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PREDHOVOR 

Pravidlá fungovania vnútorného trhu Európskej únie garantujú voľný pohyb tovaru, 
osôb, služieb a kapitálu.1 Verejné obstarávanie je integrálnou súčasťou vnútorného trhu, kde 
podnikatelia realizujú svoju obchodnú činnosť na trhu verejných zákaziek. Ako vyplýva zo 
štatistík poskytnutých Európskou komisiou v r. 2017, subjekty verejného sektora v EÚ 
každoročne vynaložia na verejné obstarávanie približne 14% HDP, čo predstavuje viac ako 1,9 
bilióna EUR2. Ide teda o veľmi významnú súčasť trhu. Keďže pri verejnom obstarávaní sa 
nakladá s verejnými prostriedkami, existuje globálna (úniová i národná) požiadavka na to, aby 
toto nakladanie bolo transparentné a efektívne. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ak sú 
trhy verejného obstarávania transparentné a vykazujú veľkú mieru otvorenosti, majú potenciál 
pre vysokú úroveň hospodárskej súťaže. Vo výsledku by to malo znamenať, že spoločnosti, 
ktoré sú úspešné vo verejných obstarávaniach, sú spoločnosti s najlepším produktom za 
najlepšiu cenu so zameraním na dosiahnutie najlepšieho výsledku. Tým sa naplní cieľ verejného 
obstarávania a zároveň aj cieľ fungovania vnútorného trhu EÚ. 

Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje čiastkovú učebnicu na účely výučby 
predmetu Právna klinika verejného obstarávania vyučovaného v rámci magisterského 
študijného programu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Učebnica sa zameriava na jednu parciálnu otázku trhového prostredia Európskej únie, 
ktorou je verejné obstarávanie ako jeden z kľúčových aspektov vnútorného trhu. Matéria 
učebnice pokrýva praktické cvičenia zahŕňajúce analýzu rozhodnutí domácich i európskych 
súdov, prípravu výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia vo verejnom obstarávaní, 
vypracovanie súťažných podkladov, odporučenie najvhodnejšieho spôsobu verejného 
obstarávania a následné podávanie vysvetlení súťažných podkladov a odpovedí na žiadosti o 
nápravu. 

Používanie predkladanej učebnice predpokladá určité znalosti európskeho práva ako i 
národného práva v oblasti verejného obstarávania. 

Obsah učebnice bol pripravený vzhľadom na právny stav účinný od 1. januára 2020. 
Vzhľadom na dynamicky sa meniace vzťahy v rámci vnútorného trhu je štúdium potrebné 
doplniť samoštúdiom o aktuálne údaje. 

 
Autori ďakujú recenzentom za ich cenné rady a pripomienky a Mgr. Adamovi 

Máčajovi za pomoc pri finalizácii textu týchto učebných materiálov. 
     
  

 
 
1 Viď článok 26 ods. 2 ZFEÚ. 
2 Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-
procurement_sk.pdf.  
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1 VZŤAH EURÓPSKEJ A VNÚTROŠTÁTNEJ ÚPRAVY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Verejné obstarávanie sú špecifické pravidlá a postupy, ktorými subjekty úplne alebo 
z časti financované z verejných zdrojov zadávajú odplatné zákazky, koncesie a súťaže 
návrhov. Predmetom nákupu prostredníctvom verejného obstarávania môžu byť tovary, služby 
alebo stavebné práce. V závislosti od protiplnenia zo strany obstarávajúceho subjektu, 
predmetom obstarávania sú odplatné zmluvy – zákazky, alebo koncesie, u ktorých protiplnením 
zo strany obstarávajúcich subjektov je právo na využívanie uskutočnenej stavby alebo 
poskytnutej služby po určitý - dohodnutý čas, alebo je toto právo spojené s peňažným plnením. 

Pravidlá Únie v oblasti verejného obstarávania boli prijaté v súvislosti s vytvorením 
jednotného trhu s cieľom zabezpečiť voľný pohyb a odstrániť obmedzenia hospodárskej 
súťaže. Aktuálne uplatniteľné právo Únie v oblasti verejného obstarávania predstavujú tri 
smernice3 z roku 2014 (ďalej aj len „Smernice VO (2014)“). Všetky nadobudli účinnosť 20. 
dňom od ich zverejnenia, t. j. 18. apríla 2014 a od tohto dátumu začala členským štátom plynúť 
24-mesačná všeobecná transpozičná lehota, resp. 36-mesačná lehota pre Centrálne obstarávanie 
a 54-mesačná lehota pre zavedenie povinnej elektronizácie.  

Smernice VO 2014 vychádzajú zo zásad a princípov založených predchádzajúcou právnou 
úpravou (smernicami z roku 2004), pričom ich hlavnými cieľmi sú zefektívnenie a urýchlenie 
procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a 
zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh, 
podpora využívania verejného obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov 
environmentálnej a sociálnej politiky a taktiež zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii 
jednotlivých inštitútov.  

