov vo verejnom obstarávaní v Maďarsku.22 
 
4.2.2 Návrh novely ZVO 

V októbri 2020 ÚVO predstavil návrh novely ZVO, ktorý okrem posilnenia postavenia 
a nezávislosti ÚVO, rieši aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania, pričom 
ako jednu z jej foriem vníma centralizáciu verejného obstarávania23. Práve centralizácia 
verejného obstarávania predstavuje podľa návrhu novely ZVO nástroj umožňujúci 
hospodárny a efektívny verejný nákup využívajúci výhody vyplývajúce z agregovania 
dopytu.24 

Návrh novely ZVO popri centralizácii nákupu ako súčasti platnej právnej úpravy 
zavádza aj inštitút odborného garanta vo verejnom obstarávaní spolu s povinnosťou 
verejného obstarávateľa/obstarávateľa vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní 
prostredníctvom odborných garantov s výnimkou zákaziek nižšej hodnoty. Odborného 
garanta definuje ako fyzickú osobu, ktorú ÚVO zapíše na základe splnenia stanovených 
podmienok do zoznamu odborných garantov. Ide přitom o osoby, ktoré buď vykonávajú 

 
17 Dôvodová správa k návrhu novely ZVO,k bodu 14. 
18 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805, recitál, bod č. 5. 
19 Tamže. 
20 Tamže. 
21 Legislatívny zámer zákona o komore verejného obstarávania (odôvodnenie). 
22 Dôvodová správa k návrhu novely ZVO, bod 159. 
23 Pozri vyššie formy centralizovaného verejného obstarávania. 
24 Dôvodová správa k návrhu novely ZVO k bodu 14. 
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podnikateľskú činnosť alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú verejné obstarávanie 
v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre verejného obstarávateľa.25 

ÚVO podľa návrhu novely vedie zoznam odborných garantov a realizuje skúšky 
odborných garantov, ktoré sú popri poistení zodpovednosti za škodu základným 
predpokladom zápisu do zoznamu. V gescii ÚVO je celý proces vzdelávania odborných 
garantov, ktorý návrh novely ZVO chápe ako nosnú časť profesionalizácie. ÚVO zároveň 
vytvára koncepciu a náplň vzdelávania, ktoré má sprostredkovať odborným garantom 
jednak teoretické poznatky zamerané na výklad ZVO, jednak praktické zručnosti orientované 
najmä na proces verejného obstarávania (trenažér verejného obstarávania).26 

Súčasťou vzdelávania má byť podľa návrhu novely ZVO aj judikatúra v oblasti 
verejného obstarávania nielen vnútroštátnych súdov, ale aj Súdneho dvora EÚ, rovnako ako 
právo duševného vlastníctva, GDPR, informačné technológie i sprostredkovanie poznatkov 
o nových trendoch vo verejnom obstarávaní.27 Komplexnosť vzdelávania tak opiera 
profesionalizáciu verejného obstarávania nieleno formálnu znalosť ZVO, ale jej cieľom má 
byť skutočná kvalita verejného obstarávania využívajúca v maximálnej miere všetky 
prostriedky efektívneho a moderného verejného obstarávania. 

Vyčiarknutie zo zoznamu odborných garantov popri formálnych dôvodoch (smrť, 
žiadosť odborného garanta, resp. rozhodnutie v správnom konaní) môže byť aj dôsledkom 
neúspešného preskúšania28, čím sa má jednoznačne zabezpečiť kontinuálnosť vzdelávania 
vo verejnom obstarávaní. 

Prirodzenou súčasťou návrhu novely ZVO je aj úprava deliktuálnej zodpovednosti 
odborného garanta uplatňovanej v prípade porušenia v príčinnej súvislosti s činnosťou 
odborného garanta. Kým v prípade prvého porušenia má ísť skôr o uplatňovanie opatrení 
preventívnej povahy (preskúšanie, písomné upozornenie), v prípade opakovaného 
porušenia prichádzajú do úvahy aj konkrétne sankcie (pokuta, vyčiarknutie zo zoznamu 
odborných garantov), spojené s 1-ročnou dištančnou lehotou podmieňujúcou opätovný 
zápis.29 

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter verejného obstarávania návrh novely 
ZVOpredpokladá aj súčinnosť vecných gestorov zodpovedných za skoncipovanie opisu 
predmetu zákazky.30 

Právomoc ÚVO sa vzťahuje aj na oprávnenie pozastaviť odbornému garantovi výkon 
činnosti vo verejnom obstarávaní v prípade trestného stíhania za úmyselný trestný čin a 
trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním.31 

Nová koncepcia profesionalizáciečinnosti vo verejnom obstarávaní, ktorej výrazom 
je inštitút odborného garanta napĺňajúci myšlienku inštitucionalizácie činnosti vo verejnom 
obstarávaní nahrádza inštitút odborne spôsobilých osob, ktorý sa považoval za prekonaný 
a z týchto dôvodov bol od 1.07.2013 vypustený zo ZVO (č.25/2006 Z. z.). Nový návrh novely 
ZVO zohľadňuje aj pripomienky k legislatívnemu zámeru zákona o komore verejného 
obstarávania, ktorý bol spracovaný s ambíciou odstrániť absenciu regulácie 
profesionalizácie verejného obstarávania v platnej právnej úprave. Podľa tohoto zámeru 
mala komora, oddelená od štátu, ako vzdelávacia ustanovizeň realizovať rôzne formy 
vzdelávania garantov verejného obstarávania, ktorí mali komplexne zastrešiť celý proces 

 
25 Tamže, k bodu 159. 
26 Tamže. 
27 Tamže. 
28 Tamže. 
29 Tamže. 
30 Tamže. 
31 Tamže. 
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verejného obstarávania od úvodných trhových konzultácií, opisu predmetu zákazky, 
vypracovania súťažných podmienok až po kritériá na vyhodnocovanie ponúk. Legislatívny 
zámer zároveň predpokladal povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom 
člena komory.32 

Nový návrh novely ZVO si vo veľkej miere osvojil koncepciu kontinuálneho 
vzdelávania vo verejnom obstarávaní ako podstatnú súčasť jeho profesionalizácie, 
rozhodujúce kompetencie však zveril ÚVO. 
 
5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ 

Ako sme už uviedli, aj verejné obstarávanie ako súčasť vnútorného trhu EÚ má byť 
otvorené hospodárskej súťaži, preto treba privítať, že návrh novely ZVO zachováva a rozvíja 
princíp súťaživosti. Z tohoto hľadiska má osobitný význam navrhovaná právna úprava, ktorá 
má verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi umožniť uplatniť zákonný dôvod odstúpenia 
od zmluvy, ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže preukáže zmluvnej strane danej zmluvy porušenie zákazu dohôd obmedzujúcich 
hospodársku súťaž podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
v platnom znení. Podľa dôvodovej správy môže byť odstúpenie od zmluvy efektívnym 
preventívnym opatrením proti kolúzii vo verejnom obstarávaní, ktoré doplní doterajšie 
následkypreukázanej kolúzie, t. j. pokutu a zákaz účasti, ktoré uplatňuje Protimonopolný 
úrad SR (ďalej „PMÚ“). Možnosť odstúpenia od zmluvy sa vzťahuje na všetky zákazky podľa 
ZVO, ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy. V súvislosti 
s prebiehajúcimi verejnými obstarávaniami možno uplatniť proti hospodárskemu subjektu 
dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. g) v spojení s § 40 ods.8 a ods. 10 ZVO.33 

Hoci návrh novely ZVO takto vhodne dopĺňa inštrumentárium sankčných postihov 
za koluzívne správanie vo verejnom obstarávaní, treba pripomenúť, že potreba zachovania 
súťažného prostredia sa nevzťahuje len na ponukovú stránku trhu, na ktorej figurujú 
hospodárske subjekty uchyľujúce sa ku koluzívnemu správaniu, ale aj na dopytovú stránku 
trhu. Práve táto stránka môže byť citeľne ovplyvnená centralizáciou verejného obstarávania, 
ktorá sa stáva súčasťou jeho komplexného modernizačného trendu. Hroziaca 
monopsonizácia/oligopsonizácia tohoto trhu môže priniesť nepriaznivé následky pre 
zachovanie súťažného prostredia s dopadom na ceny aj mimo procesov verejného 
obstarávania. Preto by bolo treba, aby návrh novely ZVO venoval pozornosť aj tejto stránke 
trhu a požadoval, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia zohľadňovali pri dizajne 
verejného obstarávania potrebu zachovania súťažného prostredia aj na dopytovej stránke 
trhu. To by sa malo premietnuť aj v programoch vzdelávania odborných garantov, ktorých 
gestorom by malo byť ÚVO. 
 
6. ZÁVER 

Vykonaná analýza preukazuje, že v procese verejného obstarávania je potrebné 
zachovať súťažné prostredie na oboch stranách trhu, t. j. nielen na ponukovej, ale aj na 
dopytovej stránke trhu. Preto je potrebné zvýrazniť postavenie hospodárskej súťaže aj 
v súčasnom ZVO č. 343/2015 Z. z., resp. pri jeho novelizácii. Konkrétne by mohlo ísť o 
úpravu § 10 ods. 2 ZVO. Toto ustanovenie pri výpočte princípov, ktoré verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v procesoch verejného obstarávania musia dodržať (princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp 
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti) princíp hospodárskej súťaže 

 
32 Legislatívny zámer zákona o komore verejného obstarávania 
33 Dôvodová správa k návrhu novely ZVO, bod č. 15 
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doposiaľ opomína, hoci ide zrejmeo princíp, ktorý najmä efektívnosť verejného obstarávania 
bezprostredne podmieňuje. Medzi povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa by sa 
rovnako malo zakotviť, že pri zadávaní verejných zákaziek je verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ povinný prihliadať na zachovanie súťažného prostredia na 
ponukovej aj dopytovej strane trhu. 

S tým veľmi úzko súvisí aj proces vzdelávania odborných garantov ako prirodzená a 
nosná súčasť celého procesu profesionalizácie verejného obstarávania. Koncepcia a náplň 
vzdelávania vytváraná ÚVO by mala zahŕňať aj potrebnú erudíciu v oblasti súťažného práva, 
zameranú najmä na fungovanie trhov verejného obstarávania. To je osobitne dôležité 
v situácii, keď väčšina procesov verejného obstarávania je zameraná na cenu, ktorá je 
hlavným parametrom súťaže. Tlak na dosiahnutie najvýhodnejšej ceny znásobený 
agregovaním dopytu v podmienkach centralizácie verejného obstarávania však 
v konečnom dôsledku môže privodiť aj odchod hospodárskych subjektov z trhu a teda aj 
zníženie počtu súťažiacich o získanie verejnej zákazky, nehovoriac o celkovej deformácii 
cien na trhu s účasťou monopsonistu. 

Akokoľvek stoja v súčasnosti v centre pozornosti najmä verejné obstarávania 
centralizovaných obstarávateľských organizácií, vzdelávanie ako nosná časť 
profesionalizácie by nemalo opomínať ani samosprávne orgány, ktorých verejné 
obstarávania sú podľa dostupných informácií poznačené najväčšou chybovosťou. 
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Abstract: Following the announced legislative changes in the 
mechanisms of control of public procurement, this paper deals with 
the definition of the fundamental obligations of the Slovak Republic, 
which result from the law of the European Union. This 
articleanalyzes the basic sources of EU law, which regulate the 
individual requirements of public procurement control mechanisms, 
in particular the monitoring mechanism provided for in Directive 
2014/24/EU and the review procedures and their measures 
provided for in Directive 89/665/EEC. 
 
Abstrakt: Príspevok sa v nadväznosti na avizované legislatívne 
zmeny mechanizmov kontroly verejného obstarávania venuje 
vymedzeniu zásadných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej 
vyplývajú z práva Európskej únie. Príspevok analyzuje základné 
pramene práva EÚ, ktoré upravujú jednotlivé náležitosti kontrolných 
mechanizmov verejného obstarávania, predovšetkým mechanizmu 
monitorovania stanoveným v smernici 2014/24/EÚ a revíznych 
postupov a ich prostriedkov stanovených v smernici 89/665/EHS. 

 

 Key words: public procurement, control, judicial protection, review 
procedures, review measures, monitoring, European Union, 
directive, case law of the Court of Justice. 
 
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, kontrola, súdna ochrana, 
postupy preskúmania, revízne prostriedky, monitorovanie, Európska 
únia, smernica, judikatúra Súdneho dvora. 

 
1. ÚVOD 

Efektívna kontrola procesov verejného obstarávania patrí medzi kľúčové inštitúty 
zabezpečujúce vymáhateľnosť práva vo verejnom obstarávaní. Je zrejmé, že verejné 
obstarávanie je osobitne právom regulovaný proces nákupov rôznych subjektov primárne 
verejnej správy1, s cieľom hospodáriť s verejnými finančnými prostriedkami transparentne 
a efektívne. 

Z dôvodu členstva Slovenskej republiky je naviac nutné zabezpečiť, aby nákupy 
týchto subjektov umožňovali napĺňať aj základné ciele, ktoré predstavujú ratio existencie 
Európskej únie (EÚ), najmä plné uplatnenie voľného pohybu tovarov, služieb a slobody 
podnikania (usadenia sa), predovšetkým prostredníctvom zákazu diskriminácie z dôvodu 
štátnej príslušnosti a uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania a vzájomného 
uznávania kvalifikácií. Inými slovami, nákupy subjektov verejnej správy okrem úsilia 
o transparentné a efektívne využívanie verejných financií, musia zabezpečiť aj efektívnu 
hospodársku súťaž na úrovni EÚ. 

 
1 Určenie subjektov verejnej správy, ktorý sa považujú za verejných obstarávateľov, vychádza z legislatívy 

Európskej únie, tzn. ide v zásade o právom EÚ harmonizovanú skupinu subjektov na území všetkých 
členských štátovEÚ. 
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Obe úrovne cieľov (vnútroštátny i úniový) sú súbežné a vzájomne zlučiteľné 
(efektívnosť verejných výdavkov je výslovných cieľom aj príslušných smerníc EÚ2), nemožno 
ich v rámci každého konkrétneho verejného obstarávania obchádzať. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že v roku 2020 bolo predložených do legislatívneho 
procesu niekoľko návrhov na zmenu systému kontroly verejného obstarávania, je nutné si 
vymedziť relevantné záväzky, ktoré Slovenskej republike ako členskému štátu z úniovej 
legislatívy vyplývajú. 

 
2. ZÁKLADNÉ PRAMENE A ZÁSADY KONTROLY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

Právo EÚ upravuje pre členské štáty viaceré záväzné a odporúčané postupy účinnej 
kontroly nad verejným obstarávaním a dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa 
alebo obstarávateľa. Legislatíva EÚ tieto normy označuje ako „monitorovanie“3 a „postupy 
preskúmania“4 a aj z hľadiska ich právneho základu je nutné ich rozlišovať. 

Monitorovanie ako osobitnú formu kontroly verejného obstarávania, ktorú sú 
povinné členské štáty vykonávať, zakotvujú čl. 83 až 86 smernice 2014/24/EÚ. Ich účel 
podrobne objasňujú najmä body 121 a 122 preambuly citovanej smernice, ktoré idú „nad 
rámec“ gramatického výkladu čl. 83 až 86 smernice 2014/24/EÚ. Z ustanovení čl. 83 ods. 1 
a 2 smernice 2014/24/EÚ v zásade vyplýva povinnosť, aby členské štáty uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania monitorovali, pričom túto úlohu môže plniť „jeden alebo 
viaceré orgány, subjekty alebo štruktúry“. Uvedené orgány majú monitorovať uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania ex offo alebo „na základe prijatých informácií“, pričom 
majú mať právomoc iniciovať konanie pred vnútroštátnymi orgánmi auditu, súdnymi 
orgánmi, prípadne ďalšími kontrolnými orgánmi.5 Úniový zákonodarca dodáva, že 
monitorovacie orgány nemusia byť nevyhnutné aktívne legitimované subjekty súdnych 
konaní.6 

Smernica 2014/24/EÚ prostredníctvom bodu 122 dodáva jasný účel nielen 
monitorovania stanoveného smernicou, ale aj zapojenia tretích subjektov do celého 
systému kontroly verejného obstarávania. Občania, dotknuté zainteresované strany, bez 
ohľadu na to, či sú organizované, a iné osoby alebo orgány, ktoré nemajú prístup k postupom 
preskúmania podľa smernice 89/665/EHS, majú mať ako daňovníci oprávnený záujem na 
riadnych postupoch obstarávania. Majú mať možnosť upozorniť na možné porušenie tejto 
smernice monitorovací orgán (a to aj iným spôsobom, než prostredníctvom systému 
preskúmania podľa smernice 89/665/EHS) a bez toho, aby na tomto základe museli 
predstúpiť pred vnútroštátne súdne orgány. Aby sa nemuseli vytvárať duplicitné orgány 
alebo štruktúry, členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť možnosť obrátiť sa na orgány 
alebo štruktúry vykonávajúce všeobecné monitorovanie, sektorové orgány dohľadu, 

 
2 Pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z26. februára 2014 o verejnom obstarávaní 
a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú.v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65–242, bod 2 preambuly. 
3 Porovnaj znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z26. februára 2014 o verejnom 

obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú.v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65–242, bod 121 
preambuly. 

4 Pozri 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 a tiež znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ z26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú.v. EÚ 
L 94, 28.3.2014, s. 65–242, bod 122 preambuly. 

5 Pozri čl. 83 ods. 2 druhá pododsek smernice 2014/24/EÚ. 
6 Pozri bod 121, odst. 1, posledná veta preambuly smernice 2014/24/EÚ. 
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miestne orgány dohľadu, orgány zaoberajúce sa hospodárskou súťažou, ombudsmana 
alebo vnútroštátne kontrolné orgány.7 

Ďalej patrí do diskrečnej právomoci členských štátov rozhodnúť, ako a kto by mal v 
praxi toto monitorovanie vykonávať, pričom monitorovanie má vychádzať z kontrol ex post 
založených na vzorkách alebo zo systematických kontrol ex ante postupov verejného 
obstarávania.8 

Smernica 2014/24/EÚ následne vyžaduje príslušnú metodickú činnosť 
monitorovacích orgánov (usmernenia, informácie a podpora nielen verejným 
obstarávateľom, ale aj hospodárskym subjektom), pričom verejným obstarávateľom musí 
byť dostupná „podpora, pokiaľ ide o plánovanie a vykonávanie postupov obstarávania“.9 
Uvedená podpora má výslovne stanovené ciele, akými sú zvýšenie efektívnosti verejného 
obstarávania, zvýšenie právnej istoty a profesionalizácie postupov obstarávania.10 

Za fundamentálny prameň práva EÚ upravujúci druhý spôsob kontroly verejného 
obstarávania, právom EÚ označovaný ako „postupy preskúmania“ je nutné uviesť najmä 
smernicu 89/665/EHS.11 Výslovných cieľom smernice je poskytnúť osobitnú súdnu ochranu 
„každej osobe, ktorá má alebo mala záujem na získaní určitej zákazky a ktorá bola alebo je 
poškodená údajným porušením práva Únie v oblasti verejného obstarávania, alebo 
vnútroštátnych predpisov, ktorými sa toto právo transponuje“12. 