Smernice zároveň definujú prahové hodnoty zákaziek, ktorých obstaranie vzhľadom na ich 
hodnotu patria do ich pôsobnosti. Tieto hodnoty sa pravidelne prehodnocujú.4  
 

Tabuľka 1:  Prahové hodnoty pre použitie európskych obstarávacích pravidiel na verejné zákazky 
Prahová hodnota 
podľa smernice 

139 000 € 214 000 € 428 000€ 750 000 € 1 000 000 € 5 350 000 € 

2009/81/EC 
(obrana) 
2014/24/EU 

(klasická) 
2014/25/EU 
(sektorová) 

      
na SP 
 

2014/23/EU 
(koncesie) 

     na SP + S 

2014/25/EU     na S 
uvedené 
v Prílohe XVII 

 

2014/24/EU    na S 
uvedené 
v Prílohe XIV 

  

2009/81/EC   na T+S 
 súťaž 

návrhov 

   

2014/25/EU   na T+S 
(okrem tých 
v Prílohe XVII), 

   

 
 
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
(tzv. „Klasická smernica“), 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 (tzv. „Sektorová smernica“) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ 
o udeľovaní koncesií. 
4 Aktuálne prahové hodnoty sú dostupné na: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-
implementation/thresholds_en. 
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 súťaž 
návrhov 

2014/24/EU na T+S 
zadané 
ústrednými 
orgánmi štátnej 
správy a  

 
pre súťaže 

návrhov 
organizované 
týmito orgánmi;  

 
v prípade 

verejných 
zákaziek na T 
zadaných VO 
pôsobiacimi v 
oblasti obrany 
tento finančný 
limit platí len pre 
zákazky, ktoré 
sa vzťahujú na T 
v prílohe III 

Na T+S 
zadané orgánmi 
štátnej správy na 
nižšej ako 
ústrednej úrovni 
a  

 
pre súťaže 

návrhov 
organizované 
týmito orgánmi;  

 
uvedený 

finančný limit 
platí aj na 
dodanie T 
zadané 
ústrednými 
orgánmi štátnej 
správy 
pôsobiacimi v 
oblasti obrany, 
ak sa tieto 
zákazky 
vzťahujú na T, 
ktoré nie sú v 
prílohe III; 

    

Použité skratky: „T“ = tovary, „S“ =  služby,  „SP“ = stavebné práce, „VO“= verejný obstarávateľ 

  

Bez toho aby boli dosiahnuté prahové hodnoty zákaziek, úniové právo v oblasti verejného 
obstarávania bude aplikovateľné vtedy, pokiaľ predmetné zákazky predstavujú nepochybný 
cezhraničný záujem. V ostatných prípadoch sa na verejné obstarávanie bude aplikovať 
národné právo. Relevantné národné právo v Slovenskej republike je zákon č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení iných predpisov. 

 

1.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

BELGACOM5 
 
V danom prípade išlo o prejudiciálnu otázku týkajúce sa výkladu článkov 49 a 56 ZFEÚ 

predloženú belgickým súdom ohľadom činností štyroch združení obcí. Členmi predmetných 
združení obcí boli výlučne verejnoprávne subjekty, ktoré priamo uzatvorili so súkromnou 
spoločnosťou Telenet rámcovú zmluvu. Predmetom tejto rámcovej zmluvy bol dlhodobý nájom 
káblových sietí na poskytovanie multimediálnych služieb vo vlastníctve združení obcí pre 
Telenet a záväzok spoločnosti Telenet do týchto sietí investovať, ich prevádzka, údržba, 
rozširovanie a vylepšovanie. Telenet zároveň získal výhradné právo používať tieto siete na 
účely poskytovania telefonických služieb, služieb prístupu k internetu, ako aj analógového 
a interaktívneho televízneho vysielania. Celková hodnota kontaktu tohto typu bola určená 
sumou 425 miliónov €. Belgický súd položil prejudiciálnu otázku, či napriek tomu, že kontrakt 

 
 
5 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 14. novembra 2013 vo veci Belgacom NV proti Interkommunale voor 
Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en 
Teledistributiemaatschappij (WVEM), Proviniciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), C-221/12, 
ECLI:EU:C:2013:736. 
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nebol uzavretý ako výsledok verejného obstarávania, sú na danú situáciu aplikovateľné princípy 
verejného obstarávania EÚ? 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(26) Je potrebné konštatovať, že bez ohľadu na praktické podmienky a na kvalifikácie, ktoré 

uskutočnili účastníci konania, dohoda, akou je sporná dohoda, ktorá prevádza zo združení obcí 
na spoločnosť Telenet činnosť poskytovania televíznych služieb, a tejto spoločnosti priznáva 
najmä na účely výkonu tejto činnosti výlučné právo využívať káblové siete združení obcí, musí 
byť považovaná za koncesiu na služby v zmysle článku 1 ods. 4 smernice 2004/18 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru 
a verejných zákaziek na služby. 

(27) Na jednej strane, keďže dohoda zaväzuje nadobúdateľa vykonávať prevádzanú činnosť, 
predstavuje verejnú zákazku týkajúcu sa poskytovania služieb uvedených v prílohe II smernice 
2004/18 s výnimkou spôsobu odplaty, keďže protiplnenie za poskytnutie televíznych služieb 
spočíva v práve využívať dotknutú službu, a to v súlade s definíciou v uvedenom článku 1 
ods. 4. Na druhej strane podmienka, podľa ktorej riziko spojené s využívaním takejto služby 
musí byť prenesené na subjekt, na ktorý sa prevádza (...), je aj v prípade tejto dohody splnená. 

(28) Napriek vylúčeniu koncesií z pôsobnosti smernice 2004/18 v zmysle jej článku 17 
verejné orgány, ktoré chcú udeliť takúto koncesiu, sú povinné dodržiavať základné pravidlá 
Zmluvy o FEÚ, a to osobitne zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a zásadu 
rovnosti zaobchádzania, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva, pokiaľ takáto 
koncesia vykazuje určitý cezhraničný záujem. 