Podľa čl. 1 ods. 1 smernice 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, pokiaľ ide o 
zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ, členské štáty prijmú 
opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými 
obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s 
podmienkami stanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že týmito 
rozhodnutiami sa porušilo právo EÚ v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje (ďalej aj „opravné prostriedky“ alebo 
„revízne prostriedky“). 

Súdny dvor konštatoval, že článok 1 ods. 1 a 3 smernice 89/665/EHS ukladá 
členským štátom, aby prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom zaručiť existenciu účinných a čo 
najrýchlejších nástrojov proti rozhodnutiam verejných obstarávateľov nezlučiteľným 
s právom EÚ, ktoré zaručia široký prístup k týmto revíznym prostriedkom každej osobe, 
ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo 
existuje riziko jej poškodenia údajným porušením.13 

V tejto súvislosti sa v článku 2 ods. 1 smernice 89/665/EHS stanovuje, že členské 
štáty sú povinné stanoviť vo svojom vnútroštátnom práve tri typy revíznych opatrení 

 
7 Pozri bod 122 preambuly smernice 2014/24/EÚ. 
8 Pozri bod 121, odst. 1 preambuly smernice 2014/24/EÚ. 
9 Pozri čl. 83 ods. 4 písm.b) smernice 2014/24/EÚ. 
10 Pozri bod 121, odst. 2 preambuly smernice 2014/24/EÚ. Ďalej sa tu tiež uvádza, že takáto podpora 
prostredníctvom „usmernení“ nemusí nevyhnutne predstavovať komplexnú právnu analýzu príslušných 
otázok; môže by sa obmedziť na všeobecné uvedenie prvkov, ktoré by sa mali zohľadniť pri následnej 
podrobnej analýze otázok, napríklad poukázaním na judikatúru, ktorá by mohla byť relevantná, alebo na 
usmerňujúce poznámky či iné zdroje, v rámci ktorých už bola dotknutá konkrétna otázka preskúmaná. 
11 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. 33–35. 
12 Pozri bod 122 preambuly smernice 2014/24/EÚ, alebo čl. 1 ods. 3 smernice 89/665/EHS. 
13 Pozri rozsudok Súdneho dvora Orizzonte Salute, C-61/14, EU:C:2015:655, bod 43. 
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v rámci jednotlivých revíznych prostriedkov umožňujúcich osobe poškodenej v rámci 
postupu zadávania zákazky žiadať od zodpovedného orgánu:  

i) po prvé „predbežné rozhodnutia na účely nápravy údajného porušenia alebo 
zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov vrátane opatrení na pozastavenie 
alebo zabezpečenie pozastavenia postupu zadávania verejnej zákazky alebo vykonávania 
akéhokoľvek rozhodnutia prijatého verejným obstarávateľom“,  

ii) po druhé zrušenie nezákonne prijatých rozhodnutí, 
iii) a po tretie náhradu škody.14 
Podľa judikatúry Súdneho dvora „určenie orgánov členských štátov s právomocou 

riešiť spory týkajúce sa práv jednotlivcov vyplývajúcich z právneho poriadku EÚ v oblasti 
verejného obstarávania prislúcha právnemu poriadku každého členského štátu“.15 

Rozhodovacia právomoc o revíznych opatreniach „môže byť prenesená na samostatné 
(revízne) orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania“.16 Smernica 
89/665/EHS však výslovne zakotvuje požiadavku, aby orgán, ktorý má preskúmavaciu 
právomoc, bol od verejného obstarávateľa nezávislý.17 

Z vyššie uvedeného naznačenia úniových revíznych prostriedkov, resp. v ich rámci 
prijímaných opatrení je zrejmé, že členské štáty sú povinné transponovať všetky tri typy, 
pričom o nich môže rozhodovať jeden alebo viac orgánov, ktoré nemusia mať súdnu 
povahu. V takomto prípade musia byť ich rozhodnutia vždy písomne odôvodnené a 
podliehať súdnemu preskúmaniu alebo preskúmania iným orgánom, ktorý je súdnym 
orgánom v zmysle článku 267 ZFEÚ a ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, ako aj 
orgánu zodpovedného za preskúmanie. 

V tomto zmysle je pochopiteľné, že členské štáty napríklad výslovne upravia 
možnosť revíznym orgánom aj postavenie orgánu v zmysle čl. 267 ZFEÚ18 (napr. 
rozhodcovská komisia pre verejné obstarávanie v Maďarsku19). 

Mám za to, že aj Rada Úradu pre verejné obstarávanie spĺňa všetky podmienky 
uvedené judikatúrou Súdneho dvora, aby bola označená ako „vnútroštátny súdny orgán“ 
podľa čl. 267 ZFEÚ, keďže ide o orgán: 

- zriadený zákonom, 
- trvalého charakteru, 
- nezávislý, 
- prijímajúci záväzné rozhodnutia, 
- aplikujúci právo, 
- pričom konanie pred ním prebiehajúce má prevažne sporový charakter,20 
teda je orgánom povolaným k zabezpečeniu jednoty výkladu práva EÚ (najmä 

„hmotnoprávnych“ ustanovení smernice 2014/24/EÚ, ale aj smernice upravujúcej jej 

 
14 Pozri tiež rozsudok Súdneho dvora z 26.11.2015, C-166/14, MedEval, ECLI:EU:C:2015:779, bod 29. 
15 Rozsudky Súdneho dvora z 24. septembra 1998, Tögel, C-76/97, Zb. s. I-5357, bod 28 a z 28. októbra 

1999, Alcatel Austria a i., C-81/98, Zb. s. I-7671, bod 49. 
16 Pozri čl. 2 ods. 2 smernice 89/665/EHS. 
17 Pozri čl. 2 ods. 3 a 9, čl. 2a ods. 2, čl. 2e ods. 1 a pod. smernice 89/665/EHS. 
18 Pripomínam, že členských štátoch Európskej únie existujú rôzne súdne systémy s odlišnou štruktúrou 
súdnych orgánov a špecifickými orgánmi ochrany práv. Pojem „vnútroštátny súdny orgán“ je preto 
potrebné vykladať podľa úniového práva podobne ako iné pojmy zavedené právom Únie, a nie podľa 
vnútroštátnych procesných predpisov, pretože by to mohlo ohroziť jednotný výklad práva Únie, ktorý má 
vychádzať len z úniového právneho poriadku (bližšie Siman, M. – Slašťan, M.: Súdny systém Európskej 
únie. 3 vyd. revidovaná, Bratislava: EUROIURIS – Európske právne centrum, 2012, s. 306 a nasl.). 
19 Zákon CXLIII2015, § 157 (A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény, zákon o verejnom 

obstarávaní z roku 2015). 
20 Pozri rozsudok Súdneho dvora z 27.1.2005, C-125/04, Denuit, Zb. s. I-923, bod 12. 
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právomoci, tzn. smernice 89/665/EHS), ktorú predvída ust. čl. 2 ods. 9 smernice 
89/665/EHS v spojení s čl. 267 ZFEÚ. 

Existenciu vyššie uvedených troch revíznych opatrení, ktoré možno zahrnúť do 
systému prostriedkov súdnej ochrany, možno označiť za základné zásady (uplatnenia) 
kontroly verejného obstarávania v Únii, ktoré sú harmonizované, pričom ide o harmonizáciu 
minimálnej úrovne súdnej ochrany. Dve opatrenia sú v rámci jednotlivých revíznych 
postupov jasne prioritné: predbežné rozhodnutia21, v rámci ktorých je má zásadný význam 
aj uplatnenie tzv. odkladnej lehoty na uzavretie zmluvy a určenie neplatnosti zmluvy.22 

V tomto kontexte však považujem za významný nedostatok slovenskej legislatívy, 
ktorá nepriznáva právomoc Úradu pre verejné obstarávanie rozhodovaciu právomoc podľa 
čl. 2d smernice 89/665/EHS, t.j. právomoc rozhodnúť o neplatnosti zmluvy, ktorá bola 
uzatvorená za okolností stanovených citovanou smernicou23 a to najmä v rámci konania o 
preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy. 

Pre porovnanie efektívnej právnej úpravy možno uviesť českú legislatívu. Podľa ust. 
§264 zákona č. 134/2016 Sb. nastáva neplatnosť uzatvorených zmlúv ex lege ak Úrad pre 
ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) uloží verejnému obstarávateľovi v konaní začatom na 
návrh podľa §254 zákaz plnenia zmluvy, ak bola zmluva na verejnú zákazku alebo rámcová 
dohoda uzatvorená postupom uvedeným v § 254 ods. 1 (s použitím výnimky mimo zákona, 
bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o začatí obstarávania a pod.) . Platí, že 
zmluva, ohľadom ktorej ÚOHS uložil zákaz plnenia, bez toho aby postupoval podľa odseku 
3 (z dôvodov hodných osobitného zreteľa) je neplatná ex tunc.24  

Aj poľská legislatíva upravuje neplatnosť a neúčinnosť zmluvy ex lege z viacerých 
dôvodov (§ 146 poľského zákona o verejnom obstarávaní25), napr. ak verejný obstarávateľ 
neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku, alebo Ú.v. EÚ, alebo 
zákazku zadal priamo bez použitia postupov verejného obstarávania, zabránil účasti 
hospodárskemu subjektu v dynamickom nákupnom systéme, a pod. 

Slovenská legislatíva tiež transponovala fakultatívny opravný prostriedok podľa čl. 
1 ods. 5 smernice 89/665/EHS, ktorým je žiadosť o nápravu adresovanú verejnému 
obstarávateľovi (§§ 164 -165 zákona č. 343/2015 Z.z.). 

 
5. OSOBITNÉ OTÁZKY KONTROLY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 
Slovenský zákonodarca, po vzore z viacerých najmä okolitých štátov EÚ, zvolil 

progresívne model centrálneho monitorovacie orgánu, ako orgánu „dohľadu nad verejným 
obstarávaním“26, vrátane metodického dohľadu účastníkov procesu verejného 
obstarávania.27  

Úrad pre verejné obstarávanie disponuje aj niektorými právomocami stanovenými 
smernicou 89/665/EHS, rozhoduje v rámci viacerých revíznych postupov (konaní o 
preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, konaní o preskúmanie úkonov 

 
21 Slovenská jazyková verzia používa spojenie „predbežné konania“ a „predbežné opatrenia“ (čl. 2 ods. 1 

písm.a) smernice 89/665/EHS) pričom toto spojenie neoznačuje konkrétny prostriedok existujúci 
v rámci súdnych konaní. 

22 Pozri čl. 2a a nasl. smernice 89/665/EHS. 
23 Pozri dôvody uvedené v čl. 2d ods. 1 písm. a) až c) smernice 89/665/EHS. 
24 Pozri § 264 ods. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, Česká republika. 
25 Prawo zamówień publicznych, Dziennik Ustaw Poz. 1843, 27 września 2019 r. (zákon o zadávaní 

verejných zákaziek). 
26 Pozri § 147 písm.c) zákona č. 343/2015 Z. z.  
27 Pozri § 147 písm.h) zákona č. 343/2015 Z. z. 
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kontrolovaného po uzavretí zmluvy), pričom ide o ústredný orgán štátnej správy pre verejné 
obstarávanie podľa §§ 140 ods. 1, 147 písm. c) a d), 167 ods. 1, 168, 169 a nasl. zákona č. 
343/2015 Z. z. Úrad pre verejné obstarávanie vykonáva najmä dohľad nad verejným 
obstarávaním a dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa 
ustanovených týmto zákonom.  

Úrad pre verejné obstarávanie disponuje aj niektorými právomocami stanovenými 
smernicou 89/665/EHS, rozhoduje v rámci viacerých revíznych postupov (konaní o 
preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, konaní o preskúmanie úkonov 
kontrolovaného po uzavretí zmluvy), pričom ide o ústredný orgán štátnej správy pre verejné 
obstarávanie podľa §§ 140 ods. 1, 147 písm. c) a d), 167 ods. 1, 168, 169 a nasl. zákona č. 
343/2015 Z. z. Úrad pre verejné obstarávanie vykonáva najmä dohľad nad verejným 
obstarávaním a dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa 
ustanovených týmto zákonom.  

Konštatujem, že termín „dohľad nad verejným obstarávaním a dodržiavaním 
povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa ustanovených týmto zákonom“ 
jednoznačne zahŕňa aj dohľad nad verejným obstarávaním a dodržiavaním povinností 
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa ustanovených v smernici 2014/24/EÚ, 
smernici 89/665/EHS a príslušnej judikatúry Súdneho dvora. 

Má Úrad pre verejné obstarávanie právomoc preskúmať aj rozhodnutie verejného 
obstarávateľa nepostupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, najmä preskúmať 
rozhodnutie verejného obstarávateľa o uplatnení výnimky podľa ust. § 1 ods. 2 až 14 zákona 
č. 343/2015 Z. z.? 

Zodpovedajúce ustanovenie čl. 1 smernice Rady 89/665/EHS konštatuje, že „táto 
smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici 2014/24/EÚ, pokiaľ tieto zákazky nie 
sú v súlade s článkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 a 37 uvedenej smernice z jej rozsahu 
pôsobnosti vylúčené“.  

Konštatujem, že podľa judikatúry Súdneho dvora je potrebné ustanovenia práva EÚ 
v oblasti verejného obstarávania vykladať funkčne, aby sa zabránilo podstatnému 
obchádzaniu základnej zásady efektívnej hospodárskej súťaže.28 

Napríklad podľa judikatúry Súdneho dvora, v tomto ohľade rozhodnutie, ktorým 
verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača ešte predtým, než pristúpi k výberu, 
predstavuje rozhodnutie, proti ktorému musí byť na základe článku 1 ods. 1 smernice 
89/665/EHS možné podať opravný prostriedok, pričom toto ustanovenie sa uplatní na 
všetky rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi, ktoré podliehajú predpisom práva Únie 
v oblasti verejného obstarávania, a nestanovuje nijaké obmedzenia vo vzťahu k povahe 
a obsahu uvedených rozhodnutí.29 

S ohľadom na ciele, vnútornú štruktúru a znenie smernice 89/665/EHS a s cieľom 
zachovať jej effet utile treba dospieť k záveru, že preskúmateľným rozhodnutím v zmysle 
článku 1 ods. 1 smernice 89/665/EHS je každý akt verejného obstarávateľa, prijatý vo 
vzťahu k určitej verejnej zmluve na poskytnutie služieb v rámci vecnej pôsobnosti smernice 
2014/24, ktorý môže mať právne účinky bez ohľadu na to, či je tento akt prijatý mimo rámca 
formálneho postupu verejného obstarávania alebo v jeho rámci.30 

 
28 Rozsudok Súdneho z 13. decembra 2007, Bayerischer Rundfunk a i., C-337/06, Zb. s. I-11173. 
29 Pozri najmä rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2003, Hackermüller, C-249/01, Zb. s. I-6319, bod 24 

a tam citovanú judikatúru. 
30 Rozsudok Súdneho dvora z 11.01.2005, C-26/03, Stadt Halle, ECLI:EU:C:2005:5, bod 34. 
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Podľa judikatúry Súdneho dvora preskúmateľné nie sú konania predstavujúce 
jednoduchú predbežnú štúdiu zmluvy alebo majúce čisto prípravný charakter, ktoré spadajú 
do rámca vnútorných úvah verejného obstarávateľa o uzavretí zmluvy.31  

Zo znenia smernice 89/665/EHS vyplýva, že ochrana zamýšľaná smernicou sa týka 
všetkých aktov alebo opomenutí obstarávateľov konať.32  

Ďalej uvádzam, že cieľom smernice 89/665/EHS je zaručiť existenciu účinných 
opravných prostriedkov pre prípad porušenia práva EÚ v oblasti verejného obstarávania 
alebo vnútroštátnych predpisov preberajúcich toto právo, aby sa zabezpečilo účinné 
uplatnenie smernice o koordinácii postupov verejného obstarávania.33 Predovšetkým je 
nutné uviesť bod 2 preambuly smernice 2007/66/ES34, podľa ktorého členské štáty musia v 
súlade s judikatúrou Súdneho dvora zabezpečiť, aby voči rozhodnutiam verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov o tom, či určitá zákazka patrí do osobnej alebo vecnej 
pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, boli k dispozícii účinné a rýchle opravné 
prostriedky.  

Súdny dvor následne potvrdzuje, že čl. 1 ods. 1 smernice 89/665/EHS sa má 
vykladať v tom zmysle, že povinnosť členských štátov zabezpečiť možnosť účinného 
a rýchleho preskúmania rozhodnutí verejných obstarávateľov sa vzťahuje aj na rozhodnutia 
prijaté mimo rámca formálneho postupu verejného obstarávania a pred formálnym 
vyhlásením verejného obstarávania, najmä na rozhodnutie o tom, či istá zmluva patrí do 
osobnej alebo vecnej pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ. Túto možnosť podať návrh na 
preskúmanie rozhodnutia má každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o uzavretie zmluvy 
a ktorej bola údajným porušením spôsobená škoda alebo jej z neho škoda hrozí, a to od 
momentu prejavu vôle verejného obstarávateľa, ktorý je spôsobilý vyvolať právne účinky. 
Členské štáty preto nemôžu podmieniť možnosť preskúmania tým, aby predmetné verejné 
obstarávanie formálne dospelo do určitého štádia.35 

Súdny dvor tiež konštatoval, že rozhodnutie verejného obstarávateľa nezačať 
postup verejného obstarávania možno považovať za náprotivok jeho rozhodnutia ukončiť 
takýto postup. Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne nezačať postup obstarávania z dôvodu, 
že predmetná zmluva podľa jeho názoru nepatrí do pôsobnosti relevantných predpisov EÚ, 
je takéto rozhodnutie súdne preskúmateľné ako prvé.36 

Opačný výklad by viedol k tomu, že použitie relevantných predpisov EÚ (smernice 
2015/24/EÚ a následne smernice 89/665) by bolo fakultatívne, záviselo by od vôle každého 
verejného obstarávateľa, zatiaľ čo v skutočnosti je toto použitie záväzné vždy, keď sú 
splnené podmienky stanovené v týchto predpisoch. Takáto možnosť by mohla viesť 
k najzávažnejšiemu porušeniu práva EÚ v oblasti verejného obstarávania zo strany 
verejného obstarávateľa. Značne by znížila účinnú a rýchlu súdnu (a administratívnu) 
ochranu, ktorá jezmyslom smernice 89/665, a poškodila by ciele sledované smernicou 

 
31 Rozsudok Súdneho dvora z 11.01.2005, C-26/03, Stadt Halle, ECLI:EU:C:2005:5, bod 35. 
32 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2010, Club Hotel Loutraki AE a iní, C-145/08 a C-149/08, 
ECLI:EU:C:2010:247, bod 67. 
33 Rozsudok Súdneho dvora z 28.01.2010, C-406/08, Uniplex (UK), ECLI:EU:C:2010:45, bod 26. 
34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007 , ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov 
preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek, Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 31 – 46. 
35 Rozsudok Súdneho dvora z 11.01.2005, Stadt Halle, C-26/03, ECLI:EU:C:2005:5, výrok rozsudku. 
Rozsudok pôvodne odkazoval na vtedy účinnú smernicu Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii 
postupov verejného obstarávania služieb, ktorá bola nahradená aktuálne účinnou smernicou 
2014/24/EÚ. 
36 Rozsudok Súdneho dvora z 11.01.2005, Stadt Halle, C-26/03, ECLI:EU:C:2005:5, bod 33. 
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2014/24/EÚ, t. j. aj voľný pohyb služieb a otvorenú a neskreslenú hospodársku súťaž v tejto 
oblasti vo všetkých členských štátoch.37  

Z uvedeného vyplýva, že konanie verejných obstarávateľov, ktoré smerovalo 
k zadaniu zákazky, alebo súviselo so zadaním zákazky, ktorá nemala byť vylúčená z osobnej 
alebo vecnej pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ (tzn. verejný obstarávateľ uplatnil 
nezákonne výnimku podľa ust. § 1 ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z. z.), je preskúmateľné 
Úradom pre verejné obstarávanie v súlade s čl. 1 ods. 1 a nasl. smernice 89/665/EHS. 