(29) Pokiaľ ide o existenciu určitého cezhraničného záujmu, môže tento záujem vyplývať 
najmä z hospodárskeho významu dohody, ktorá sa má uzavrieť, z miesta jej výkonu (...) alebo 
dokonca z technických vlastností. 

(30) Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby podrobne posúdil všetky skutočnosti relevantné 
v tomto smere (...), čo vo veci samej už súd pravdepodobne uskutočnil, keďže konštatoval, že 
vzhľadom na význam dotknutej dohody vo veci samej je možné, že by podniky so sídlom v iných 
členských štátoch prejavili svoj záujem v prípade vyhlásenia verejného obstarávania. 

(31) Ďalej je potrebné uviesť, že určitý cezhraničný záujem existuje bez toho, aby sa 
vyžadovalo, že hospodársky subjekt skutočne prejavil svoj záujem. Tak je to najmä v prípade, 
keď sa spor, rovnako ako v prejednávanej veci, týka nedostatku transparentnosti, ktorým sa 
vyznačuje dotknutá dohoda. V takomto prípade totiž hospodárske subjekty so sídlom v iných 
členských štátoch nemajú reálnu možnosť prejaviť svoj záujem na získaní tejto koncesie. 

(32) Navyše ak je preukázaná existencia určitého cezhraničného záujmu na udelení danej 
koncesie na dotknuté služby, povinnosť transparentnosti prislúchajúca zadávaciemu orgánu je 
prínosom pre každého potenciálneho uchádzača (...) bez ohľadu na to, či je usadený v tom istom 
členskom štáte ako tento orgán. 

(33) Pre úplnosť treba dodať, že právo Únie ukladá prevádzajúcemu orgánu rovnaké 
požiadavky aj v prípade, ak by zmluva dotknutá vo veci samej nezaväzovala nadobúdateľa 
vykonávať prevádzanú službu, ale by táto zmluva obsahovala licenciu na vykonávanie určitej 
ekonomickej činnosti. Takáto licencia sa v skutočnosti neodlišuje od koncesie na služby, pokiaľ 
ide o povinnosť dodržiavať základné pravidlá Zmluvy a zásady z nich vyplývajúce, keďže 
o výkon tejto činnosti môžu mať prípadne záujem hospodárske subjekty usadené v iných 
členských štátoch. 

(34) Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že hospodársky subjekt 
určitého členského štátu sa môže pred súdmi tohto členského štátu odvolávať na porušenie 
povinnosti transparentnosti vyplývajúcej z týchto článkov, ku ktorému došlo v súvislosti 
s uzatvorením dohody, ktorou jeden alebo niekoľko verejných subjektov uvedeného členského 



9 
 
 

štátu buď previedlo na hospodársky subjekt toho istého členského štátu koncesiu na služby, 
ktoré majú nepochybný cezhraničný význam, alebo previedlo na hospodársky subjekt výlučné 
právo vykonávať ekonomickú činnosť majúcu takýto význam. 
 

TECNOEDI COSTRUZIONI6  
 
V danom prípade išlo o prejudiciálnu otázku predloženú v rámci sporu medzi spoločnosťou 

Tecnoedi Costruzioni Srl a talianskou obcou Fossano vo veci zákonnosti právoplatného 
pridelenia verejnej zákazky na práce touto obcou spoločnosti Ge.Co. Italia SpA. Predmetom 
verejného obstarávania boli stavebné práce na rozšírenie a energetickú rekonštrukciu detských 
jaslí s celkovou základnou hodnotou 1 158 899,97 €. Predmetom posudzovania Súdneho dvora 
bola otázka, či talianska legislatíva umožňujúca automatické vylúčenie ponúk s neobvykle 
nízkou cenou z verejného obstarávania pri zadávaní podprahových zákaziek na práce je 
v súlade s článkami 49 a 56 ZFEÚ, a teda či sa na dané národné obstarávanie uplatňujú únijné 
princípy verejného obstarávania. 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(19) Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora 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 FEÚ, a najmä zásadám rovnosti zaobchádzania a zákazu 
diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, ako aj povinnosti transparentnosti, ktorá z toho 
vyplýva, pokiaľ predmetné zákazky predstavujú nepochybný cezhraničný záujem. 

(20) Pokiaľ ide o objektívne kritériá, na základe ktorých je možné stanoviť existenciu 
cezhraničného záujmu, Súdny dvor už rozhodol, že takýmito kritériami by mohli byť najmä 
pomerne vysoká hodnota dotknutej zákazky v spojení s miestom výkonu prác alebo dokonca 
technické vlastnosti zákazky a osobitné vlastnosti dotknutých výrobkov. V tejto súvislosti možno 
zohľadniť aj existenciu sťažností hospodárskych subjektov so sídlom v iných členských štátoch, 
ak je overené, že sú skutočné, a nie len fiktívne. 

(21) Čo sa týka zákazky, o ktorú ide vo veci samej, vnútroštátny súd sa zrejme domnieva, že 
nemožno vylúčiť existenciu nepochybného cezhraničného záujmu, pričom nepriamym dôkazom 
v tejto súvislosti je skutočnosť, že Fossano sa nachádzajúca menej než 200 kilometrov od 
francúzsko-talianskej hranice a že medzi uchádzačmi pripustenými do verejného obstarávania 
sa nachádza viacero talianskych podnikov so sídlom v regiónoch vzdialených 600 až 800 
kilometrov od miesta výkonu prác. 