Ďalšou podstatnou otázkou je fakultatívna alebo obligatórna kontrola verejného 
obstarávania podlimitných zákaziek, ako požiadavka plynúca z práva EÚ. 

Je skutočnosťou, že smernica 2014/24/EÚ sa uplatňuje iba na obstarávania, 
ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia 
ako finančné limity stanovené aktuálne od 1.1.2020 delegovaným nariadením Komisie 
2019/1828 (napr. 5.350.000EUR pre stavebné práce). 

Uvedené kategorické normy smernice 2014/24/EÚ ustanovujú tiež jej vecnú 
pôsobnosť, tzv. nadlimit, teda finančnú hodnotu zákazky, od ktorej sa uplatnia pravidlá 
vereného obstarávania podľa smernice 2014/24/EÚ (hodnota zákazky sa rovná alebo je 
vyššia ako finančné limity). 

Verejné obstarávanie podlimitných zákaziek a následne ani jeho kontrola nie je 
regulovaná osobitným záväzným sekundárnym právom EÚ (najmä smernice a nariadenia), 
ale vyplýva jedine z judikatúry Súdneho dvora EÚ. Na zadávanie podlimitných zákaziek sa 
naviac vzťahujú všeobecné normy (zásady) uvedené v primárnom práve (napr. zákaz 
diskriminácie a pod.), resp. všeobecné právne zásady (napr. zásada rovnakého 
zaobchádzania – zákazu diskriminácie a pod.). 

Podľa judikatúry Súdneho dvora je regulácia podlimitných zákaziek daná 
všeobecnými právnymi zásadami vyplývajúcimi z primárneho práva EÚ, najmä: 

- zásadami transparentnosti38 a proporcionality vo vzťahu k postupom zadávania 
zákazky, 

- zásadami rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie (najmä z dôvodu 
štátnej príslušnosti)39 vo vzťahu k dodávateľom, 

 
37 Rozsudok Súdneho dvora z 11.01.2005, Stadt Halle, C-26/03, ECLI:EU:C:2005:5, bod 37. 
38 Zásada transparentnosti má najmä zabezpečiť pre každého potenciálneho uchádzača adekvátny 

stupeň zverejnenia, ako aj kontrolu nestrannosti postupov verejného obstarávania (rozsudok 
Súdneho dvora zo 7. decembra 2000, Telaustria a Telefonadress, C-324/98, Zb. s. I-10745, body 61 
a 62). Zásada transparentnosti ďalej implikuje, aby všetky podmienky a spôsoby postupu vedúceho 
k zadaniu zákazky boli formulované jasne, presne a jednoznačne v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v súťažných podkladoch, tak aby sa na jednej strane umožnilo všetkým 
primerane oboznámeným a obvykle obozretným uchádzačom pochopiť ich presný rozsah a vykladať 
ich rovnakým spôsobom, a na druhej strane aby bol verejný obstarávateľ schopný skutočne overiť, 
či ponuky uchádzačov zodpovedajú kritériám, ktorými sa riadi predmetné obstarávanie (rozsudok 
Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Zb. s. I-3801). Zásada 
transparentnosti týka najmä transparentnosti zadávacích kritérií (primerane informovaným 
uchádzačom umožňujú porozumieť ich presnému významu avykladať ich rovnakým spôsobom 
(rozsudok Súdneho dvora zo 4. decembra 2003, EVN a Wienstrom, C-448/01, Zb. s. I-14527, body 56 
až 58).  

39 Cieľom zásady rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi je, aby všetci uchádzači mali rovnaké šance pri 
vypracovávaní svojich ponúk, a to nezávisle od svojej štátnej príslušnosti (rozsudok Súdneho dvora 
z 25. apríla 1996, Komisia/Belgicko, C-87/94, Zb. s. I-2043, body 33 a 54). Zásada rovnosti 
zaobchádzania, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nej vyplýva, vyžadujú jasné vymedzenie 
predmetu každej zákazky, ako aj zadávacích kritérií verejných zákaziek už na začiatku zadávacieho 
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- zásadami vzájomného uznávania a slobody usadzovania.40Uvedené zásady (vo 
vzťahu k dodávateľom) však platia nielen vo verejnom sektore, ale aj 
v súkromnom sektore a v rôznych právnych vzťahoch (napr. pracovné právo). 

Následne je možné identifikovať judikatúru Súdneho dvora, ktorá okrem vyššie 
uvedených všeobecných právnych zásad pri podlimitných zákazkách, deklaruje aj povinnosť 
členských štátov stanoviť pravidlá účinnej súdnej ochrany, resp. kontrolu nestrannosti 
postupov zadania podlimitnej zákazky.41 

Vyššie uvedené zhrnutie judikatúry Súdneho dvora je súčasťou aj metodiky, ktorá je 
odporúčaná výkladovým oznámením Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva 
uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú 
smernice o verejnom obstarávaní.42  

V citovanom výkladovom oznámení Komisia zhŕňa relevantné normy pre podlimitné 
zákazky (vyplývajúce z judikatúry Súdneho dvora), podľa ktorých tiež platí, že: 

i) rozhodnutie o zadaní zákazky (konečné rozhodnutie o zadaní zákazky) musí byť 
v súlade s procesnými pravidlami stanovenými na začiatku pri dodržiavaní zásad 
nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, pričom toto rozhodnutie o zadaní zákazky má 
byť písomné a odôvodnené, tzn. preskúmateľné, a následne 

ii) musí existovať aj súdna ochrana, resp. primeraný mechanizmus preskúmania 
dodržiavania základných zásad, ktorý sa týka rozhodnutí verejného obstarávateľa 
s potenciálne nepriaznivým účinkom na osobu, ktorá má alebo mala záujem získať zákazku 
(napr. akékoľvek rozhodnutie o vylúčení žiadateľa alebo uchádzača a pod.). Má byť 
umožnené účinné vykonávanie práva na takéto preskúmanie, verejní obstarávatelia majú 
uvádzať odôvodnenie rozhodnutí, ktoré sú preskúmateľné, a to priamo v danom rozhodnutí 
alebo na žiadosť po oznámení rozhodnutia. Mechanizmus preskúmania však neznamená 
zakotvenie možnosti súdneho prieskumu, prípadne prieskumu nezávislým orgánom 
rovnako, ako to vyžaduje smernica 89/665/EHS. 

V praxi sa často stáva, že najmä vnútroštátny zákonodarca argumentuje 
neexistenciou úniového povinného mechanizmu preskúmania zadávania podlimitných 
zákaziek, resp. argumentuje, že citované oznámenie Komisie nie je záväzné. 

Takýto prístup je potrebné odmietnuť, keďže povinnosť členských štátov stanoviť 
pravidlá účinnej súdnej ochrany, resp. kontrolu nestrannosti postupov zadania podlimitnej 
zákazky vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, ktorá je záväzná.43 Existencia výkladového 
oznámenia Komisie má jedine cieľ informovať o existencii záväznej judikatúry a o snahe 
Komisie túto judikatúru presadzovať. 

 
6.ZÁVER 

Kontrola verejného obstarávania tak, ako ju zakotvujú najmä smernice 2014/24/EÚ 
a 89/665/EHS, patrí medzi základné osobitné piliere ochrany práv, ktoré príslušným 
subjektom z úniového práva vyplývajú.  

 
konania (rozsudok Súdneho dvora z 10. decembra 2009, Komisia/Francúzsko, C-299/08, Zb. s. I-
11587, body 41 a 43). Ďalej zásada rovnosti, nediskriminácie a transparentnosti vyžaduje, aby 
zadávacie kritériá boli objektívne, čo zaručuje, že porovnanie a vyhodnotenie ponúk prebehne 
objektívne, a teda za podmienok účinnej hospodárskej súťaže (rozsudok Súdneho dvora 
zo 17. septembra 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, Zb. s. I-7213, bod 61).  

40 Rozsudok Súdneho dvora, C-264/03 Komisia/Francúzsko, body 32 a 33. 
41 Pozri napríklad rozsudky Súdneho dvora C-324/98 Telaustria, bod 62, alebo C-458/03 Parking Brixen, bod 49. 
42 Ú. v. EÚ C 179, 1.8.2006, s. 2 – 7. 
43 K záväznosti judikatúry Súdneho dvora EÚ pozri Siman, M. – Slašťan, M.: Právo Európskej únie 

(inštitucionálny systém a právny poriadok Únie s judikatúrou). 1. vyd. Bratislava: EUROIURIS - 
Európske právne centrum, 2012, s. 355 a nasl. 
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Súdny dvor ďalej akcentuje význam smernice 89/665/EHS, ktorá ukladá členským 
štátom povinnosť zabezpečiť, aby protiprávne rozhodnutia verejných obstarávateľov mohli 
byť účinne a čo najskôr preskúmané. 

Harmonizácia monitorovania a revíznych postupov stanovených smernicami 
2014/24/EÚ a 89/665/EHS je minimálna. V prípade, ak sa členský štát rozhodne akokoľvek 
existujúci štandard súdnej ochrany v rámci transpozície sekundárneho práva EÚ znížiť, musí 
ho náležite porovnať s existujúcimi záväzkami vyplývajúcimi z práva EÚ, predovšetkým aj 
z pohľadu požiadaviek, ktoré plynú z rozvíjajúcej sa judikatúry Súdneho dvora. 

Konštatovali sme, že členské štáty najmä nemôžu vylúčiť z postupov preskúmania 
ani rozhodnutia verejných obstarávateľov neuplatniť postupy verejného obstarávania 
z dôvodu aplikácie výnimky, a tiež nemôžu vyňať z tohto systému ani podlimitné zákazky. 
Obe otázky jednoducho spadajú pod právnu úpravu EÚ, najmä smernice o revíznych 
postupoch 89/665/EHS. 
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Abstract: Public procurement is an important tool in the individual 
national policies of the EU Member States. It is through public 
procurement that the EU's fundamental freedoms, in particular the 
free movement of capital and the free movement of services, can be 
realized to a greater extent. Although these freedoms form the basis 
of the functioning of the EU, there are certain so-called thresholds 
at which the EU directly acknowledges that contracts below this 
threshold do not constitute significant contracts for foreign bidders 
about which they should be informed. On the other hand, even for 
contracts that do not reach the threshold, there is a so-called cross-
border interest. If the order has a so-called cross-border interest, in 
accordance with the principle of transparency, this contract must 
also be duly published so that the foreign entity can find out about 
it. 
 
Abstrakt: Verejné obstarávanie predstavuje významný nástroj v 
rámci jednotlivých národných politík členských štátov EÚ. Práve 
prostredníctvom verejného obstarávania je možné vo významnejšej 
miere realizovať základné slobody EÚ, a to najmä slobodu pohybu 
kapitálu a voľný pohyb služieb. Napriek tomu, že tieto slobody tvoria 
základ fungovania EÚ, v rámci verejného obstarávania existujú 
určité tzv. prahové hodnoty, pri ktorých priamo EÚ priznáva, že 
zákazky pod touto hranicou nepredstavujú pre zahraničných 
záujemcov významné zákazky, o ktorých by mali byť informovaní. 
Na druhej strane, aj pri zákazkách, ktoré nedosahujú prahovú 
hodnotu, však existuje tzv. cezhraničný záujem. V prípade ak 
zákazka má tzv. cezhraničný záujem, potom v súlade s princípom 
transparentnosti musí byť aj táto zákazka náležite zverejnená, aby 
sa o nej zahraničný subjekt mohol dozvedieť. 

 

 Key words: public procurement, cross-border interest, objections, 
review procedure 
 
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, cezhraničný záujem, námietky, 
revízne postupy 

 
 

1. ÚVOD 
Verejné obstarávanie predstavuje významný nástroj v rámci jednotlivých národných 

politík členských štátov EÚ. Práve prostredníctvom verejného obstarávania je možné vo 
významnejšej miere realizovať základné slobody EÚ, a to najmä slobodu pohybu kapitálu 
a voľný pohyb služieb. Napriek tomu, že tieto slobody tvoria základ fungovania EÚ, v rámci 
verejného obstarávania existujú určité tzv. prahové hodnoty, pri ktorých priamo EÚ priznáva, 
že zákazky pod touto hranicou nepredstavujú pre zahraničných záujemcov významné 
zákazky, o ktorých by mali byť informovaní. Na druhej strane, aj pri zákazkách, ktoré 
nedosahujú prahovú hodnotu, však existuje tzv. cezhraničný záujem.  

Dôvod, pre ktorý sa EÚ rozhodla ustanoviť tzv. prahové hodnoty zákaziek, je 
základné pravidlo, v zmysle ktorého sa vo všeobecnosti bez ďalšieho pre všetky zákazky 
presahujúce ustanovené prahové hodnoty aplikuje princíp transparentnosti verejného 
obstarávania.  
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Princíp verejného obstarávania v sebe inkorporuje základnú zásadu, v zmysle ktorej 
práve zverejňovanie údajov v maximálnej miere umožňuje zvyšovanie čestnej hospodárskej 
súťaže v rámci verejného obstarávania. V súvislosti s princípom transparentnosti vo 
verejnom obstarávaní Súdny dvor EÚ vo veci Allianz Vorsorgekasse (body 60 a 61) 
konštatoval: „Cieľom povinnosti transparentnosti, ktorá je logickým dôsledkom zásady 
rovnosti, je totiž hlavne zabezpečiť, aby sa všetky hospodárske subjekty ako záujemcovia 
mohli rozhodnúť predložiť svoje ponuky na základe všetkých relevantných informácií a 
vylúčiť riziko uprednostňovania a svojvôle zo strany verejného obstarávateľa. Táto zásada 
vyžaduje, aby všetky podmienky a spôsoby verejného obstarávania boli jasne, presne a 
jednoznačne formulované tak, aby jednak všetci riadne informovaní a primerane pozorní 
uchádzači mohli pochopiť ich presný rozsah a rovnako ich vykladať a jednak, aby voľná úvaha 
verejného obstarávateľa bola presne vymedzená, čo mu umožní účinne overiť, či ponuky 
uchádzačov zodpovedajú kritériám, ktoré upravujú dotknuté konanie.“1  

Povinnosť transparentnosti vyžaduje, aby mal podnik nachádzajúci sa na území 
iného členského štátu prístup k zodpovedajúcim informáciám týkajúcim sa zákazky pred 
tým, než bude zadaná, a to tak, aby tento podnik mohol dať najavo svoj záujem o získanie 
tejto zákazky.2 

Zo zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vyplýva povinnosť 
transparentnosti, ktorá spočíva v zabezpečení zodpovedajúceho stupňa zverejnenia 
umožňujúceho otvorenie trhu hospodárskej súťaži v prospech každého potenciálneho 
uchádzača.3 

V súvislosti s princípom transparentnosti tak právna teória4, ako aj prax dosiaľ 
nevyhodnotili právnu úpravu verejného obstarávania ako nedostatočnú v oblasti zakotvenia, 
ale aj kontrolovania princípov verejného obstarávania. Tento príspevok reaguje na 
predložený návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne podpredsedu vlády SR pre 
legislatívu5 a upozorňuje na potrebu dodržiavania princípu transparentnosti aj pri 
zákazkách, ktoré nie sú regulované legislatívou EÚ.6  

 
2. PRAHOVÁ HODNOTA ZÁKAZIEK REGULOVANÝCH LEGISLATÍVOU EÚ 

V súvislosti s druhom zákaziek, pre ktoré sa uplatňuje režim komunitárneho práva, 
vzťahujúceho sa na verejné obstarávania, ide o zákazky, ktoré prekračujú hraničné hodnoty 
ustanovené komunitárnym právom.  

Prahový limit zákaziek vychádza z: 

 
1 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 4. apríla 2019 vo veci Allianz Vorsorgekasse AG, C-699/17, 

ECLI:EU:C:2019:290. 
2 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 21. júla 2005 vo veci Coname, C-231/03. 
3 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 7. decembra 2000 vo veci Telaustria, C-324/98, Zb. rozh. ESD s. I-

10745. 
4 Napríklad Kováčiková uvádza nasledovné: „Otázka kontroly dodržiavania princípu transparentnosti v 

Slovenskej republike nevyvoláva žiadne problémy. I v prípadoch, ak tento princíp nie je dodržaný zo 
strany obstarávajúcich subjektov, Úrad pre verejné obstarávanie ako orgán dozoru, resp. súdy ako 
preskúmavacie orgány v tomto ohľade rozhodujú konformne s pravidlami Únie.“ In KOVÁČIKOVÁ, H. 
Uplatňovanie európskych obstarávacích princípov v procese národného verejného obstarávania. 
ORCID: 0000-0002-4158-0924, str. 110. 

5 Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-615. 
6 Dôkazom o tom, že predmetný návrh sa nestretol s celospoločenským pochopením, sú stovky 

zásadných pripomienok, okrem iného, napríklad hromadné pripomienky mimovládnych organizácií. 
K tomu pozri: https://transparency.sk/sk/pripomienka/. 
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- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1828 z 30. októbra 2019, 
ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide 
o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek, 
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1829 z 30. októbra 2019, 
ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide 
o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek, 
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1827 z 30. októbra 2019, 
ktorým sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide 
o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek, 
- nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1830 z 30. októbra 2019, ktorým sa mení 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie 
prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek. 

Na základe vyššie uvedených prameňov sú k dnešnému dňu ustanovené 
nasledujúce prahové hodnoty pre zákazky podliehajúce režimu zákaziek regulovaných 
legislatívou EÚ: 

 
 

Druh subjektu Prahová hodnota 
pre tovary/ služby 

Prahová hodnota 
pre stavebné 
práce 

Prahová hodnota 
pre osobitnú 
kategóriu služieb 

Verejný 
obstarávateľ 

≥ 139 000 EUR 
 
≥ 214 000 EUR 
(v závislosti od 
druhu verejného 
obstarávateľa) 

≥ 5 350 000 EUR ≥ 750 000 EUR 

Obstarávateľ  ≥ 428 000 EUR ≥ 5 350 000 EUR ≥ 1 000 000 EUR 
Tabuľka 1: PRAHOVÁ HODNOTA ZÁKAZIEK REGULOVANÝCH LEGISLATÍVOU EÚ 

 
Pre zákazky presahujúce vyššie uvedené prahové limity platí všeobecné generálne 

pravidlo, že tieto zákazky sa povinne zverejňujú v Publikačnom vestníku EÚ7. Takýmto 
zverejnením je dodržiavaná zásada transparentnosti v časti informovania hospodárskych 
subjektov o skutočnosti, že príslušná zákazka bola vyhlásená, a teda príslušný hospodársky 
subjekt tak predmetným zverejnením získava faktickú možnosť prihlásiť sa do príslušného 
verejného obstarávania a následne až získať predmetnú zákazku. 

 
3. CEZHRANIČNÝ ZÁUJEM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Skutočnosť, že primárne a sekundárne právo EÚ reguluje zadávanie zákaziek len na 
úrovni zákaziek presahujúcich prahové hodnoty, sama osebe neznamená, že pre zvyšné 
zákazky sa neuplatňujú žiadne pravidlá. 

V kontexte predchádzajúceho Súdny dvor EÚ vo veci Tecnoedi Costruzioni8 uviedol, 
že: „zadávanie zákaziek, ktoré vzhľadom na svoju hodnotu nepatria do pôsobnosti smerníc 
Únie týkajúcich sa koordinácie postupov verejného obstarávania, podlieha aj napriek tomu 
základným pravidlám a všeobecným zásadám vyplývajúcim zo Zmluvy o Fungovaní Európskej 
únie, a najmä zásadám rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej 

 
7 Dostupné na: https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do. 
8 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2016 vo veci Tecnoedi Costruzioni Srl proti Comunedi 

Fossano, C-318/15, ECLI: EU:C:2016:747. 
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príslušnosti, ako aj povinnosti transparentnosti, ktorá z toho vyplýva, pokiaľ predmetné 
zákazky predstavujú nepochybný cezhraničný záujem.“ V rámci predmetného rozhodnutia 
Súdny dvor EÚ taktiež ustanovil základné pravidlá, v zmysle ktorých je zákazku možné 
považovať za zákazku s cezhraničným významom. Ide o nasledujúce charakteristiky 
zákazky:  

- vysoká hodnota dotknutej zákazky v spojení s miestom výkonu prác, 
- technické vlastnosti zákazky, 
- osobitné vlastnosti dotknutých výrobkov, 
- existencia sťažností hospodárskych subjektov so sídlom v iných 
členských štátoch, ak je overené, že sú skutočné a nie len fiktívne.9 

 
3.1. Výkladové oznámenie Komisie 2006/C 179/02 
Na predmetnú rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ reagovala aj Európska komisia 

vydaním Výkladového oznámenia Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva 
uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú 
smernice o verejnom obstarávaní 2006/C 179/0210 (ďalej „Výkladové oznámenie“). 
Európska komisia jednoznačne v súvislosti so zákazkami cezhraničného významu vo 
Výkladovom oznámení uvádza nasledovné: „Je povinnosťou jednotlivých verejných 
obstarávateľov rozhodnúť, či by plánované zadanie zákazky mohlo byť pre hospodárske 
subjekty so sídlom v iných členských štátoch prípadne zaujímavé. Podľa názoru Komisie musí 
byť toto rozhodnutie založené na vyhodnotení konkrétnych okolností príslušného prípadu, ako 
je napríklad predmet zákazky, jej odhadovaná hodnota, osobitnosti príslušného odvetvia 
(veľkosť a štruktúra trhu, obchodné zvyklosti a pod.) a zemepisná poloha miesta realizácie 
zákazky. Ak verejný obstarávateľ dospeje k záveru, že príslušná zákazka je významná pre 
vnútorný trh, musí ju zadať v súlade so základnými normami vyplývajúcimi z právnych 
predpisov Spoločenstva.“ 

V rámci Výkladového oznámenia sa zakotvuje základné pravidlo pre zákazky 
s cezhraničným záujmom, a to je povinnosť ich primeraného uverejnenia. Práve náležité 
uverejnenie informácií o príslušnej zákazke umožňuje zahraničným hospodárskym 
subjektom prejaviť záujem o príslušnú zákazku s cezhraničným záujmom.  

Výkladové oznámenie uvádza príkladmo jednotlivé formy zverejnenia zákaziek 
s cezhraničným záujmom, Výkladové oznámenie nevyžaduje, aby zákazky s cezhraničným 
záujmom nedosahujúce prahové hodnoty boli zverejňované v Publikačnom vestníku 
(vestníku EÚ). V rámci odporúčaní Výkladové oznámenie práve opačne, umožňuje, aby 
takýto druh zákaziek bol zo strany verejných obstarávateľov zverejnený napr. na ich 
webovom sídle, v lokálnych periodikách, prípadne vo vnútroštátnom vestníku, v ktorom sa 
zverejňujú lokálne zákazky. Vychádza sa tak z princípu posilnenia transparentnosti, pričom 
však forma a spôsob zverejnenia je ponechaný výlučne na rozhodnutí príslušného verejného 
obstarávateľa.  

V kontexte vyššie uvedeného je možné konštatovať, že tak rozhodovacia prax 
Súdneho dvora EÚ, ako aj Výkladové oznámenie nevyžadujú, aby pri zákazkách 
nedosahujúcich prahové hodnoty boli tieto zákazky publikované/zverejňované 
v Publikačnom vestníku, resp. v príslušnom národnom vestníku. Vyžaduje sa len ich 
náležité zverejnenie, pričom spôsob tohto zverejnenia je na verejnom obstarávateľovi.  

 
9 Predmetné kritériá cezhraničného záujmu potvrdil Súdny dvor EÚ aj v ďalšom rozhodnutí vo veci 

Allianz Vorsorgekasse AG, C-699/17, ECLI:EU:C:2019:290. 
10 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0801(01)&from=EN. 
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3.2. Navrhovaný vnútroštátny režim zákaziek nedosahujúcich prahové hodnoty  
Dôvodová správa k vládnemu návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní 

v úvode uvádza, že: „Cieľom úpravy má byť zjednodušenie postupu verejného obstarávania v 
medziach pravidiel daných smernicami, posilnenie funkcie už dnes účinných úprav v oblasti 
finančnej kontroly, kontroly rozpočtového hospodárenia a kontroly nakladania s verejnými 
financiami vo všeobecnosti a zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých 
záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb. Slovenský právny poriadok upravuje 
početné kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú transparentné využívanie finančných 
prostriedkov z verejných zdrojov. Vyňatie dnešných podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou 
hodnotou spod režimu pravidiel verejného obstarávania teda nemá potenciál zásadným 
spôsobom ovplyvniť, resp. obmedziť výkon kontroly nad použitím verejných prostriedkov. 
Zároveň ustanovením nového mechanizmu na zadávanie ̦zákaziek‘ v týchto cenových 
pásmach zostanú zachované v potrebnej miere aj transparentnosť a informovanosť o 
plánovanom nakladaní s verejnými prostriedkami a možnosť subjektov pôsobiacich na trhu 
predložiť relevantné cenové ponuky na tento účel.“ 

Zákonodarca tak deklaruje, že podľa jeho názoru je nový režim zákaziek v cenových 
pásmach pod úrovňou prahových hodnôt EÚ dostatočný a je plne súladný s rozhodovacou 
praxou ohľadom transparentnosti. Konkrétne zákonodarca v dôvodovej správe uvádza 
nasledovné: „Vyňatie dnešných podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou spod 
režimu pravidiel verejného obstarávania teda nemá potenciál zásadným spôsobom ovplyvniť, 
resp. obmedziť výkon kontroly nad použitím verejných prostriedkov. Zároveň ustanovením 
nového mechanizmu na zadávanie ̦zákaziek‘ v týchto cenových pásmach zostanú zachované 
v potrebnej miere aj transparentnosť a informovanosť o plánovanom nakladaní s verejnými 
prostriedkami a možnosť subjektov pôsobiacich na trhu predložiť relevantné cenové ponuky 
na tento účel.“ 

V rámci paragrafového znenia vládny návrh počíta s tým, že sa zavedie nový systém 
sledovania cien. Navrhuje sa nasledovný model: „Subjekt verejnej správy je najmenej 14 dní 
pred plánovaným obstaraním veci, služby alebo stavebných prác (ďalej len ̦predmet plnenia‘) 
a ak ide o stavebné práce v hodnote vyššej, ako ustanoví nariadenie vlády 28 dní pred ich 
plánovaným obstaraním, povinný zadať do systému sledovania vývoja cien podrobnosti o 
predmete plnenia a jeho dodaní a zistiť priemernú obvyklú cenu za rovnaký alebo 
porovnateľný predmet plnenia. Správca systému sledovania vývoja cien zabezpečí 
bezodkladné zverejnenie zadaných podrobností o predmete plnenia a jeho dodaní a 
priemernej obvyklej ceny, ak ju bolo možné zistiť; zverejnené podrobnosti nie sú návrhom na 
uzavretie zmluvy. Počas doby zverejnenia je s použitím systému sledovania cien možné v 
elektronickej podobe predložiť cenovú ponuku na zverejnený predmet plnenia. Výsledok 
zistenia ceny zo systému sledovania vývoja cien, predložené cenové ponuky, ako aj iné 
podklady k určeniu ceny obstarania veci, služby alebo stavebných prác je subjekt verejnej 
správy povinnýuchovávať najmenej počas doby troch rokov odo dňa skončenia doby trvania 
zmluvy.“ 

V kontexte uvedenej navrhovanej úpravy však nebudú existovať pravidlá pre opis 
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ pri týchto zákazkách nebude mať povinnosť 
definovať opis predmetu zákazky jasne, jednoznačne, určito a bez priamych alebo 
nepriamych odkazov na konkrétne riešenia. Takýto systém zverejňovania zákaziek teda nie 
je možné považovať za súladný s princípmi transparentnosti tak, ako sú chápané v rámci 
judikatúry Súdneho dvora EÚ.  
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ZÁVER 
V kontexte vyššie uvedeného je možné vysloviť názor, že je nepochybné, že aj pri 

zákazkách nedosahujúcich prahové hodnoty zákaziek regulovaných režimom právnej 
úpravy na komunitárnej úrovni je nevyhnutné, aby aj tieto zákazky s cezhraničným záujmom 
boli zo strany verejných obstarávateľov pravidelne a riadne zverejňované. Keďže však 
v súčasnosti neexistuje jednoduché pravidlo, na základe ktorého verejní obstarávatelia 
posúdia to, či príslušná zákazka vykazuje alebo nevykazuje znaky zákazky s cezhraničným 
záujmom, javí sa ako účelné, aby zákonodarca aj na ochranu verejných obstarávateľov 
ustanovil generálnu povinnosť zverejňovania aj zákaziek dosahujúcich hodnoty nižšie, ako 
sú zákazky dosahujúce prahové hodnoty. V súvislosti s návrhom, ktorý bol predložený zo 
strany vlády, je možné vysloviť názor, že úroveň zverejňovania zákaziek navrhnutá v tomto 
návrhu nie je súladná s mierou úrovne zverejňovania zákaziek s cezhraničným záujmom 
v zmysle Výkladového oznámenia. Z uvedeného dôvodu by v prípade, ak by prešiel vládny 
návrh, predmetná navrhovaná právna úprava predstavovala v konečnom dôsledku ďalšiu 
administratívnu záťaž pre verejných obstarávateľov, keďže tí by museli analyzovať to, či 
zákazka vykazuje znaky cezhraničného záujmu. Ak by verejný obstarávateľ nesprávne 
analyzoval zákazku ako zákazku nevykazujúcu znaky cezhraničného záujmu, nie je možné 
vylúčiť, že v prípade následnej kontroly by verejnému obstarávateľovi hrozila sankcia za 
primerané nezverejnenie takejto zákazky. Aj v kontexte uvedeného sa javí ako nevhodná 
navrhovaná právna úprava nezverejňovania zákaziek nedosahujúcich prahové 
hodnoty.V súlade s princípom transparentnosti vo verejnom obstarávaní je teda presne 
opačný režim, keď sú paušálne zverejňované aj zákazky s nižšou ako prahovou hodnotou.  
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Abstract: The paper presents de lege ferenda opinions on the 
examination of contract terms and conditions by the ex-ante 
examination institute as a tool for preventing law violations in public 
procurement processes based on (i) comparisons of the scope of 
examination of contract terms and conditions by Czech supervisory 
authorities and on (ii) case-law decisions of higher courts in 
administrative judiciary. 
 
Abstrakt: Príspevok predkladá de lege ferenda úvahy o skúmaní 
zmluvných podmienok prostredníctvom inštitútu ex ante posúdenia 
ako nástroj predchádzania kontrolným zisteniam v procesoch 
verejného obstarávania, založené na (i) komparácií rozsahu 
skúmania zmluvných podmienok prostredníctvom českých 
dohľadových orgánov a (ii) rozhodovacej činnosti súdov vyššej 
inštancie v správnom súdnictve. 
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1.ÚVOD 

V rámci projektu APVV-17-0641: Zefektívnenie právnej úpravy verejného 
obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie sa(okrem iného) zameriavame 
na skúmanie vzájomných prienikov práva verejného obstarávania (ako súčasti práva 
ochrany hospodárskej súťaže) s obchodným právom, príp. hospodárskym právom. V tomto 
smere sú predmetom nášho skúmania najmä možnosti kontrolnej pôsobnosti Úradu pre 
verejné obstarávanie (ÚVO) v oblasti zmluvných podmienok, ktoré v zmysle § 42 ods. 11 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov1 (ďalej aj ako „ZVO“) tvoria spolu s ďalšími dokumentami, 

 
1 § 42 ods. 11 ZVO: „Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú 

potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na 
vypracovanie a predkladanie ponúk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej 
dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa 
odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov. V súťažných 
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resp. informáciami imanentnú súčasť súťažných podkladov. Vzhľadom na zásadný význam 
týchto dokumentov, identifikujeme aj v tejto oblasti priestor pre deformáciu riadnej verejnej 
súťaže, a rovnako aj situácie kedy vzhľadom na spornosť súladu zmluvných podmienok so 
ZVOdochádza k vzniku významných problémov v rámci realizácie obstaraných obchodných 
vzťahov, v čoho dôsledku vznikajú ďalšie nároky na verejné zdroje, čomu by sa podľa nášho 
názoru malo predchádzať. Tieto úvahy sme v rámci výskumu doposiaľ smerovali primárne 
ku kontrole verejného obstarávania ex post, ale v tomto príspevku sme sa pokúsili zamyslieť 
najmä v rovine úvah de lege ferenda o tejto téme aj v procesoch ex ante posúdenia, 
prostredníctvom ktorého môže dochádzať k predchádzaniu vzniku uvedených negatív 
verejného obstarávania. 

 
2.OPOZITNÉ ARGUMENTAČNÉ VÝCHODISKÁ 

Medzi základné povinnosti verejného obstarávateľa pri príprave verejného 
obstarávania patrí aj povinnosť definovať zmluvné podmienky súlade s ZVO. V zmysle 
Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „UVO“) č. 3/2016 zo 
dňa 15. 4. 2016 platí, že „Zmluvnými podmienkami sa určujú podmienky, za ktorých sa bude 
zákazka realizovať. Tieto podmienky musia vychádzať z potrieb verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, z charakteru 
predmetu zmluvy, vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky 
zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky. Zostavujú sa podľa osobitných 
právnych predpisov, najmä podľa Obchodného zákonníka. Zmluvné podmienky musia 
podporovať čestnú hospodársku súťaž. V rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní by 
bolo, ak by zmluvné podmienky boli nastavené výhodne pre konkrétny hospodársky subjekt.“2 

Z hľadiska bližšieho vymedzenia zmluvných podmienok súhlasíme s názorom J. 
Plávkovej, že by mali upravovať nasledujúce práva a povinnosti: 

 
podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, ktoré časti súťažných podkladov musia byť 
súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predložené uchádzačom alebo 
uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy alebo 
rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. V súťažných podkladoch verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavku na prevod práv duševného vlastníctva, ak sa vyžaduje.“ 

2 Aj napriek tomuto pomerne jednoznačnému stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie existujú aj 
polemizujúce právne názory v otázke posudzovania zmluvných podmienok z pohľadu ich súladu s 
ustanoveniami iných právnych predpisov, napr. Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka, resp. 
minimálne v otázke (ne)skončenia procesu verejného obstarávania uzatvorením zmluvy s úspešným 
hospodárskym subjektom – v tomto smere súhlasíme napr. s J. Duračinskou, ktorá uvádza: „Z 
právnej úpravy procesu verejného obstarávania a z princípov, ktoré sa vo verejnom obstarávaní 
uplatňujú, je zrejmé, že proces verejného obstarávania nekončí výberom zmluvného partnera 
spomedzi uchádzačov a uzatvorením zmluvy, ale pokračuje aj vplyvom na samotný obsah 
záväzkového vzťahu a možnosť jeho zmien.“ (bližšie pozri : DURAČINSKÁ, J.: INGERENCIA PROCESU 
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ZMLUVY UZATVORENÉ NA ZÁKLADE TOHTO PROCESU. In. ACTA 
FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE Tomus XXXIII1/2014. Bratislava : Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2014, s. 6). V tomto zmysle je tak potrebné vnímať aj hlavný dôvod, 
prečo je podľa názoru autorov potrebné skúmať otázky súvisiace práve so zmluvnými podmienkami 
aplikovanými v (zmluvných) procesoch verejného obstarávania, keďže práve tieto môžu z hľadiska 
konkrétnych podmienok plnenia zmluvy de facto odrádzať niektorých uchádzačov od účasť na 
súťaži, ktorí by inak mohli prispieť k naplneniu cieľa verejného obstarávania. Dôležitosť takéhoto 
prístupu vychádza najmä zo skutočnosti, že bezprostredným cieľom obstarávacieho (zadávacieho) 
konania je uzatvorenie kvalitného a vyváženého zmluvného vzťahu, na základe ktorého dôjde k 
napĺňaniu verejných potrieb, a to pri dodržaní tzv. pravidla 3E, teda hospodárneho, efektívneho a 
účelného vynakladania verejných prostriedkov bližšie pozri : DVOŘAK, D.: Smluvní a závazkové 
vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny, 1. vyd. C. H. Beck, Praha, 2014, s. VII). 
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- definovanie predmetu plnenia vrátane miesta plnenia a lehoty plnenia; 
- platobné podmienky, ktoré odrážajú kritériá na vyhodnotenie ponúk; 
- práva a povinnosti úspešného uchádzača pri plnení zmluvy; 
- práva a povinnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa pri plnení zmluvy; 
- licenčné podmienky a práva a povinnosti týkajúce sa prevodu duševného 

vlastníctva.  
- zmena subdodávateľov; 
- zodpovednosť za škodu; 
- poistenie, pričom zmluvné podmienky môžu požadovať napríklad minimálny 

rozsah poistenia či minimálnu výšku poistného krytia; 
- zmluvné pokuty, ktoré by mali byť primerané hodnote zákazky a závažnosti 

porušenia zmluvných podmienok; 
- možnosti ukončenia zmluvy vrátane osobitných dôvodov odstúpenia v zmysle § 

19 ZVO; 
- záverečné ustanovenia.3 

Reálnu opodstatnenosť skúmania zmluvných podmienok aplikovaných v zmluvných 
vzťahoch v dôsledku procesov verejného obstarávania, primeranosť týchto zmluvných 
podmienok, ich spôsobilosť pozitívne, či negatívne vplývať na súťažné procesy vo verejnom 
obstarávaní výstižne popisuje aj Krajský súd v Brne vo svojom rozhodnutí zo dňa 03.01.2019 
vo veci sp. zn. 62 Af 76/2018, v ktorom uvádza dve krajné argumentačné pozície k otázke 
rozsahu prieskumu (obchodno-právneho) zmluvného inštrumentária v procesoch 
(zmluvných vzťahoch) verejného obstarávania zo strany českého Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže: 

- jeden krajný pohľad je založený na presvedčení (predovšetkým zadávateľov), že 
Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže má dohliadať „len“ na dodržiavanie 
pravidiel pre riadenie obstarávacích konaní (nad samotnou procedúrou zadávania 
až do okamihu uzavretia zmluvy), bez toho aby mal (mohol) vstupovať / 
kontrolovať podmienky samotného zmluvného vzťahu hodnotením vhodnosti, 
primeranosti či vyváženosti zmluvných podmienok 

- druhý krajný pohľad je naopak založený na presvedčení (predovšetkým 
dodávateľov), že nastavenie zadávacích podmienok, hoci sa reálne aktivizujú až 
po uzavretí zmluvy ako zmluvné podmienky, determinuje verejné obstarávanie 
okrem iného aj ohľadom okruhu dodávateľov, ktorí sú schopní na tieto (hoci až 
neskôr sa aktivujúce) zadávacie podmienky pristúpiť, a teda sa vo vzťahu k 
obstarávaciemu konaniu (aspoň pokiaľ ide o požiadavku na zabezpečenie 
dostatočnej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi reálne oprávnenými 
predmet obstarávania splniť) istotne môže prejavovať, a preto by aj prieskum 
zmluvných podmienok mal byť súčasťou právomocí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Riešenie tohto stretu dvoch krajných argumentačných pozícií, v oboch prípadoch 
z určitých pohľadov dobre obhájiteľných, podľa konajúceho súdu spočíva v nájdení 
rozumného kompromisu.4 

 
3.KOMPARÁCII ROZSAHU SKÚMANIA ZMLUVNÝCH PODMIENOK V SR A V ČR 

 
3 Bližšie pozri : AZUD, J., PLAVÁKOVÁ, L., BARTOŠ, P. Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár. Bratislava: 

C. H. Beck, 2019, s. 761 - 776 
4 bod 28 rozhodnutia vo veci sp. zn. 62 Af 76/2018 
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Vo svojej výskumnej činnosti v rámci projektu sa autori venovali o.i. práve (aj) 
komparácii rozsahu skúmania zmluvných podmienok aplikovaných v procesoch verejného 
obstarávania zo strany dohľadových orgánov v Slovenskej republike a v Českej republike. 