(22) Je potrebné zdôrazniť, že existencia nepochybného cezhraničného záujmu nemôže byť 
vyvodená hypoteticky z určitých prvkov, ktoré – posudzované abstraktne – by mohli 
predstavovať nepriame dôkazy v tomto zmysle, ale že musí kladne vyplývať z konkrétneho 
posúdenia okolností dotknutej zákazky. Konkrétnejšie, vnútroštátny súd sa nesmie uspokojiť 
s tým, že uvedie Súdnemu dvoru okolnosti, ktoré umožňujú nevylúčiť existenciu nepochybného 
cezhraničného záujmu, ale naopak, musí poskytnúť údaje, ktoré môžu potvrdiť jeho existenciu. 

(23) Je potrebné konštatovať, že vnútroštátny súd v návrhu na začatie prejudiciálneho 
konania neuviedol nijakú okolnosť, ktorá by umožnila Súdnemu dvoru disponovať informáciou 
tohto druhu. 

 
 
6 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2016 vo veci Tecnoedi Costruzioni Srl proti Comune di Fossano, C-
318/15, ECLI:EU:C:2016:747. 
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(24) V tejto súvislosti by nebolo opodstatnené domnievať sa, že zákazka na práce ako je 
zákazka vo veci samej, ktorej hodnota nedosahuje ani jednu štvrtinu prahovej hodnoty 
stanovenej právnymi normami Únie a ktorej miesto výkonu sa nachádza 200 kilometrov od 
hranice s iným členským štátom, by mohla predstavovať nepochybný cezhraničný záujem len 
z dôvodu, že určitý počet ponúk bol podaný podnikmi so sídlom v dotknutom členskom štáte 
nachádzajúcimi sa v značnej vzdialenosti od miesta výkonu dotknutých prác. 

(25) Táto okolnosť je totiž zďaleka nedostatočná vzhľadom na okolnosti veci samej 
a v každom prípade nemôže byť jediná, ktorú je potrebné zohľadniť, keďže potenciálni 
uchádzači pochádzajúci z iných členských štátov môžu čeliť ťažkostiam a dodatočným 
nákladom týkajúcim sa najmä povinnosti prispôsobiť sa právnemu a administratívnemu rámcu 
členského štátu výkonu, ako aj jazykovým požiadavkám. 

 
ALLIANZ VORSORGEKASSE7 
  
Rakúske umelecké spoločnosti Bundestheater, Burgtheater, Wiener Staatsoper, Volksoper 

Wien ART for ART Theaterservice  uzavreli so spoločnosťou Fair Finance zmluvu na  
spravovanie a investovanie príspevkov určených na financovanie odstupného, ktoré sa vypláca 
zamestnancom dotknutých spoločností. Predpokladaná hodnota zákazky bola 174 000 €. Na 
uzavretie danej zmluvy  bol potrebný súhlas zamestnancov dotknutých spoločností, ktorý bol 
udelený. Predmetom posudzovania Súdneho dvora v prejudiciálnom konaní bolo, či v prípade, 
ak sa na uzavretie zmluvy, a tým aj výber podnikového fondu starostlivosti vyžaduje súhlas 
zamestnancov, uplatňujú pravidlá verejného obstarávania podľa smernice 2014/24, resp. články 
49 a 56 ZFEÚ? 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(39) Vzhľadom na to, že prejudiciálna otázka sa týka smernice 2014/24, ako aj základných 

pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy, a s cieľom poskytnúť užitočnú odpoveď na vyriešenie sporu 
vo veci samej, treba najskôr určiť, ktoré pravidlá sa uplatnia na zmluvu o pristúpení, o akú ide 
vo veci samej. 

(40) V tejto súvislosti z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že predpokladaná hodnota 
zákazky vo veci samej je 174 000 eur, takže je nižšia než prahová hodnota 209 000 eur 
stanovená v článku 4 písm. c) smernice 2014/24. Táto smernica sa preto na ňu neuplatní. 

(41) Vnútroštátny súd sa však domnieva, že Súdny dvor je naďalej oprávnený rozhodnúť 
o položenej otázke a že výklad ustanovení uvedenej smernice je odôvodnený z toho dôvodu, že 
ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorý bol predložený na prijatie BVergG 
2006, tento zákon opisuje jednotným spôsobom všetky zákazky bez ohľadu na to, či je ich 
hodnota vyššia alebo nižšia než prahové hodnoty, a vychádza z ustanovení smernice 2014/24. 

(42) V tejto súvislosti z judikatúry vyplýva, že pokiaľ vnútroštátna právna úprava 
prispôsobuje riešenia situácií, ktoré nepatria do pôsobnosti dotknutého aktu Únie, riešeniam 
upraveným uvedeným aktom, existuje určitý záujem Únie na tom, aby sa s cieľom predísť 
budúcim rozdielom vo výklade vykladali ustanovenia prebraté z tohto aktu jednotným 
spôsobom. 

(43) Výklad ustanovení aktu Únie v situáciách, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti, je tak 
odôvodnený, ak sú tieto ustanovenia na základe vnútroštátneho práva uplatniteľné na takéto 

 
 
7 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 4. apríla 2019 vo veci Allianz Vorsorgekasse AG, C-699/17, 
ECLI:EU:C:2019:290. 
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situácie priamo a bezpodmienečne, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s takýmito 
situáciami a so situáciami, ktoré patria do tejto pôsobnosti. 

(44) Podľa informácií, ktoré poskytol vnútroštátny súd, sa však nezdá, že je to tak v prípade 
vo veci samej. 