 
3.1.Slovenská republika5 

V prípade Slovenskej republiky je možné uviesť, že sa tejto problematike a otázkam 
s ním spojených osobitne venoval ÚVO, ktorý prezentoval svoj postoj vo svojich výkladových 
stanoviskách:  

- historicky vo vzťahu k predchádzajúcemu zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2013 zo dňa 2.1.2013, podľa ktorého:  
„Preskúmavacia právomoc úradu sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so 
zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, nie však na skúmanie 
súladu s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi 
predpismi. Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných 
podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.“ 

- aktuálne vo vzťahu k súčasnému zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní Výkladové stanovisko ÚVO č. 3/2016 zo dňa 15. 4. 2016, podľa 
ktorého:  
„Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pri výkone svojej činnosti neskúma 
súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými 
verejnoprávnymi predpismi. Preskúmavacia právomoc úradu sa v tomto prípade 
obmedzuje na skúmanie súladu zmluvných podmienok so zákonom o verejnom 
obstarávaní, najmä s jeho princípmi, a to z pohľadu, či verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní 
nastavili zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom 
transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.... 
Skúmanie súladu zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi 
alebo inými verejnoprávnymi predpismi spadá pod ochranu iných špecializovaných 
štátnych orgánov, preto úrad do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti 
verejného obstarávateľa / obstarávateľa / osoby podľa § 8 zákona o verejnom 
obstarávaní zasahuje v obmedzenej miere len v rozsahu preskúmavania súladu 
stanovených zmluvných podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä 
jeho princípmi.“ 

V tomto aspekte sa javí prístup ÚVO ako konzistentný v zmysle, že limitom pre 
rozsah preskúmavania súladu alebo nesúladu zmluvných podmienok s predpismi verejného 
obstarávania sú najmä základné zákonné princípy (zásady) verejného obstarávania. 

Zo smerníc Európskej únie aprobujúcich procesy verejného obstarávania6 je 
nesporné, že verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov 
povinný dodržiavať minimálne tieto základné princípy verejného obstarávania:  

– princíp rovnakého zaobchádzania;  

 
5 Táto časť textu vychádza z výskumu autorov prezentovaných v článku: LUKÁČKA, P., KUBOLEK, P.: 

Contractual terms and conditions in the context of the public procurement principles and legal 
competence of the public procurement office in Slovakia, In. Bratislava Law Review. Roč. 2, č. 2 
(2018), s. 119-126 

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií, Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v 
odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 
2004/17/ES. 
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– princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov;  
– princíp transparentnosti;  
– princíp proporcionality;  
– princíp efektivity a efektívnosti.7 
Na základe odborných zdrojov je možné uviesť, že tieto zásady majú (v slovenských, 

českých, či európskych reáliách) dvojitý význam:8 
1. aplikačný - pri praktickej aplikácii jednotlivých postupov v obstarávacom 

konaní (napr. pri hodnotení ponúk). Je možné uviesť, že jednotlivé zákonné 
ustanovenia sú konkretizáciou týchto základných zásad 

2. interpretačný - predmetné zásady slúžia na výklad sporných ustanovení 
zákona. I pri kvalitnej tvorbe práva dochádza k situáciám, keď právne predpisy 
neobsahujú jednoznačné riešenie konkrétneho problému. V týchto sporných 
prípadoch je možné aplikovať ustanovenia zákona v súlade s všeobecnými 
zásadami zadávania verejných zákaziek. 

 
3.2.Česká republika  

V prípade Českej republiky je možné uviesť, že v porovnaní so Slovenskom je rozsah 
skúmania zmluvných podmienok o niečo širší, keď na základe už uvádzaného rozsudku 
Krajského súdu v Brne zo dňa 3. 1. 2019 vo veci sp. zn. 62 Af 76/2018 môžeme konštatovať, 
že predmetom skúmania posudzovaných zmluvných podmienok bol 

i. súlad s ustanoveniami a zásadami zákona o zadávání veřejných 
zakázek9 

ii. súlad z pohľadu všeobecnej racionality, zákonnosti, zrozumiteľnosti, 
primeranosti10 

iii. súlad z pohľadu formálnej logiky11 
iv. súlad z pohľadu arbitrárnosti – selektívnosti12 
v. súlad z pohľadu bežných obchodných vzťahov13 či podnikateľského 

rizika14 
vi. súlade s reálnymi konkurenčnými možnosťami dotknutého segmentu 

trhu.15 
 

4.DE LEGE FERENDA ÚVAHY K ROZSAHU SKÚMANIA ZMLUVNÝCH PODMIENOK V SR 
V zmysle uvedeného porovnania v rámci prístupov dohľadových orgánov v SR a ČR 

k danej problematike je teda možné aj pre potreby verejného obstarávania realizovaného v 
SR v rovine de lege ferenda uvažovať o takom rozsahu skúmania zmluvných podmienok zo 
strany uvedených orgánov (ÚVO), ktoré sa približuje rozsahu skúmania českých 
dohľadových orgánov. 

 
7 KOVÁČIKOVÁ, H.: UPLATŇOVANIE EURÓPSKCH OBSTARÁVACÍCH PRINCÍPOV V PROCESE 

NÁRODNÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. In. ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS 
COMENIANAE Tomus XXXVIII 2/2019, s. 105 

8 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, 1. vyd. C. H. Beck, Praha, 2007, 
s. 54 - 55 

9 body 32, 39, 41, 42, 44, 49 rozhodnutia 
10 body 32, 38, 39, 50 rozhodnutia 
11 body 24 a 25 rozhodnutia 
12 body 19 až 21 rozhodnutia, body 43 až 46 
13 body 24 a 25 rozhodnutia 
14 body 38, 46 rozhodnutia 
15 body 32 až 42 rozhodnutia 
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Okrem riadneho výkonu konaní o preskúmavanie úkonov kontrolovaného (kontrola, 
námietky), v ktorých ÚVO skúma v „živých“ procesoch verejného obstarávania možné 
porušenia zákona, v zmysle § 168 ZVO,16ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú 
koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný môže 
pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať ÚVO o ex ante posúdenie 
dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b);17ex 
ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, 
výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu 
zákazky podľa § 42. 

Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o 
súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom, ktoré úrad doručí 
kontrolovanému.  

Z pohľadu de lege ferenda a v kontexte uvedeného cieľu, ktorým je zabránenie 
vzniku popísaných negatívnych dopadov na verejné obstarávanie v prípade rozporov 
zmluvných podmienok so zákonomsa domnievame, že by bolo možné, resp. vhodné 
uvažovať o takej právnej úprave, ktorá by Úradu verejného obstarávania umožňovala bez 
pochýb posudzovať aj obsah zmluvných podmienok nie len v obmedzenej miere smerujúcej 
najmä k ochrane princípu nediskriminácie, ale aj v rovine posudzovania zmluvných 
podmienok s kogentnými ustanoveniami iných právnych predpisov, ktorých nedodržanie 
môže smerovať k obmedzenej účasti hospodárskych subjektov v súťaži, k nehospodárnemu 
nakladaniu s verejnými zdrojmi, či k zrušeniu / opakovaniu súťaže, čo z hľadiska 
predchádzania kontrolným zisteniam a sankčným mechanizmom, či efektívnosti 
realizovaného procesu a racionalizácie (verejných) nákladov nie je možné považovať za 
žiadúce. 

 

 
16 § 168 ZVO : 
„(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov 

Európskej únie, kontrolovaný môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať 
úrad o ex ante posúdenie dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. 
a) a b); ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, 
výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 
42. 

(2) Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade 
predložených dokumentov s týmto zákonom, ktoré úrad doručí kontrolovanému. Úrad vydá oznámenie 
podľa prvej vety do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov kontrolovaným. Ak úrad v oznámení podľa 
prvej vety nekonštatuje súlad všetkých predložených dokumentov s týmto zákonom, označí v 
oznámení tie časti dokumentov, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom a uvedie k nesúladu stručné 
odôvodnenie. 

(3) Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom 
webovom sídle bezodkladne po jeho vydaní. 

 
17 Podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) ZVO, osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe 
rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať námietky proti 

 
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v 
oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie 
ponúk pri podlimitnej zákazke, 

b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, 
ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným, 
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5.PRÁVNY PODKLAD PRE DE LEGE FERENDA ÚVAHY 
Súčasným právnym podkladom pre takéto úvahy môže byť (okrem uvedenej 

komparácie aj) rozhodovacia činnosť súdov, keď napr.:  
- podľa v správnom súdnictve často citovaného rozhodnutia Najvyššieho 

správneho súdu (Boh. A 3270/24) nesmie správny orgán odmietnuť rozhodnúť vo 
veci samej z dôvodu, že predbežná otázka nebola doposiaľ rozhodnutá 
príslušným orgánom. Buď si odpovie na túto otázku sám (urobí si o nej úsudok) 
alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania a vyčká s vlastným 
rozhodnutím, dokiaľ sa o predbežnej otázke autoritatívne nerozhodne; 

- podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2014, 
sp. zn. 6Sžp/23/2013 je správny orgán v rámci svojej rozhodovacej právomoci 
oprávnený a aj povinný riešiť i otázky, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov 
(t.j. iného správneho orgánu alebo súdu), ak to zákon priamo nevylučuje, 
vychádzajúc i zo zásady zákonnosti a hospodárnosti konania. 

To znamená, že na základe uvedenej súdnej rozhodovacej činnosti správny orgán 
nesmie nikdy zostať pasívnym vo vzťahu k predbežnej otázke.18  
 
6.ZÁVER 

Prezentovaná de lege ferenda úvaha tak hovorí, že 
- jedným z alternatívnych prístupov k riešeniu (predchádzaniu) porušení pravidiel 

verejného obstarávania je aj inštitút ex ante posúdenia podľa § 168 ZVO 
- zmluvné (obchodno-právne) podmienky používané v procesoch verejného 

obstarávania sú spôsobilé pozitívne alebo negatívne ovplyvniť čestnú 
hospodársku súťaž v konkrétnom verejnom obstarávaní 

- vychádzajúc z (i) uvedenej komparácie rozsahu posudzovania zmluvných 
podmienok zo strany dohľadových orgánov v SR a ČR a súčasne z (ii) uvedenej 
súdnej rozhodovacej činnosti je možné a z pohľadu autorov žiadúce uvažovať v 
rovine de lege ferenda o takej právnej úprave, ktorá by Úradu verejného 
obstarávanie umožňovala bez pochýb posudzovať aj obsah zmluvných 
podmienok nie len v obmedzenej miere smerujúcej najmä k ochrane princípov 
verejného obstarávania, ale aj v rovine posudzovania zmluvných podmienok s 
kogentnými ustanoveniami iných právnych predpisov, ktorých nedodržanie 
môže smerovať k obmedzenej účasti hospodárskych subjektov v súťaži, k 
nehospodárnemu nakladaniu verejnými zdrojmi, či k zrušeniu / opakovaniu 
súťaže 

- v „evolučnej“ rovine je možné uvažovať o takej právnej (či výkladovej) úprave 
kompetencií ÚVO, ktoré by napr. po vzore ČR vo vzťahu k rozsahu skúmania 
zmluvných podmienok aplikovaných v procesoch verejného obstarávania 
aprobovali skúmanie: 

i. súladu s ustanoveniami a zásadami zákona o verejnom obstarávaní 
ii. súladu z pohľadu všeobecnej racionality, zákonnosti, zrozumiteľnosti, 

primeranosti 
iii. súladu z pohľadu formálnej logiky 
iv. súladu z pohľadu arbitrárnosti – selektívnosti 
v. súladu z pohľadu bežných obchodných vzťahov či podnikateľského 

rizika 

 
18 porov. KOŠIČIAROVÁ, S.: Správny poriadok – komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004. Šamorín: 

Heuréka, 2004, s. 166. 
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vi. súladu s reálnymi konkurenčnými možnosťami dotknutého segmentu 
trhu. 

Materiálnym rozmerom uvedenej úvahy je však potreba spolupráce a 
zabezpečenie posilnenia (nie redukovania) kompetenčných, personálnych, či finančných 
zdrojov v prospech ÚVO, ako ústrednému orgánu štátnej správy pre verejné obstarávanie 
a ako jednej z (významných) entít ochrany hospodárskej súťaže. 
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Abstract: The paper deals with the issue of material responsibility of 
public officials, within which there are legislative efforts in the 
National Council of the Slovak Republic, which have long tried to 
enforce the adoption of the institute through the amendment of Act 
no. 514/2003 Coll., and which were translated into the Program 
Statement of the Government for the years 2020 - 2024. From the 
previous legislative efforts, we can assume how this institute will be 
defined in the draft law, which is expected to be submitted to the 
NCSR in the near future during 2021. The author analyzes previous 
legislative proposals, which included a delimitation of the material 
responsibility of public officials, and identifies the essential parts 
that form the mechanism of functioning of this institute. The article 
further asked the question of how the legislation currently in force 
allows for the recovery of damages caused by public officials and 
defined the limits of the current legislation from the presented 
findings. In conclusion, the author mentioned the benefits of the 
planned legislation, while not omitting the shortcomings that he 
identified in the amendment. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou hmotnej 
zodpovednosti verejných činiteľov, v rámci ktorej existujú 
legislatívne snahy v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré sa 
dlhodobo pokúšali presadiť prijatie daného inštitútu 
prostredníctvom novelizácie zákona č. 514/2003 Z. z., a ktoré sa 
pretavili i do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 - 2024. Z 
predchádzajúcich legislatívnych snáh môžeme podľa autora 
predpokladať akým spôsobom bude tento inštitút vymedzený v 
návrhoch zákona, ktoré majú byť predložené do NRSR v najbližšom 
období počas roka 2021. Autor analyzuje predchádzajúce návrhy na 
vydanie zákona, ktoré obsahovali vymedzenie hmotnej 
zodpovednosti verejných činiteľov a identifikuje podstatné časti, 
ktoré tvoria mechanizmus fungovania tohto inštitútu. Príspevok si 
ďalej kládol otázku, akým spôsobom umožňuje v súčasnosti platná 
legislatíva vymáhať od verejných činiteľov spôsobenú škodu a z 
prezentovaných zistení vymedzil aké limity má súčasná právna 
úprava. Na záver autor spomenul prínosy plánovanej legislatívy 
pričom neopomenul i nedostatky, ktoré v rámci danej novelizácie 
identifikoval. 

 

 Keywords: material liability, public official, liability for damage, 
public procurement.  
 
Kľúčové slová: hmotná zodpovednosť, verejný činiteľ, zodpovednosť 
za škodu, verejné obstarávanie 

 
1. ÚVOD 

Otázka hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov alebo lepšie povedané ich 
súkromnoprávna zodpovednosť za škodu spôsobenú štátu pri spravovaní jeho majetku je 
pomerne kontroverzná problematika, ktorej sa pravidelne (tu musím podotknúť, že najmä 
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v predvolebnom období), venujú politici i odborná verejnosť z radov právnikov, politológov 
či sociológov. 

Téma tohto príspevku je v súčasnosti pomerne aktuálna, pričom pri tomto tvrdení 
vychádzam z faktu, že strana ktorá vyhrala voľby podala v predchádzajúcom volebnom 
období 3 krát návrh, v ktorom sa snažili o to, aby Národná rada Slovenskej republiky (ďalej 
len „NRSR“) prijala novú úpravu zodpovednosti verejných činiteľov za škodu a taktiež 
podobný návrh predkladal i ich súčasný koaličný partner.1 Jednotlivé návrhy zákonov, ktoré 
boli v minulosti predkladané do NRSR, sú si obsahovo veľmi podobné a v zásade všetky 
vychádzajú z rovnakých predpokladov, ktoré tento príspevok podrobí analýze. 

Tieto pretrvávajúce legislatívne snahy a predvolebný program strán sa následne 
pretavili i do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 až 2024, ktoré obsahuje v časti 
Politika boja proti korupcii zmienku o tom, že „vláda vytvorí podmienky pre zavedenie 
osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi a pripraví návrh 
zákona, ktorým určí štandard konania, okruh osôb, ktoré ním budú viazané a procesné 
pravidlá umožňujúce vymožiteľnosť v prípade jeho porušenia.“2 

Posledné medializované informácie z októbra 2020 hovoria o tom, že predmetný 
návrh zákona nepripravuje rezort spravodlivosti, ktorý podľa jeho hovorcu nemá takúto 
legislatívnu iniciatívu v pláne legislatívnych úloh, avšak poslanecký klub strany OĽANO 
informoval, že návrh bude predložený do NRSR ako poslanecký návrh, a to v priebehu 
nasledujúceho pol roka.3 Samozrejme, v súčasnej situácií má štát iné naliehavé problémy, 
takže to ako a kedy bude takýto návrh predložený je dnes otázne a vyjadrenia zástupcov 
strán nemožno brať záväzne, avšak z daných informácií je možné dedukovať akým 
spôsobom bude návrh zákona na legislatívne zakotvenie inštitútu hmotnej zodpovednosti 
verejných činiteľov upravený, keďže predpokladaný predkladateľ ostáva rovnaký ako v 
predchádzajúcom volebnom období, počas ktorého sa návrhy na uzákonenie tohto inštitútu 
nemenili a bol opakovane predkladaný v zásade totožný návrh zákona. 

 
2. NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI VEREJNÝCH 

ČINITEĽOV V ZMYSLE LEGISLATÍVNYCH SNÁH  
Pokiaľ sa pozrieme bližšie na návrh, ktorý bol predkladaný počas predchádzajúceho 

volebného obdobia, v rokoch 2016 až 2020, stranou, ktorá plánuje daný návrh predložiť i v 
najbližšom období, môžeme vidieť, že z legislatívno-technického hľadiska sa pokúšali 
zaviesť inštitút hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri 
nakladaní s verejnými prostriedkami prostredníctvom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 
514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Pri analýze 
podstatných častí navrhovaných zmien budem vychádzať z návrhu zákona, ktorý bol do 
NRSR uvedenou stranou predložený ako posledný, i.e. Návrh skupiny poslancov Národnej 

 
1 Návrhy skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo tlače 1405 zo dňa 25. 03. 2019, číslo tlače 
581 zo dňa 25. 05. 2017, číslo tlače 270 zo dňa 23. 09. 2016 a Návrh skupiny poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov číslo tlače 1635 zo dňa 23. 08. 2019. Dostupné online 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/sslp. 

2 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024. Dostupné online 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477513. 

3 TASR, OĽANO chce počas pol roka predložiť návrh hmotnej zodpovednosti politikov. Dostupné online 
https://www.trend.sk/spravy/olano-chce-pocas-pol-roka-predlozit-navrh-hmotnej-zodpovednosti-
politikov. 
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rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, doručený NRSR dňa 25.3.2019, parlamentná tlač 1405 (ďalej 
len “Návrh“). Ako už ale bolo uvedené, hľadiska obsahu je indiferentné, ktorý z návrhov 
zákona predložených počas rokov 2016 až 2020 by boli na účely analýzy použité, nakoľko 
i napriek tomu, že návrhy boli podávané opakovane a mohlo teda dôjsť k vývoju v úprave 
tohto inštitútu, predkladatelia zotrvali na svojom pôvodnom návrhu a k žiadnym 
podstatným zmenám tu nedošlo a zároveň je opodstatnené predpokladať, že ani 
v budúcnosti nedôjde.  

Cieľom Návrhu, v zmysle Dôvodovej správy k Návrhu, bolo zaviesť „funkčný 
mechanizmus trestania prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s 
verejnými prostriedkami.“4 Ďalej v nej predkladatelia poukazujú na to, že vyvodzovanie 
zodpovednosti za škodu voči verejným funkcionárom je v Slovenskej republike zriedkavé 
a s touto skutočnosťou podľa ich názoru súvisí i nedôvera verejnosti v politikov a úradníkov. 
Taktiež sú toho názoru, že daný stav nemotivujeverejných funkcionárov k zodpovednému a 
profesionálnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu alebo 
územnej samosprávy z toho dôvodu predkladajú Návrh, ktorého cieľom je danú situáciu 
napraviť. 

 Čo sa týka mechanizmu fungovania zákona, predkladatelia považovali v prvom 
rade za potrebné vymedziť kto sa na účely zákona považuje za verejného činiteľa, Návrh 
teda prináša definíciu, ktorá stanovuje, že „verejným činiteľom je fyzická osoba, ktorá je 
oprávnená konať v mene orgánu verejnej moci a fyzická osoba, ktorá je orgánom verejnej 
moci.“5 Návrh teda bude ďalej určovať nový druh zodpovednosti za škodu výhradne pre 
tento okruh osôb, kam môžeme v zásade zaradiť osoby, ktoré vymedzeným spôsobom 
rozhodujú o právach a povinnostiach iných osôb v rámci celej sústavy orgánov verejnej 
moci. Ďalej v novej štvrtej časti zákona s nadpisom „Zodpovednosť verejného činiteľa za 
škodu“ Návrh upravuje rozsah zodpovednosti a spôsob, akým možno uplatniť nárok na 
náhradu škody. V tejto časti sa stanovujú zásady nakladania s verejnými prostriedkami a 
majetkom štátu alebo územnej samosprávy. Návrh tu určuje akým spôsobom má verejný 
činiteľ postupovať pri nakladaní s verejným majetkom a inšpiruje sa tu úpravou zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“), ktorý podobný štandard konania 
uplatňuje voči štatutárnym orgánom obchodných spoločností.6 Návrh teda stanovuje, že 
„verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo majetkom štátu 
alebo územnej samosprávy postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne, 
účinne a v súlade s účelom ich použitia.“7 V prípade, že verejný činiteľ nekoná v súlade 
s týmto štandardom alebo inými povinnosťami, ktorými je viazaný, zodpovedá za 
spôsobenú škodu. Zodpovednosť za škodu však nie je objektívna a je stanovený rozsah 
zavinenia minimálne na základe nedbanlivostného konania, pričom ide o takzvanú vedomú 
nedbanlivosť, teda situáciu kedy verejný činiteľ vedel, že konaním môže spôsobiť škodu 
štátu alebo územnej samospráve, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu 
nespôsobí. Ako možný dôvod zbavenia sa zodpovednosti za vzniknutú škodu Návrh 

 
4 Dôvodová správa k Návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. A. 
Všeobecná časť. 

5 Návrh, čl. I (2). 
6 PATAKYOVÁ M., GRAMBLIČKOVÁ B., BARKOCI S.: Obchodné vedenie a jeho (potenciálne?) vplyvy na 

právne úkony v mene spoločnosti, in 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií, 
Olomouc: Iuridicum Olomoucense, (2017), s. 29. 

7 Návrh, čl. I (3). 
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stanovuje prípad, keď verejný funkcionár preukáže, že konal spôsobom, ktorý viedol k vzniku 
škody, pretože všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie vydané na jeho 
základe mu ukladali povinnosť konať takýmto spôsobom.8 

Návrh zákona ďalej určuje, že právo na náhradu škody spôsobenej verejným 
činiteľom má štát alebo územná samospráva, v závislosti od toho ktorému z nich vznikla 
škoda. Podmienkou vzniku takéhoto nároku je ale právoplatné rozhodnutie o porušení 
povinnosti pri nakladaní a správe majetku, pričom sa za takéto rozhodnutie považuje aj 
výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu. Toto uvedené rozhodnutie sa nevyžaduje, 
ak kontrolu plnenia povinností nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci. 
Z uvedeného vyplýva, že predtým, než sa štát či územná samospráva rozhodne nárokovať 
si spôsobenú škodu od verejného činiteľa, ktorý ju spôsobil, musia disponovať rozhodnutím, 
ktoré v rámci dohľadu, kontroly alebo dozoru hovorí o tom, že takáto škoda vznikla 
a spôsobil ju konkrétny verejný činiteľ. V mene štátu alebo v mene územnej samosprávy 
bude na uplatnenie práva na náhradu škody konať generálny prokurátor Slovenskej republiky 
(ďalej len „generálny prokurátor“), ktorý bude konať ex offo. Ak rozhodnutie podľa Návrhom 
určeného § 14c ods. 1., čo je rozhodnutie o skutočnosti, že verejný činiteľ pri nakladaní s 
verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu porušil povinnosť, ktorou je viazaný, vydá 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie, je povinný 
bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno jeho 
vyhotovenie generálnemu prokurátorovi. Návrh ani jeho dôvodová správa neposkytuje jasné 
vysvetlenie akým spôsobom bol určený generálny prokurátor ako orgán, ktorý koná vo 
veciach uplatnenia práva na náhradu škody v mene štátu alebo v mene územnej 
samosprávy, zrejme sa predpokladá, že generálny prokurátor ako štátny orgán, ktorý chráni 
práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu a taktiež má 
v zmysle zákona oprávnenie na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich 
porušenie, bude z hľadiska sústavy orgánov najvhodnejší na túto činnosť, najmä pokiaľ by 
sa vymáhanie vzniknutej škody uplatňovalo prostredníctvom súdu. Zákon ďalej stanovuje 
rôzne doplňujúce ustanovenia, napríklad pokiaľ je verejný činiteľ poistený vo veci 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami, tak generálny 
prokurátor pred podaním návrhu na začatie konania o náhradu škody najskôr prerokuje 
nárok na náhradu škody s poisťovňou, taktiež, že nie je možné žiadať náhradu nemajetkovej 
ujmy, čo vyplýva z povahy veci. Na uplatnenie práva na náhradu škody sa je určená 10-ročná 
objektívna premlčacia lehota.9 

 
7.VYVODZOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ŠTÁTU VOČI VEREJNÝM 

ČINITEĽOM PODĽA PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY 
Legislatívne snahy o zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov sú 

dlhodobé a zverejnené informácie nasvedčujú tomu, že počas najbližšieho obdobia by mohli 
byť dovŕšené. Samozrejme, predstava, že politik alebo úradník, ktorý nehospodárne nakladá 
s verejnými prostriedkami nahradí škodu z vlastného majetku je v rámci politického 
marketingu veľmi atraktívna, ale považujem za potrebné sa zamyslieť nad tým či je jej 
predložené zhmotnenie v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky aj reálne 
potrebné a či nemáme i v súčasnosti nástroje, ktoré by umožňovali vymáhať vzniknutú 
škodu od verejných činiteľov, ktorí ju spôsobili. 

Pokiaľ teda hovoríme o hmotnej zodpovednosti, je nutné poznamenať, že tento 
pojem pochádza z pracovného práva a hovorí o objektívnej zodpovednosti za schodok na 

 
8 Ibid. 
9 Id. 
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zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať.10 Predpokladom takejto 
zodpovednosti v zmysle predmetného ustanovenia je skutočnosť, že zamestnanec ju na 
seba preberá na základe uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti. Dohoda o hmotnej 
zodpovednosti môže byť uzatvorená so zamestnancom osobitne pri prevzatí zverených 
hodnôt alebo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy. Samozrejme, v prípade zamýšľanej 
právnej úpravy hmotnej zodpovednosti pre verejných činiteľov sa nebude jednať o schodok 
na zverených hodnotách, ktoré by bol verejný činiteľ povinný vyúčtovať, v tomto prípade 
pôjde vyslovene o prípady škôd, ktoré vzniknú štátu alebo orgánom územnej samosprávy 
v súvislosti s konaním verejného činiteľa, pri ktorom nepostupoval s odbornou 
starostlivosťou, hospodárne, efektívne, účinne a v súlade s účelom použitia daného majetku 
alebo verejných prostriedkov. Preto táto právna úprava má oveľa bližšie k vyššie uvedenej 
úprave ObZ, než ustanoveniam Zákonníka práce. 

Čo sa týka v súčasnosti platného právneho rámca, ktorý sa zaoberá vznikom škody 
na majetku štátu alebo územnej samosprávy, v tejto súvislosti sú v praxi používané najmä 
ustanovenia zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
verejnej moci (ďalej len „ZOŠ“), ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ZOVZ“), taktiež zákon č. 
55/2017 Z.z. o štátnej službe (ďalej len „zákon o šs“) a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o výkone práce vo vz“). ZOŠ, v rámci ktorého 
má byť podľa legislatívneho zámeru doplnená nová časť obsahujúca hmotnú zodpovednosť 
verejných činiteľov, v súčasnosti upravuje najmä zodpovednosť štátu, obce a vyššieho 
územného celku za škodu spôsobenú fyzickým a právnickým osobám pri výkone verejnej 
moci, ktoré vzniknú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, ktoré 
sú v zákone presne definované. Subjektom zodpovedným za škodu spôsobenú pri výkone 
verejnej moci je štát. Avšak ak bola štátom uhradená škoda, spôsobená nezákonným 
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, vznikne mu právo na tzv. regresnú 
náhradu voči orgánu, ktorý škodu spôsobil11. V mene štátu koná orgán určený v § 4 ZOŠ, v 
zásade sa bude vždy jednať o príslušný rezort a v mene územnej samosprávy koná starosta 
obce alebo predseda samosprávneho kraja, taktiež v závislosti od toho, ktorý orgán spôsobil 
škodu. Z procesného hľadiska by teda, pokiaľ vznikne škoda štátu tým, že musel zaplatiť 
subjektu náhradu škody z dôvodu nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného 
postupu, mal štát postupovať tak že si následne uplatní regresnú náhradu od toho orgánu, 
ktorý vydal nezákonné rozhodnutie alebo uplatnil nezákonný postup. V tomto kroku ešte 
nemôžeme hovoriť o hmotnej zodpovednosti toho, kto vykonal nesprávny postup alebo 
vydal nezákonné rozhodnutie, regres bude uplatňovaný na inštitucionálnej úrovni, avšak 
nasledovať by mal postup na úrovni daného orgánu, voči ktorému štát uplatnil regresnú 
náhradu, ktorý by mal v zmysle ustanovení zákona o šs a zákona o výkone práce vo vz, 
vyvodiť zodpovednosť za vzniknutú škodu voči konkrétnym zamestnancom. Zákony 
stanovujú, že služobný úrad alebo zamestnávateľ, v prípade práce vo verejnom záujme, je 
povinný vymáhať náhradu škody, za ktorú mu štátny zamestnanec/ zamestnanec 
zodpovedá.12 Samozrejme zákon rozlišuje či zamestnanec spôsobil škodu z nedbanlivosti 
alebo úmyselne a výška náhrady škody sa líši v závislosti od tejto skutočnosti. 

 
10 Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, §182. 
11 ZOŠ, §22. 
12 Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe:  

§ 166  
(1) Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu 
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Ďalším právnym predpisom, ktorý sa čiastočne dotýka tejto oblasti je ZOVZ. Účelom 
tohto zákona je vymedziť: 
„a) nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo 
činností, 
b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu 
osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a 
c) zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a 
obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno 
verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení 
uložiť.“13 
Zákon taktiež pomerne obsiahlo definuje, ktoré osoby spadajú pod pojem verejný 
funkcionár. Z pohľadu zodpovednosti za škodu bude tento zákon použiteľný najmä v 
prípadoch pokiaľ dôjde k stretu osobného a verejného záujmu verejného funkcionára pri 
výkone funkcie. ZOVZ v týchto prípadoch určuje orgány, ktoré sú oprávnené prejednať 
porušenia tohto zákona verejným funkcionárom i sankcie, ktoré môže tieto orgány uložiť. Na 
ilustráciu uplatňovania tohto zákona v praxi je možné spomenúť napríklad prípad 
z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, ktorý prejednával návrh navrhovateľa 
o preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť 
funkcií, ktorý mu uložil pokutu vo výške 12-násobku platu ako členovi predstavenstva 
Národnej diaľničnej spoločnosti, pretože ako verejný funkcionár uzatvoril v mene dotknutej 
akciovej spoločnosti poistnú zmluvu o „Poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi 
orgánov spoločnosti. Výbor konštatoval, že v navrhovateľ v predmetnej zmluve uprednostnil 
osobný záujem pred verejným záujmom, pretože predmetná poistná zmluva umožňovala 
poistné plnenie v jeho vlastný prospech čím porušil ustanovenia ZOVZ. Ústavný súd jeho 
sťažnosť odmietol a dospel k názoru, že jeho konanie bolo v rozpore s ústavným zákonom 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.14 

Ustanovenia právnych predpisov, ktoré som doposiaľ uviedol riešili zodpovednosť 
zamestnancov v štátnom sektore v štátnozamestnaneckom pomere alebo pri výkone práce 
vo verejnom záujme, za škodu spôsobenú štátu tým, že štát musel uhradiť náhradu škody 
súkromným osobám.Taktiež sa vymedzila zodpovednosť určeného okruhu verejných 
funkcionárov, pokiaľ pri výkone funkcie uprednostnili svoj vlastný záujem. Čo však v prípade 
ak škoda vznikne iba orgánu verejnej moci (teda neovplyvní súkromné osoby, ktorým by 
mohla vzniknúť škoda) a funkcionár touto škodou nesledoval vlastný záujem iba konal 
nehospodárne a poškodil daný orgán svojím neodborným alebo nezodpovedným konaním? 
Som toho názoru, že v takýchto prípadoch sa bude zodpovednosť za škodu v súčasnosti 
uplatňovať v intenciách zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), a to 
čo sa týka všeobecnej zákonom ustanovenej povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo 
ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí v zmysle § 415 

 
skutočnú škodu v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predošlého stavu. 

(2) Náhrada škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého štátneho 
zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho funkčného platu pred porušením 
povinnosti alebo obmedzenia, ktorým spôsobil škodu.  

(3) Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže služobný úrad určiť nižšou sumou, ako je skutočná 
škoda alebo ako je štvornásobok funkčného platu štátneho zamestnanca.  

§ 167 (1) Služobný úrad je povinný vymáhať náhradu škody, za ktorú mu štátny zamestnanec zodpovedá. 
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme: 
§13a (1) Zamestnávateľ je povinný požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec 

zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. 
13 ZOVZ, Čl. 1. 
14 Ústavný súd Slovenskej republiky, Uznesenie, sp. zn. I. ÚS 421/2014. 
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a všeobecnej zodpovednosti za škodu vymedzenej v § 420 ods. 1, v zmysle ktorého každý 
zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Všeobecná 
zodpovednosť za škodu podľa OZ je založená subjektívnom princípe. V prípade 
subjektívneho princípu sa vyžaduje existencia zavinenia a pripúšťa sa exkulpácia, teda 
zbavenie sa zodpovednosti vyvinením, napr. podľa ustanovenia § 420 ods. 3 OZ sa 
zodpovednosti zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. Uvedený prístup voči verejným 
činiteľov je aplikovaný i v súdnej praxi, ako príklad môžem uviesť konkrétne prípad 
uplatnenia nárok na náhradu škody prostredníctvom civilného sporového konania, voči 
verejnému činiteľovi, ktorý pôsobil vo funkcii starostu a svojou činnosťou spôsobil obci 
škodu nehospodárnym konaním. Okresný súd, ktorý spor prejednával poukázal na § 415 a 
§ 420 ods. 1 OZ a uviedol, že sťažovateľ „vo funkcii starostu obce bol povinný konať tak, aby 
nedochádzalo ku škode na majetku obce. V prípade, že tak nekonal, nesie zodpovednosť 
ako fyzická osoba.“15 

16 
8.ZÁVER 

Z uvedených ustanovení môžeme vidieť, že ani pri v súčasnosti platnej legislatíve nie 
je nemožné vymôcť zodpovednostné nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú 
verejným činiteľom. Okrem vyššie uvedených právnych predpisov existujú, samozrejme, i 
ďalšie postupy, ktorým sa v príspevku nevenoval, a to najmä v intenciách trestného práva, 
ktoré je možné uplatniť pri najzávažnejších previneniach verejných činiteľov v zmysle 
zásady ultima ratio. To, že sa v mnohých prípadoch zodpovednosť za škody voči verejným 
činiteľom či voči zamestnancom vo verejnom sektore nevyužíva je skôr problém 
uplatňovania alebo neuplatňovania ustanovení, ktoré dnes už v zákone sú, avšak je pravdou, 
že reálne vymáhanie vzniknutej škody, i napriek tomu, že zákon ho často stanovuje ako 
povinnosť poškodeného orgánu, je v praxi pomerne zriedkavé.17 

V čom je však možné vidieť prínos Návrhu je stanovenie štandardu konania 
verejného funkcionára, teda že verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, hospodárne, efektívne, účinne a v súlade s účelom ich použitia. Odborná 
starostlivosť ako pojem vychádza z Obchodného zákonníka, kde nie je zákonne definovaná 
avšak právna veda a judikatúra tento pojem pomerne presne vymedzuje. Podstatou tohto 
pojmu je, že stanovuje určitý postup, ktorý majú štatutárne orgány pri konaní v mene 
spoločnosti dodržať, povinnosť zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa 
predmetného rozhodnutia, povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, 
zachovávať všeobecné zásady, na ktorých je postavený ObZ a podobne.18 V tomto zmysle 
súhlasím s tým, že nároky kladené na verejných funkcionárov pri hospodárení s verejnými 
zdrojmi by mali byť prísnejšie než len v rovine všeobecnej zodpovednosti za škodu v režime 
OZ. Predmetný návrh zákona však neprebral štandard odbornej starostlivosti úplne, pretože 
v zmysle ObZ, pokiaľ štatutárny orgán tento štandard konania poruší, nesie objektívnu 
zodpovednosť za vzniknutú škodu.19 V Návrhu je však vznik zodpovednosti verejného 
činiteľa za škodu daný len v prípade, keď verejný činiteľ konal aspoň vedome nedbalo. V 
praxi to znamená, že verejnému činiteľovi, ktorý porušil štandard odbornej starostlivosti pri 

 
15 Ústavný súd Slovenskej republiky, Uznesenie, sp. zn. III. ÚS 516/2017. 
 