(45) Ani z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, ani zo spisu, ktorým disponuje Súdny dvor, totiž 
nevyplýva, že by ustanovenie BVergG 2006 vyjadrovalo priame a bezpodmienečné uplatnenie 
smernice 2014/24 na verejné zákazky, ktorých hodnota nedosahuje relevantnú prahovú hodnotu 
stanovenú v článku 4 písm. c) tejto smernice. 

(46) Hoci dôvodová správa k návrhu zákona, ktorý bol predložený na prijatie BVergG 2006, 
odkazuje na uvedenú smernicu, nemôže tento samotný odkaz postačovať na preukázanie 
požadovanej priamej a nepodmienenej súvislosti. 

(47) Z toho dôvodu treba usudzovať, že vnútroštátny súd neposkytol Súdnemu dvoru 
informácie umožňujúce domnievať sa, že vnútroštátny zákonodarca vykonal priamy 
a bezpodmienečný odkaz na smernicu 2014/24. 

(48) Z toho vyplýva, že s prihliadnutím na hodnotu zákazky dotknutej vo veci samej nie je 
potrebné odpovedať na položenú otázku, pokiaľ sa týka smernice 2014/24. 

(49) Pokiaľ však ide o zadávanie zákaziek, ktoré vzhľadom na ich hodnotu nepatria do 
pôsobnosti smernice 2014/24, treba zohľadniť základné pravidlá a všeobecné zásady 
vyplývajúce zo Zmluvy, najmä články 49 a 56 ZFEÚ, a zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu 
diskriminácie, ako aj povinnosť transparentnosti, ktoré z nich vyplývajú, pokiaľ predmetné 
zákazky predstavujú určitý cezhraničný záujem. 

(50) V tejto súvislosti môže zákazka predstavovať takýto záujem najmä vzhľadom na svoju 
pomerne vysokú hodnotu v spojení s miestom poskytovania služieb alebo dokonca s jej 
špecifickými vlastnosťami. Existenciu takého záujmu prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu. 

(51) V tomto prípade vnútroštátny súd vychádza z existencie určitého cezhraničného 
záujmu, pričom sa odvoláva na jednej strane na významnú hodnotu zákazky, ktorá sa blíži 
prahovej hodnote stanovenej v článku 4 písm. c) smernice 2014/24, a na druhej strane na 
povahu príspevkov na spravovanie a investovanie vo veci samej, ktoré si nevyžadujú fyzickú 
prítomnosť zamestnancov alebo nástrojov v Rakúsku, keďže tieto služby možno vykonávať na 
diaľku. 

(52) Z toho vyplýva, že na položenú otázku treba odpovedať s prihliadnutím na základné 
pravidlá a všeobecné zásady vyplývajúce zo Zmluvy, najmä z článkov 49 a 56 ZFEÚ. 

(53) Položenú otázku treba preto chápať tak, že sa v podstate týka toho, či sa články 49 a 56 
ZFEÚ, ako aj zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie, ako aj povinnosti 
transparentnosti majú vykladať v tom zmysle, že sú uplatniteľné na uzavretie zmluvy 
o pristúpení medzi zamestnávateľom, ako verejnoprávnym subjektom, a fondom starostlivosti 
na účely spravovania a investovania príspevkov určených na financovanie odstupného 
vyplácaného zamestnancom tohto zamestnávateľa, napriek tomu, že uzavretie takej zmluvy 
nezávisí len od vôle zamestnávateľa, ale vyžaduje súhlas zamestnancov, resp. zamestnaneckej 
rady. 

(54) Konkrétnejšie sa vnútroštátny súd pýta, či v prejednávanom prípade môže výkon práva 
na spolurozhodovanie zamestnaneckou radou podľa § 9 ods. 1 BMSVG alebo práva na 
vznesenie námietky jednou tretinou zamestnancov v prípade neexistencie zamestnaneckej rady 
podľa § 9 ods. 2 tohto zákona vyňať uzavretie zmluvy o pristúpení, o akú ide vo veci samej, zo 
základných pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy a uplatniteľných na verejné obstarávanie. 

(55)  Treba uviesť, že právo na spolurozhodovanie, ktoré má zamestnanecká rada pri výbere 
fondu starostlivosti v súlade s § 9 ods. 1 BMSVG, ako aj právo vzniesť námietku tretinou 
zamestnancov pri tomto výbere v súlade s § 9 ods. 2 tohto zákona, predstavujú dve formy 
základného práva na kolektívne vyjednávanie. 
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(56) Súdny dvor však rozhodol, že základný charakter práva na kolektívne vyjednávanie, ako 
je uvedené v článku 28 Charty základných práv Európskej únie, nemôže samo osobe znamenať 
automatické oslobodenie zamestnávateľa od dodržiavania pravidiel verejného obstarávania 
vyplývajúcich zo Zmluvy. Nemožno sa totiž domnievať, že by z práva na kolektívne vyjednávanie 
priamo vyplývalo ohrozenie základných pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy a týkajúcich sa 
verejného obstarávania. 

(57) Z toho vyplýva, že okolnosť, že zadávanie zákazky sa uskutočňuje uplatnením 
kolektívnej dohody, nemôže sama osebe viesť k tomu, že by sa na ňu nemali vzťahovať pravidlá 
uplatniteľné na verejné obstarávanie. 