17 ČAPUTOVÁ Z., GYARFÁŠ J. Zodpovednosť verejných činiteľov. VIA IURIS (2011), s. 47. 
18 MAMOJKA M., ml., Spoločnosť s ručením obmedzeným § 105-153, Obchodný zákonník 1. zv. : veľký 

komentár. Žilina: Eurokódex (2016), s. 505. 
19 DURAČINSKÁ J., Doktrína vernosti v korporačných vzťahoch z pohľadu súdnej vymožiteľnosti, 

Bratislavské právnické fórum 2019, Bratislava: Právnická fakulta UK (2019). s. 20. 
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nakladaní s verejnými prostriedkami, bude potrebné jednoznačne preukázať, že verejný 
činiteľ o tom, že porušením povinnosti nakladať s verejnými prostriedkami s odbornou 
starostlivosťou môže spôsobiť škodu štátu alebo územnej samospráve vedel, ale bez 
primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že škodu nespôsobí, predkladatelia zároveň 
nerátajú ani s obrátením dôkazného bremena, čím sa na orgán, ktorý bude škodu vymáhať 
(teda generálneho prokurátora) prenáša nutnosť dokazovať zavinenie, čo môže byť v praxi 
problematické a môže to návrh zákona oslabovať.20 Priaznivejšia úprava zodpovednosti za 
škodu pri verejných činiteľoch než pri štatutárnych orgánoch spoločností, môže byť 
odôvodniteľná skutočnosťou, že v obchodných spoločnostiach si riadiace orgány vyberá 
valné zhromaždenie na základe ich odborných znalostí a schopností, naproti čomu verejní 
funkcionári sú často vyberaní voličom na základe rôznych iných skutočností, avšak na 
mieste je otázka či pokiaľ daná osoba nemá na riadenie rezortu odborné schopnosti, by 
mala takú funkciu vykonávať?  

Taktiež považujem za prínos určenie orgánu zodpovedného uplatňovanie práva na 
náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom a presný procesný postup. Otázne však je 
akým spôsobom sa bude generálny prokurátor o takýchto porušeniach dozvedať. Pokiaľ ho 
v zmysle Návrhu upozorní NKÚ alebo ÚVO, tak samozrejme, bude mať riadny podklad na 
konanie, v iných prípadoch je podľa môjho názoru otázne či bude mať generálny prokurátor 
možnosti na preskúmanie hospodárnosti konania verejného činiteľa a či je generálny 
prokurátor tým správnym orgánom, ktorý by mal v mene štátu a územnej samosprávy tieto 
nároky uplatňovať. Ako vyslovene nevhodný však vnímam postup, ktorý bol na predloženie 
Návrhu do NRSR avizovaný. Bolo by oveľa účelnejšie ak by bol materiál vypracovaný 
rezortom, ktorý disponuje profesionálnymi pracovníkmi v oblasti legislatívy a aby ďalej 
prešiel štandardným verejným pripomienkovým konaním. Predkladanie takejto závažnej 
legislatívy prostredníctvom poslaneckých návrhov a jej schválenie vládnou väčšinou bez 
otvorenej diskusie so zapojením odbornej i laickej verejnosti nie je na mieste. 

V doterajšej praxi je možné vidieť, že počet prípadov kedy sa preukáže a reálne 
vymáha vzniknutá škoda od verejných činiteľov je nízky a podľa môjho názoru je otázne či 
iba zmena štandardu zodpovednosti sama o sebe bude viesť k širšej aplikácií tohto 
inštitútu. 
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1.ÚVOD 
Oblasť správneho trestania sa vyznačuje podstatnou pluralitou chránených 

záujmov, subjektov správnych deliktov, pričom v slovenskom právnom prostredí je 
roztrieštená do množstva právnych predpisov1 s implikáciami vzťahu s trestným právom2, 

 
1 MIHÁLIK, S., ŠKVARKOVÁ, M. Správne trestanie v podmienkach pracovného práva. In: Verejná správa 

na rázcestí. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2018; ŠIMOVČEK, I., STRÉMY, T. Spravodlivosť 
trestného konania a jeho reflexia v správnom konaní trestnom. In: Právo na spravodlivý proces a 
správne trestanie. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2015; ŠMELKOVÁ, J. Správne trestanie na 
úseku finančnej kontroly verejných vysokých škol. In: Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv 
európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania. Bratislava: Právnická fakulta 
UK, 2016; GÁBRIŠ, T. Správne trestanie v historickoprávnej perspektíve: koncept trestného práva 
správneho do roku 1918. In: Právna úprava správneho trestania. Bratislava: Právnická fakulta UK, 
2015; ČUNDERLÍK, Ľ. Právne aspekty trestania na finančnom trhu (náčrt vybraných problémov). In: 
Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008; HORVAT, M. Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou: aplikačné otázniky pri správnom trestaní. In: Správne delikty a správne 
trestanie v stredoeurópskom právnom priestore - súčasnosť a vízie. Bratislava: Paneurópska vysoká 
škola, Fakulta práva, 2010; KISELYOVÁ, Z. Správne trestanie na úseku kultúry. In: Právo v umění a 
uméní v právu. Praha: Leges, 2011; DUFALA, M. Správne trestanie na úseku nakladania s 
komunálnym odpadom. In: Nová právna úprava správneho trestania. Bratislava: Právnická fakulta 
UK, 2017 

2 PROKEINOVÁ, M. Správne trestanie a ukladanie trestov podľa Trestného zákona. In: Zásady zákona o 
správnom trestaní. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017; BURDA, E., VRABKO, M. 
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Abstract: The aim of this article was to identify, on the basis of an 
empirical analysis, the impact of fines imposed for breaches of public 
procurement rules and to assess the adequacy of the public 
authorities' reflection on the sanctions imposed. The reflection of 
contracting authorities, apart from universities, on the sanctions 
imposed is in principle low and recourse claims are applied in 
minimum cases. Therefore, it seems appropriate to consider the 
institute of compulsory recourse as well as the institute of the 
trustee, which should limit the possibilities of violating the 
procurement rules for the future. 
 

Abstrakt: Cieľom tohto článku bolo na základe empirickej analýzy 
identifikovať dopad pokút uložených za porušenie pravidiel verejného 
obstarávania a posúdiť primeranosť reflexie verejných 
obstarávateľov na uložené sankcie. Reflexia verejných 
obstarávateľov, okrem vysokých škôl, na uložené sankcie je v zásade 
nízka a regresné nároky sa uplatňujú v minimálnej miere. Preto sa javí 
ako vhodné zvážiť inštitút povinného regresu ako aj inštitút správcu, 
ktorý by mal limitovať možnosti porušenia pravidiel verejného 
obstarávania pro futuro. 

 

 Key words: public procurement, EU alw, fines, administrative law, 
trustee 
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ako i vo vzťahu k úrovni právnych záruk.3 Správne trestanie v oblasti verejného obstarávania 
má niekoľko špecifík. Po prvé, pravidlá verejného obstarávania a revízne postupy sú 
upravované smernicami Európskej únie hmotnoprávne4 ako aj procesnoprávne5 Po druhé, 
napriek tejto harmonizácii, členské štáty EÚ si ponechávajú podstatnú mieru procesnej 
autonómie, vrátane inštitucionálneho rámca,6 ktorá je však limitovaná požiadavkou na 
ekvivalentné a efektívne presadzovanie a uplatňovanie práva Európskej únie.7 Po tretie, 
kombinácia procesnej autonómie členských štátov a požiadavka na efektívnosť právnej 
úpravy je spätá s eurokonformným výkladom vnútroštátneho práva a požiadavkou na 
dodržiavanie nielen explicitných pravidiel ale aj pravidiel implicitne odvodených z princípov 
verejného obstarávania definovaných príslušnými smernicami.8 Po štvrté, kvalita 
obstarávacích procesov a ich integrita a transparentnosť9 má dopad nielen na verejné 
rozpočty štátu a jeho územných celkov, ale aj na procesy spojené s čerpaním eurofondov.10 

 
Administratyvne pokarannja u jurysdykciji administratyvnoho sudu ta joho vplyv na kryminaľne 
pravo. In: Naukovyj visnyk Užhorodskoho nacionaľnoho universytetu. 2019, roč. 58, č. 1 

3 HAVELKOVÁ, M. Analógia a správne trestanie. In: Právna úprava správneho trestania. Bratislava: 
Právnická fakulta UK, 2015; ĽALÍK, T. Niektoré aspekty čl. 6 Dohovoru a správne trestanie. In: Právna 
úprava správneho trestania. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2015; ĽALÍK, T. Právo na spravodlivý 
súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne trestanie. In: Justičná revue. 
Časopis pre právnu prax. 2015, roč. 67, č. 12; KISELYOVÁ, Z. Právo na spravodlivé rozhodnutie z 
pohľadu majetkových pomerov páchateľa v rámci správneho trestania právnických osôb. In: Právo 
na spravodlivý proces a správne trestanie. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2015 

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 
zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242 ); Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/25/EÚ z26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. 
EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242 ); Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 
o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek 
na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene 
a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76 – 136). 
5 Smernica Rady z21. 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. ES L 395 30.12.1989, s. 33) v znení neskorších predpisov. 

6 PATAKYOVÁ, M.T. Idependence of Public Procurement Authority. In: EMAN 2019 – Economics & 
Management: How to Cope With Disrupted Times CONFERENCE PROCEEDINGS [online]. 2019. DOI: 
10.31410/EMAN.2019.211 

7 ZINGALES, N. Member State Liability vs. National Procedural Autonomy: What Rules for Judicial Breach 
of EU Law? In: German Law Journal [online]. 2010, roč. 11, č. 4. DOI: 10.1017/S2071832200018617; 
BOBEK, M. Why There is No Principle of “Procedural Autonomy” of the Member State. In: MICKLITZ, 
H., WITTE, B. de. eds. The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States. 
Antwerpen: Intersentia, 2011; SCHOLTEN, M. Mind the trend! Enforcement of EU law has been 
moving to ‘Brussels’. In: Journal of European Public Policy [online]. 2017, roč. 24, č. 9. DOI: 
10.1080/13501763.2017.1314538; VALENTINA, G.D. Competition Law Enforcement in Italy after the 
ECN+ Directive : the Difficult Balance between Effectiveness and Over-enforcement. In: Yearbook of 
Antitrust and Regulatory Studies [online]. 2019, roč. 12, č. 20. DOI: 10.7172/1689-
9024.YARS.2019.12.20.3; PATAKYOVÁ, M.T. Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 99-100. 

8 KOVÁČIKOVÁ, H. Uplatňovanie európskych obstarávacích princípov v procese národného verejného 
obstarávania. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2019, roč. 38, č. 2 

9 KOVÁČIKOVÁ, H. Conflict of interest: Case of the public procurement in Slovakia. In: Strani pravni zivot 
[online]. 2019, roč. 71, č. 4. DOI: 10.5937/spz63-24010 

10 KOVÁČIKOVÁ, H. Verejné obstarávanie ako problematický aspekt čerpania štrukturálnych fondov. In: 
Právo fondov EÚ v teórii a praxi. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 
Slovenskej republiky, 2018 
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Po piate, ako deliktuálne zodpovedný subjekt vystupuje aj verejnoprávny subjekt, vrátane 
subjektov štátnej správy ako aj územnej samosprávy, a teda sankcia uložená v rámci 
správneho trestania zaťažuje verejný rozpočet.  

Najmä vzhľadom na uvedené posledné špecifikum sa nasledujúci článok zameria 
na tri výskumné úlohy:  
(1) kvantifikácia počtu sankcionovaných porušení predpisov o verejnom obstarávaní, t.j. do 
akej miery tieto sankcie zaťažujú verejné rozpočty;  
(2) prieskum a vyhodnotenie, akým spôsobomsankcionované subjekty reagujú na uložené 
pokuty; 
(3) návrh alternatívy k uloženej pokute, ktorá by mala viesť náprave protiprávneho konania. 

 
2.TYPY PORUŠENÍ A KVANTIFIKÁCIA ULOŽENÝCH POKÚT 

Na účely kvantifikácie jednotlivých typov porušení bolo analyzovaných 371 
právoplatných rozhodnutí, ktorými Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky 
(ÚVO) uložil pokutu verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pre porušenie 
pravidiel verejného obstarávania, a ktoré do 30.06.2020 zverejnil ÚVO na svojom webovom 
sídle. Keďže tieto rozhodnutia sa týkajú obdobia rokov 2011-2020, v ktorých boli účinné 
rôzne predpisy, v prvom kroku analýzy bolo potrebné vytvoriť kategórie jednotlivých 
porušení, aby mohli byť v jednej skupine porušenia za celé obdobie, bez ohľadu na na to, 
ktorý právny predpis bol v danom čase účinný. Tabuľka č. 1 rozdeľuje jednotlivé správne 
delikty podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 
kategórií „A“ až „ZM“, pričom do jednej kategórie sú zaradené obdobné delikty bez ohľadu 
na to, aké ustanovenie ich v tom-ktorom časovom momente postihovalo. Pre ilustráciu, 
správny delikt kategórie „A“ postihuje konanie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, 
ktorým sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu podľa tohto zákona 
o verejnom obstarávaní, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom, 
porušenie kategórie „V“ postihuje porušenie zásady transparentnosti verejného 
obstarávania.  
 
Tabuľka č. 1 Kategórie správnych deliktov podľa jednotlivých predpisov o verejnom 
obstarávaní 

A § 149 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. 
B § 149 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 1 písm. b) zák. č. 343/2015 Z.z. 
C § 149 ods. 1 písm. c) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z.z. 
D § 149 ods. 1 písm. d) zák. č. 25/2006 Z.z. 
E § 149 ods. 1 písm. e) zák. č. 25/2006 Z.z. 

F 
§ 149 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. z) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. d) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

G 
§ 149 ods. 1 písm. g) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. h) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

H 
§ 149 ods. 1 písm. h) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. y) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

I 

§ 149 ods. 1 písm. i) zák. č. 25/2006 Z.z. (účinné do 2010); § 149 ods. 1 písm. k) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 
149 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. r) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

J 
§ 149 ods. 1 písm. i) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 1 písm. d) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018); § 182 ods. 1 písm. d) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

K 

§ 149 ods. 1 písm. i) zák. č. 25/2006 Z.z. (účinné od 2010); § 149 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 
182 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. q) zák. č. 343/2015 
Z.z. (účinné do 31.12.2018) 
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L 
§ 149 ods. 1 písm. l) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 149 ods. 1 písm. k) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 1 písm. f) 
zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018) 

M 
§ 149 ods. 2 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. ab) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. h) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

N 
§ 149 ods. 2 písm. b) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. d) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. f) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

O 
§ 149 ods. 2 písm. c) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. g) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

P 
§ 149 ods. 2 písm. d) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. i) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

Q 
§ 149 ods. 2 písm. e) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. p) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

R 
§ 149 ods. 2 písm. f) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. l) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

S § 149 ods. 2 písm. g) zák. č. 25/2006 Z.z. 

T 
§ 149 ods. 2 písm. h) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. t) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018) 

U § 149 ods. 2 písm. i) zák. č. 25/2006 Z.z. (účinné do 2014) 

V 

§ 149 ods. 2 písm. i) zák. č. 25/2006 Z.z. (účinné od 2014); § 149 ods. 2 písm. j) zák. č. 25/2006 Z.z. 
(účinné do 2014); § 182 ods. 2 písm. aa) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 
písm. q) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

W 
§ 149 ods. 2 písm. k) zák. č. 25/2006 Z.z. (účinné do 2014); § 149 ods. 2 písm. j) zák. č. 25/2006 Z.z. 
(účinné od 2014); § 182 ods. 2 písm. m) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018) 

X 
§ 149 ods. 2 písm. k) zák. č. 25/2006 Z.z.; § 182 ods. 2 písm. b) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 
31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. c) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Y § 149 ods. 2 písm. l) zák. č. 25/2006 Z.z. 

Z 
§ 182 ods. 2 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. a) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
A 

§ 182 ods. 2 písm. c) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. e) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
B 

§ 182 ods. 2 písm. f) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. g) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
C 

§ 182 ods. 2 písm. j) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. i) zák. č. 343/2015 
Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
D 

§ 182 ods. 2 písm. k) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. j) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
E 

§ 182 ods. 2 písm. n) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. k) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
F 

§ 182 ods. 2 písm. e) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. o) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018) 

Z
G 

§ 182 ods. 2 písm. w) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. l) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
H 

§ 182 ods. 2 písm. s) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. m) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
I § 182 ods. 2 písm. n) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 
Z
J 

§ 182 ods. 2 písm. u) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. o) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
K 

§ 182 ods. 2 písm. v) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018); § 182 ods. 2 písm. p) zák. č. 
343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

Z
L § 182 ods. 2 písm. x) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné do 31.12.2018) 
Z
M § 182 ods. 2 písm. b) zák. č. 343/2015 Z.z. (účinné od 1.1.2019) 

 
Takto kategorizované správne delikty bolo možné kvantifikovať z pohľadu počtu 

uložených pokút, t.j. frekvencie porušení, ako aj z pohľadu sumy uložených pokút (Tabuľka 
č. 2). V súvislosti s uloženými pokutami je potrebné upozorniť na inštitút zníženia pokuty, 
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ktorý ÚVO aplikuje vtedy, ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi ÚVO, že 
súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami (§ 175 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení 
neskorších predpisov). Tento inštitút znižuje na jednej strane administratívne náklady, 
keďže proti takémuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, a na druhej strane znižuje 
záťaž na verejné rozpočty v dôsledku zníženia pokuty.  

 
Tabuľka č. 2: celková suma uložených pokút v jednotlivých kategóriách a ich počet 

Kategória  Suma pokút   Hypotetická suma pokút, ak by nebola pokuta znížená  Uložených pokút 
A 7 453 910,33 €   8 294 431,26 €  113 
B  50 928,11 €  50 928,11 €  2 
C  680 044,46 €  724 493,89 €  30 
D  3 246,00 €  3 246,00 €  1 
E  16 440,00 €  16 440,00 €  1 
F  64 335,10 €  67 335,10 €  9 
G  369 302,04 €  376 802,04 €  7 
H  84 962,83 €  84 962,83 €  3 
I  - €   - €  0 
J  47 063,62 €  47 063,62 €  5 
K  46 944,64 €  46 944,64 €  7 
L  120 000,00 €  120 000,00 €  3 
M  117 256,00 €  117 256,00 €  55 
N  32 550,00 €  40 050,00 €  9 
O  - €   - €  0 
P  19 950,00 €  22 100,00 €  7 
Q  3 500,00 €  3 500,00 €  3 
R  - €   - €  0 
S  - €   - €  0 
T  47 200,00 €  47 700,00 €  14 
U  - €   - €  0 
V  340 200,00 €  384 500,00 €  90 
X  1 950,00 €  1 950,00 €  3 
Y  2 000,00 €  2 000,00 €  2 
Z  - €   - €  0 
ZA  1 500,00 €  1 500,00 €  1 
ZB  - €   - €  0 
ZC  - €   - €  0 
ZD  2 000,00 €  2 000,00 €  2 
ZE  - €   - €  0 
ZF  - €   - €  0 
ZG  - €   - €  0 
ZH  - €   - €  0 
ZI  - €   - €  0 
ZJ  - €   - €  0 
ZK  5 000,00 €  10 000,00 €  1 
ZL  - €   - €  0 
ZM  - €   - €  0 
por  2 000,00 €  2 000,00 €  3 
S 9 512 283,13 €   10 467 203,49 €  371  

 
Sumárne najvyšší objem pokút bol uložený za najzávažnejšie porušenie spočívajúce 

v neuplatnení respektíve obídení zákona o verejnom obstarávaní (kategória „A“). Za druhé 
„najfrekventovanejší“ správny delikt je porušenie princípov verejného obstarávanie (princípu 
transparentnosti. 

Z fiškálneho hľadiska majú uložené sankcie podľa typu verejného obstarávateľa 
rôzne dopady. Keďže uložená pokuta je podľa § 182 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. príjmom 
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štátneho rozpočtu, sankcia uložená štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám je 
„transferom“ v rámci štátneho rozpočtu. Na druhej strane územná samospráva a iné 
subjekty hospodária s vlastnými oddelenými rozpočtami v rámci svojej autonómie,11 a teda 
uložená pokuta zvyšuje príjmy štátneho rozpočtu na úkor rozpočtov iných subjektov. Toto 
porovnanie obsahuje Tabuľka č. 3.  

 
Tabuľka č. 3: Pokuty podľa typov a subjektov 

 centrálna vláda a podniky vysoké školy regióny nemocnice iné 
A  4 264 198,02 €   - €  2 973 899,99 €  194 144,47 €  21 667,85 €  
B  - €   - €   50 928,11 €   - €   - €  
C 309 685,00 €   - €   260 365,48 €  109 993,98 €   - €  
D  - €  3 246,00 €   - €   - €   - €  
E  - €   - €   16 440,00 €   - €   - €  
F 15 000,00 €   - €   33 835,10 €   - €  15 500,00 €  
G 20 000,00 €   - €   349 302,04 €   - €   - €  
H  - €   - €   1 000,00 €  60 605,40 €   - €  
J  - €   - €   35 587,79 €   - €  11 475,83 €  
K 28 000,00 €  6 500,00 €   11 944,64 €   - €   500,00 €  
L 60 000,00 €   - €   40 000,00 €   - €  20 000,00 €  
M 76 150,00 €   900,00 €   31 659,00 €   300,00 €  8 247,00 €  
N 17 050,00 €  5 000,00 €   10 500,00 €   - €   - €  
P 7 500,00 €  6 000,00 €   6 450,00 €   - €   - €  
Q  - €   - €   2 500,00 €  1 000,00 €   - €  
T 32 700,00 €   - €   14 500,00 €   - €   - €  
V 143 400,00 €   600,00 €   131 750,00 €  31 850,00 €  32 600,00 €  
X  500,00 €   - €   1 450,00 €   - €   - €  
Y  - €  1 000,00 €   - €  1 000,00 €   - €  
ZA  - €   - €   1 500,00 €   - €   - €  
ZD  - €   - €   1 500,00 €   - €   - €  
ZK  - €   - €   5 000,00 €   - €   - €  
S  4 974 183,02 €  23 246,00 €  3 982 112,15 €  398 893,85 €  109 990,68 €  

 
Okrem záťaže na jednotlivé rozpočty môžu pokuty ukladané percentuálnou sadzbou 

hodnotyzákazky (najmä porušenia kategórie „A“, „B“, „C“) mať za následok nerovnosť medzi 
subjektami. Na jednej strane takto stanovená pokuta odstraňuje možnosť správnej úvahy 
a absolútne vylučuje svojvôľu, výška pokuty je predvídateľná a nespochybniteľná. Na druhej 
strane v prípade subjektov disponujúcich s relatívne malými rozpočtami (napr. malé obce) 
ak zákazka významne prevyšuje daný bežný verejný rozpočet (napríklad významná 
investičná akcia financovaná z eurofondov), takto vypočítaná pokuta môže mať podstatný 
vplyv na daný verejný rozpočet a ohroziť tak fungovanie verejnoprávneho subjektu. Preto sa 
javí ako vhodné stanoviť horný limit pokuty vypočítanej percentom vzhľadom na úroveň 
daného verejného rozpočtu. V ďalšom výskume nadväzujúcom na tento článok bude 
potrebné odhadnúť vhodnú úroveň takéhoto stropu.  

Porušenie pravidiel verejného obstarávaniamôže mať teda viacnásobný dopad: 
1) v obstarávaní nebola dosiahnutá najlepšia hodnota za najvýhodnejšiu cenu; 
2) prišlo k narušeniu súťaže na trhu;12 
3) služba alebo tovar neboli obstarané vôbec (zrušenie súťaže), a teda obyvateľom nie je 
v dostatočnej miere, riadne alebo včas poskytnutý verejný statok; 
4) zaťaženie verejného rozpočtu v dôsledku uloženej pokuty; 

 
11 TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018 
12 KALESNÁ, K. Súťaž na trhoch verejného obstarávania. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis 

Comenianae. 2020, roč. 39, č. 2 
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5) zaťaženie verejného rozpočtu v dôsledku korekcií a obmedzenia čerpania eurofondov. 
V rámci tohto článku bol analyzovaný jeden z dôsledkov porušenia pravidiel verejného 
obstarávania, t.j zaťaženie verejného rozpočtu uloženou pokutou a následkov, ktoré verejný 
obstarávateľ vyvodil z uloženej sankcie. 
 
3.VYVODENIE NÁSLEDKOV Z PORUŠENIA PRAVIDIEL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

A ULOŽENEJ SANKCIE 
Cieľom empirického výskumu bolo zistiť, akým spôsobom reagovali verejný 

obstarávatelia na uložené pokuty. Na tento účel bol daným subjektom zaslaná žiadosť 
podľa č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá v súvislosti s identifikovaným 
porušením a uloženou sankciou obsahovala nasledujúce otázky: 
„1) Uplatnil si verejný obstarávateľ/obstarávateľ [...názov...] akýkoľvek nárok na náhradu 
škody, regresný nárok, zmluvnú pokutu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu finančného 
charakteru v súvislosti s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní? Ak áno, voči 
akej osobe a v akej výške (v prípade fyzickej osoby žiadam uviesť len pracovné alebo 
funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)? 
2) Uplatnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ [...názov...] akékoľvek opatrenie 
pracovnoprávneho alebo obdobného charakterusúvislosti s daným porušením predpisov o 
verejnom obstarávaní? Ak áno, voči akej osobe a akým spôsobom (v prípade danej fyzickej 
osoby žiadam uviesť len pracovné alebo funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)? 
3) Prijal verejný obstarávateľ/obstarávateľ [...názov...] av súvislosti s daným porušením 
predpisov o verejnom obstarávaní akékoľvek opatrenia na predchádzanie podobným 
porušeniam v budúcnosti? Ak áno, aké?“ 

Odpovede jednotlivých subjektov sa líšili podrobnosťou odpovede, pričom je 
potrebné uviesť, že niektoré subjekty neodpovedali vôbec, respektíve vydali rozhodnutie, 
ktorým odmietli poskytnúť dané informácie. Na základe údajov uvedených v Tabuľke č. 4 
možno uviesť, že len menej ako 20 % subjektov, ktoré odpovedali na otázky, vyvodilo 
akékoľvek opatrenia v súvislosti s porušením predpisov o verejnom obstarávaní. Treba 
uviesť, že za prijaté nápravné opatrenie sa považovalo aj také minimalistické opatrenie ako 
len samotné upozornenie zodpovedného zamestnanca na porušenie. Počet opatrení na 
predchádzanie porušení do budúcnosti je vyšší (41,7 %), pričom subjekty spravidla upravili 
svoje vnútorné predpisy, zabezpečili preškolenie zamestnancov, či zmenili dodávateľa 
služieb spojených s verejným obstarávaním. Pokiaľ ide o kategórie porušení, zarážajúca je 
minimálna miera vyžadovania náhrady škody, prijatia pracovnoprávnych opatrení alebo 
relatívne nízka (38 %) miera opatrení pro futuro v prípade najzávažnejšieho porušenia, t.j. 
kategória „A“ (Tabuľka č. 5). Subjekty územnej samosprávy vykazovali nižšiu mieru 
vyžadovania náhrady škody a prijímania iných opatrení na elimináciu škody v porovnaní 
s orgánmi štátnej správy a ňou riadenými/zriadenými podnikmi (menej ako polovica), 
pričom miera nápravných opatrení pro futuro je medzi týmito subjektami porovnateľná (cca 
40 %) (Tabuľka č. 6). Uvedené platí, ak hľadíme na všetky prípady uloženia pokút rovnako. 
Ak však jednotlivé odpovede vynásobíme váhami zodpovedajúcimi výške pokuty, získame 
plastickejší obraz o nápravných opatreniach zo strany verejných obstarávateľov vzhľadom 
na závažnosť porušenia. Z Tabuľky č. 7 je potom zrejmé, že náhrada škody nebola 
vymáhaná práve v prípadoch vyšších pokút. Obdobne je tento prepad zrejmý aj pri analýze 
z pohľadu typu verejného obstarávateľa, pričom miera opatrení centrálnej vlády sa dostáva 
pod úroveň územnej samosprávy (Tabuľka č. 8). Okrem vysokých škôl, žiadna skupina 
verejných obstarávateľov neodpovedala v nadpolovičnej väčšine na jednotlivé otázky 
kladne. Ďalej je mimoriadne nízka reflexia na najzávažnejšie prípady porušení (porušenie 
typu „A“), ako aj na porušenie princípov verejného obstarávania, vrátane princípu 
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transparentnosti (porušenie „V“), pričom vyššiu mieru reflexie možno pozorovať v prípade 
menej závažných porušení (prípady, kedy bolo sankcionované istý typ porušenia minimálny 
počet krát, sa na účely analýzy pre nízku reprezentatívnu hodnotu nebrali do úvahy).  

 
Tabuľka č. 4 Odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií – celkový počet 

Celkový počet žiadostí 303 
Celkový počet odpovedí 241 
Celkový počet zodpovedaných otázok 237 
Náhrada škody alebo iné opatrenie 47 
Nápravné opatrenia 99 

 
Tabuľka č. 5 Odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií podľa kategórií porušení 
 

 Odp
ove
de 

Počet kladných vyjadrení Podiel kladných vyjadrení z celkového počtu 
odpovedí 

K
a
t  

1) otázka 
(náhrada 
škody) 

2) otázka 
(iné 
opatrenie) 

3) otázka 
(nápravné 
opatrenie) 

1) otázka 
(náhrada 
škody) 

2) otázka 
(iné 
opatrenie) 

3) otázka 
(nápravné 
opatrenie) 

A 65 3 5 25 5% 8% 38% 
B 1 1 0 1 100% 0% 100% 
C 18 1 2 6 6% 11% 33% 
D 1 1 0 1 100% 0% 100% 
F 4 0 0 2 0% 0% 50% 
G 4 0 1 2 0% 25% 50% 
H 2 0 0 1 0% 0% 50% 
J 4 1 1 4 25% 25% 100% 
K 4 0 1 3 0% 25% 75% 
L 1 0 1 1 0% 100% 100% 
M 42 10 2 17 24% 5% 40% 
N 5 0 0 1 0% 0% 20% 
P 5 1 0 0 20% 0% 0% 
Q 2 1 0 0 50% 0% 0% 
T 11 1 3 6 9% 27% 55% 
V 61 9 1 25 15% 2% 41% 
X 2 1 0 0 50% 0% 0% 
Y 1 0 0 1 0% 0% 100% 
Z
A 

1 0 1 1 0% 100% 100% 

Z
D 

2 0 0 1 0% 0% 50% 

p
o
r 

1 1 1 1 100% 100% 100% 

S 237 31 19 99 13% 8% 42% 
 

Tabuľka č. 6 Odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií podľa kategórií typov verejných 
obstarávateľov 

  Počet kladných vyjadrení Podiel kladných vyjadrení z celkového 
počtu odpovedí 

Typ VO Odp
ove
de 

1) otázka 
(náhrada 
škody) 

2) otázka 
(iné 
opatrenie) 

3) otázka 
(nápravné 
opatrenie) 

1) otázka 
(náhrada 
škody) 

2) otázka 
(iné 
opatrenie) 

3) otázka 
(nápravné 
opatrenie) 

Centrálna 
vláda a 
podniky 

72 15 10 28 21% 14% 39% 
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vysoké 
školy 

8 1 0 6 13% 0% 75% 

regióny 140 13 8 59 9% 6% 42% 
nemocnice 6 1 1 2 17% 17% 33% 
iné 9 1 0 4 11% 0% 44% 

 
Tabuľka č. 7 Odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií podľa kategórií porušení – váhy 
výška pokuty 

 Podiel kladných vyjadrení z celkového počtu odpovedí  
1) otázka (náhrada škody) 1) otázka (náhrada škody) 1) otázka (náhrada škody) 

A 0,27% 2,44% 31,62% 
B 100,00% 0,00% 100,00% 
C 1,67% 6,79% 23,97% 
D 100,00% 0,00% 100,00% 
F 0,00% 0,00% 27,91% 
G 0,00% 21,17% 24,93% 
H 0,00% 0,00% 4,11% 
J 16,35% 16,35% 100,00% 
K 0,00% 28,78% 83,81% 
L 0,00% 100,00% 100,00% 
M 10,86% 19,35% 50,42% 
N 0,00% 0,00% 23,47% 
P 1,73% 0,00% 0,00% 
Q 33,33% 0,00% 0,00% 
T 67,87% 72,85% 81,90% 
V 10,23% 1,23% 16,98% 
X 38,46% 0,00% 0,00% 
Y 0,00% 0,00% 100,00% 
ZA 0,00% 100,00% 100,00% 
ZD 0,00% 0,00% 75,00% 
por 100,00% 100,00% 100,00% 
S 2,40% 4,56% 32,37% 

 
Tabuľka č. 8 Odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií podľa typov verejného 
obstarávateľa – váhy výška pokuty 

 Podiel kladných vyjadrení z celkového počtu odpovedí  
1) otázka (náhrada 
škody) 

1) otázka (náhrada 
škody) 

1) otázka (náhrada 
škody) 

Centrálna vláda a 
podniky 

2% 4% 35% 

vysoké školy 14% 0% 72% 
regióny 4% 5% 29% 
nemocnice 1% 5% 5% 
iné 1% 0% 45% 

 
4.USTANOVENIE SPRÁVCU AKO ALTERNATÍVA K POKUTE 

Na základe empirickej analýzy bolo zistené, že uložená pokuta za porušenie 
pravidiel verejného obstarávania neviedla vo väčšine prípadov k žiadnym nápravným 
opatreniam a nebola ani žiadnym spôsobom vymáhaná škoda, a to bez ohľadu na obsah 
pravidiel týkajúcich sa rozpočtovej zodpovednosti, štátnozamestnaneckých vzťahov 
a pracovnoprávnych vzťahov. V tomto kontexte treba poznamenať, že absencia vymáhania 
škody nebola spôsobená nedostatočnou úpravou v oblasti náhrady škody ale tým, že 
verejný obstarávateľ vôbec žiadne takéto konanie neinicioval. Táto medzera v povinnosti 
uplatnenia regresných nárokov by mohla byť odstránená rozšírením mechanizmu regresnej 
náhrady podľa vzoru § 21 až 25 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 
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spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov aj na prípady, kedy bol daný subjekt verejnej moci povinný zaplatiť pokutu.  

Zákonné zakotvenie správcu (trustee), ktorý by bol ustanovovaný v prípade 
identifikovania porušenia pravidiel verejného obstarávania, by mohlo prispieť k tomu, aby sa 
zabránilo porušeniu pravidiel verejného obstarávania v budúcnosti. Ustanovenie správcu by 
bolo alternatívou k pokute alebo jej časti. Správca by bol ustanovený ÚVO na stanovený čas 
na náklady verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Jeho úlohou by bolo dohliadať na 
jednotlivé procesy pri obstarávaní a nákupe tovarov a služieb, nastavenie vnútorných 
systémov manažmentu kvality, vnútorných predpisov a smerníc v rozsahu, v akom boli 
identifikované porušenia, a dávať verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi vhodné 
odporúčania. Rozsah mandátu by stanovil rozhodnutím ÚVO, pričom správca by sa 
zodpovedal za svoju činnosť ÚVO, ktorému by po skončení mandátu predkladal správu 
o činnosti. Treba poznamenať, že ustanovenie správcu nie je novým elementom v právnom 
poriadku, tento inštitút sa vyskytuje napríklad v súvislosti s rozpočtovými pravidlami, 
respektíve kontrolou koncentrácií. Inštitút správcu by nenahrádzal profesionalizáciu 
personálu v oblasti verejného obstarávania, keďže správca by dohliadal nielen na samotný 
proces, ale aj na to, aký spôsob zabezpečovania tovarov a služieb verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ zvolí, ako aj na vnútorné systémy daného subjektu.  
 
5.ZÁVER 

Cieľom tohto článku bolo na základe empirickej analýzy identifikovať dopad pokút 
uložených za porušenie pravidiel verejného obstarávania a posúdiť primeranosť reflexie 
verejných obstarávateľov na uložené sankcie. Uložené pokuty predstavujú pri 
samosprávnych subjektoch podstatný transfer v prospech štátneho rozpočtu, pričom 
intenzita do rozpočtovej sféry týchto subjektov nezohľadňuje mieru, akou zasiahne do 
daného verejného rozpočtu, a teda by bolo vhodné stanoviť aj strop pre ukladané pokuty 
vzhľadom na objem rozpočtu daného subjektu. Reflexia verejných obstarávateľov, okrem 
vysokých škôl, na uložené sankcie je v zásade nízka a regresné nároky sa uplatňujú 
v minimálnej miere. Preto sa javí ako vhodné zvážiť inštitút povinného regresu ako aj inštitút 
správcu, ktorý by mal limitovať možnosti porušenia pravidiel verejného obstarávania pro 
futuro. 
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