(58) Vo veci samej treba uplatniť tieto zásady. Tvrdenie, podľa ktorého dotknuté spoločnosti 
nemohli prijať svoje rozhodnutie autonómne, pretože zamestnanecké rady majú právo na 
spolurozhodovanie podľa § 9 ods. 1 BMSVG, a keďže zamestnanci majú právo vzniesť 
námietku v súlade s § 9 ods. 2 tohto zákona, totiž nemôže odlíšiť spor vo veci samej od veci, 
v ktorej bol vydaný rozsudok z 15. júla 2010, Komisia/Nemecko (C-271/08, EU:C:2010:426), 
v ktorej išlo o systém dôchodkového poistenia. V tejto veci uvedenej ako poslednej bola 
autonómnosť rozhodovania verejných obstarávateľov spochybnená, pretože podľa 
uplatniteľnej kolektívnej zmluvy nemohli verejní obstarávatelia na základe svojej vlastnej vôle 
uprednostniť konkrétneho uchádzača. V odpovedi na toto tvrdenie Súdny dvor rozhodol, že 
predsa bolo postačujúce, že dotknutí zamestnávatelia mohli mať vplyv na výber svojich 
zmluvných partnerov, aspoň nepriamo, prostredníctvom kolektívnej zmluvy. 

(59) V prejednávanej veci však z § 9 a § 11 BMSVG vyplýva, že zmluva o pristúpení sa 
uzatvára medzi zamestnávateľom a fondom starostlivosti, čo znamená, že zamestnávateľ takto 
ovplyvňuje výber fondu starostlivosti. 

(60) Treba preto dospieť k záveru, že výkon niektorého z práv na kolektívne vyjednávanie 
stanovených v § 9 BMSVG nemôže oslobodiť verejného obstarávateľa, o akého ide vo veci 
samej, od jeho povinnosti dodržiavať základné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy, medzi ktoré 
patrí najmä povinnosť transparentnosti vyplývajúca z článkov 49 a 56 ZFEÚ. 

(61) Povinnosť transparentnosti však od verejného obstarávateľa na jednej strane vyžaduje 
primeraný stupeň zverejnenia umožňujúci sprístupnenie konkurencii a na druhej strane 
kontrolu nestrannosti zadávacieho konania. 

(62) Je preto dôležité, aby sa pravidlá verejného obstarávania uplatňovali transparentným 
spôsobom na všetkých uchádzačov. 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. 

(63) S prihliadnutím na predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že 
články 49 a 56 ZFEÚ, ako aj zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie, ako aj 
povinnosti transparentnosti sa majú vykladať v tom zmysle, že sú uplatniteľné na uzavretie 
zmluvy o pristúpení medzi zamestnávateľom, ako verejnoprávnym subjektom, a podnikovým 
fondom starostlivosti o zamestnancov na účely spravovania a investovania príspevkov 
určených na financovanie odstupného vyplácaného zamestnancom tohto zamestnávateľa, 
napriek tomu, že uzavretie takej zmluvy nezávisí len od vôle zamestnávateľa, ale vyžaduje 
súhlas zamestnancov, resp. zamestnaneckej rady. 
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1.2 OTÁZKY A ÚLOHY: 

1. Definujte aspoň 5 objektívnych kritérií, podľa ktorých je možné stanoviť existenciu 
cezhraničného záujmu. V odpovedi odkážte na relevantnú judikatúru. 

 
2. Je vzdialenosť miesta realizácie verejnej zákazky relevantným faktorom na potvrdenie 

existencie cezhraničného záujmu? Odpoveď náležite zdôvodnite. 
 
3. Popíšte, do akej miery je súd povinný skúmať existenciu cezhraničného záujmu. 
 
4. Za akých okolností budú na národné verejné obstarávanie, ktorého hodnota nedosahuje 

hodnotu stanovenú smernicami z r. 2014, aplikovateľné pravidlá verejného obstarávania 
EÚ? 

 
5. Vysvetlite na základe argumentácie Súdneho dvora aplikovateľnosť úniových princípov 

verejného obstarávania na podprahové zákazky uzatvárané verejnoprávnym subjektom, ak 
tieto zmluvy sú podmienené obligatórnym súhlasom zamestnancov takýchto subjektov. 

 
6. Univerzita v Bratislave vyhlásila verejnú súťaž na dodávku školského stravovania na rok 

2020.  Hodnota verejnej zákazky bola 752 725 €. V súťažných podkladoch vyhradila 
zákazku pre spoločnosti sídliace v Bratislave. Túto požiadavku univerzita odôvodnila tak, 
že iba spoločnosti sídliace v Bratislave, t.j. v blízkej vzdialenosti od miesta výdaja, dokážu 
zabezpečiť dovoz teplého jedla. Zo súťaže tak bola vylúčená o.i. spoločnosti 
WARESCHKA so sídlom v Prellenkirchene (Rakúsko), ktorej ste právnym poradcom. 

a. Uveďte aplikovateľné právo na danú situáciu. Odpoveď zdôvodnite. 
b. V prípade, ak by spoločnosť WARESCHKA chcela napadnúť uvedený postup 

univerzity, aké argumenty s odkazom na relevantné právne predpisy/judikatúru by 
ste jej poradili? 

 
7. Univerzita v Bratislave ďalej vyhlásila verejnú súťaž na dodávku softvérového riešenia na 

vytváranie harmonogramov. Hodnota  zákazky bola 200 000 €. 
a. Je na dané verejné obstarávanie aplikovateľná smernica 2014/24 EÚ? Odpoveď 

zdôvodnite. 
b. V prípade, ak nie je uplatniteľná smernica 2014/24, ktoré pravidlá sú uplatniteľné? 

Odpoveď zdôvodnite. 
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2 VECNÁ PÔSOBNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Právna úprava verejného obstarávania sa vzťahuje na nákup všetkých tovarov, služieb  
a stavebných prác, ktoré nie sú Smernicami VO (2014) alebo zákonom explicitne vylúčené 
z verejného obstarávania. Pre zjednodušenie zapojenia sa všetkých potenciálnych záujemcov 
sídliacich v Únii do ktoréhokoľvek verejného obstarávania v ktoromkoľvek členskom štáte, 
Komisia formou nariadenia8 zaviedla tzv. Spoločný slovník obstarávania (Common 
Procurement Vocabulary, ďalej aj len „CPV“). Zavedením spoločnej klasifikácie tovarov 
a služieb sa posilnila transparentnosť a otvorenosť verejného obstarávania, keďže používaním 
jednotného referenčného systému  sa zvýšila kvalita a zrozumiteľnosť oznámení jednotlivých 
súťaží. 

Predmetom verejného obstarávania podľa slovenskej právnej úpravy je zadávanie zákaziek 
na dodanie tovaru, poskytnutie služieb uskutočnenie stavebných prác alebo na uskutočnenie 
stavebných prác, súťaž návrhov a zadávanie koncesií na stavebné práce alebo na služby 
a správu vo verejnom obstarávaní. Predmetom verejného obstarávanie môže byť aj uzatvorenie 
rámcovej zmluvy. 

Prahové hodnoty rozdeľujúce predmet obstarávania do kategórie nadlimitného, 
podlimitného obstarávania, resp. obstarávania s nízkou hodnotou určuje vyhláškami Úrad pre 
verejné obstarávanie.9  

 
Tabuľka 2:  Finančné limity pre slovenské nadlimitné zákazky, koncesie, súťaže návrhov 

 139 000 € 214 000 € 428 000€ 750 000 € 1 000 000 
€ 

5 350 000 
€ 

Nadlimitná 
zákazka 

pre VO 
podľa § 7 ods. 
1(a), ak ide o 
zákazku na 
T+S  

(okrem 
služieb 
v Prílohe 1) 

 
 

pre VO 
podľa § 7 ods. 
1 (b-e), ak ide 
o zákazku na 
dodanie T+S 
(okrem služieb 
v Prílohe 1 ) 

 

pre O, ak 
ide o zákazku 
na dodanie 
T+S (okrem 
služieb 
v Prílohe 1) 

 
 

pre VO, 
ak ide o 
zákazku na 
poskytnutie 
služby 
v Prílohe 1 

pre O, ak 
ide o zákazku 
na poskytnutie 
služby 
v Prílohe 1 

pre VO + 
O ak ide o 
zákazku na 
uskutočnenie 
stavebných prác. 

Nadlimitná 
zákazka pre 
oblasť obrany 

pre VO, ak 
ide o dodanie 
tovaru 
podľa Prílohy 
1 

pre VO, ak 
ide o dodanie 
tovaru 
neuvedeného 
v Prílohe 1 

ak ide o 
zákazku na 
dodanie T+S 

   

Nadlimitná 
koncesia 

     pre VO  + 
O na všetky 
plnenia 

Súťaž 
návrhov 

pre VO 
podľa § 7 ods. 
1 (a) 

pre VO 
podľa § 7 ods. 
1 (b-e) 

pre O    

 
 
Tabuľka 3:  Finančné limity pre slovenské podlimitné zákazky, koncesie 

 Tovary Služby Stavebné práce 

 
 
8 Aktuálne zoznamy sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ 
ide o revíziu CPV, OJ L 74, 15. 3. 2008, s. 1-375. 
9 Finančné limity od 1.1. 2020 boli určené vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri 
súťaži návrhov. 
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Podlimitná zákazka 70  000  ≤ 139 000 € 
pre VO ak ide o zákazku 

na T (okrem potravín) 
+S (okrem S v Prílohe 

1); 

260 000  ≤ 750 000 € 
pre VO, ak ide o 

zákazku na poskytnutie S 
v Prílohe 1 

180 000 ≤ 5 350 000 € 
pre VO, ak ide o 

zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác. 

Podlimitná zákazka 
pre oblasť obrany 

260 000  ≤ 139 000 € 
ak ide o dodanie tovaru 

podľa Prílohy 1 
260 000  ≤ 214 000 € 
ak ide o dodanie tovaru 

neuvedeného v Prílohe 1 
260 000  ≤ 428 000 € 
ak ide o zákazku na 

dodanie bežného T 

260 000  ≤ 428 000 € 
ak ide o zákazku na 

poskytnutie služby 
 

 

Podlimitná koncesia menej ako 5 350 000 € menej ako 5 350 000 € menej ako 5 350 000 € 
 
 
Tabuľka 4:  Finančné limity pre slovenské zákazky s nízkou hodnotou 

 na T (okrem 
potravín) 

Na potraviny Na služby Na stavebné 
práce 

Zákazka zadávaná 
VO 

5  000  ≤ 70 000 € 180 000 ≤ 139 000 
€ 

5 000 ≤ 
260 000 € 

5 000 ≤ 180 000 
€ 

 
Určenie hodnoty zákazky má potom esenciálny význam pre určenie správneho 

obstarávacieho postupu. 
 

2.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

ORTHOPÄDIE SCHUHTECHNIK10 
 

V predmetnom konaní Súdny dvor posudzoval prejudiciálnu otázku predloženú nemeckým 
súdom, ktorý sa pýtal, či poskytnutie ortopedickej obuvi zhotovenej a individuálne 
prispôsobenej potrebám pacientov špecializovanými výrobcami obuvi na základe zmluvy 
uzavretej s verejnou zdravotnou poisťovňou založenou zákonom v spojení s podrobnými 
konzultáciami pacientom pred a po tomto poskytnutí sa má považovať za verejnú zákazku na 
dodávku tovaru, alebo za verejnú zákazku na služby? A v prípade, ak sa  uvedené poskytnutie 
ortopedickej obuvi má považovať za poskytnutie služby, či ide v prejednávanej veci o verejnú 
koncesiu na služby, alebo o rámcovú zmluvu v zmysle ustanovení smernice 2004/18? 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(60) Touto otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aké kritérium sa má uplatniť na 

určenie, či zmiešaná verejná zákazka, ktorej predmetom je súčasne dodávka tovaru, ako aj 
poskytnutie služieb sa má považovať za verejnú zákazku na dodávku tovaru, alebo za verejnú 
zákazku na služby, a či kritériom, ktoré sa má uplatniť v tejto súvislosti, je výlučne hodnota 
rozdielnych častí, z ktorých sa skladá zmiešaná zákazka. Z návrhu na začatie prejudiciálneho 
konania vyplýva, že vnútroštátny súd sa tiež pýta, či v prípade poskytnutia tovaru, ktorý je 
vyrobený a prispôsobený individuálnym požiadavkám každého zákazníka a o ktorého použití sa 
vedú individuálne konzultácie s každým zákazníkom, sa zhotovenie tohto tovaru má zaradiť do 

 
 
10 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie 
Schuhtechnik v AOK Rheinland/Hamburg, C-300/07, ECLI:EU:C:2009:358. 



16 
 
 

časti „zákazka na dodávku tovaru“, alebo do časti „zákazka na služby“ na účely výpočtu 
hodnoty každej jej časti. 

(61) S cieľom odpovedať na túto otázku je potrebné najskôr uviesť, že pokiaľ sú predmetom 
zákazky výrobky aj služby, smernica o verejnom obstarávaní obsahuje osobitné pravidlo 
stanovujúce kritérium na vymedzenie, či sa predmetná zákazka má považovať za verejnú 
zákazku na dodávku tovaru, alebo za verejnú zákazku na služby, a to príslušnú hodnotu 
výrobkov a služieb obsiahnutých v tejto zákazke. Toto kritérium má kvantitatívny charakter, 
vzťahuje sa teda konkrétne na hodnotu protiplnenia, ktoré má poskytnúť druhá strana ako 
odmenu za zložku „výrobky“ a za zložku „služby“ obsiahnuté v predmetnej zákazke. 

(62) V prípade verejnej zákazky týkajúcej sa poskytnutia služby a výkonu prác smernica 
2004/18 používa iné kritérium vymedzenia, totiž hlavný predmet danej zákazky.  

(63) Ani z uplatniteľnej právnej úpravy Spoločenstva, ani z ustálenej judikatúry Súdneho 
dvora nevyplýva, že toto kritérium sa má zohľadniť aj v prípade zmiešanej zákazky týkajúcej sa 
dodávky a služieb. 

(64) Ďalej je potrebné pripomenúť, že v súlade s definíciou pojmu „verejné zákazky na 
dodávku tovaru“ sa tento pojem vzťahuje na také úkony, akými sú napr. nákup alebo prenájom, 
ktoré sa týkajú „výrobkov“ bez bližšieho určenia v tejto súvislosti a bez rozlišovania, či bol 
predmetný výrobok vyrobený štandardným spôsobom alebo individuálne, teda podľa 
konkrétnych prianí a potrieb zákazníka. V dôsledku toho pojem výrobku, na ktorý všeobecne 
odkazuje toto ustanovenie, zahŕňa aj postup zhotovenia nezávisle od toho, či sa predmetný 
výrobok poskytne spotrebiteľovi už hotový, alebo po tom, ako bol vyrobený podľa jeho 
požiadaviek. (65)      Tento prístup podporuje aj článok 1 ods. 4 smernice 1999/44, ktorý 
„zmluvy na dodávky spotrebného tovaru, ktorý sa má zhotoviť alebo vyrobiť“ všeobecne a bez 
rozlišovania kvalifikuje ako „kúpne zmluvy“. 

(66)      Na položenú otázku je teda potrebné odpovedať, že pokiaľ predmetom zmiešanej 
verejnej zákazky sú výrobky aj služby, kritérium, ktoré sa má uplatniť na vymedzenie, či sa 
predmetná zákazka má považovať za verejnú zákazku na dodávku tovaru, alebo za verejnú 
zákazku na služby, je príslušná hodnota výrobkov a služieb obsiahnutých v tejto zákazke. 
V prípade poskytnutia tovarov, ktoré sú vyrobené a individuálne prispôsobené požiadavkám 
každého zákazníka a o ktorých použití sa vedú individuálne konzultácie s každým zákazníkom, 
sa zhotovenie týchto tovarov má zaradiť do časti „dodávka“ v uvedenej zákazke na účely 
výpočtu hodnoty každej jej zložky. 

(67)  Ďalšia otázka sa má chápať tak, že vnútroštátny súd sa ňou v podstate pýta, či 
v prípade, keď sa poskytnutie služieb v zákazke vo veci samej preukáže ako prevažujúce vo 
vzťahu k dodávke tovaru, má sa kvalifikovať zadanie zákazky medzi zdravotnou poisťovňou 
založenou zákonom a výrobcom ortopedickej obuvi ako „verejná koncesia na služby“ v zmysle 
článku 1 ods. 4 smernice 2004/18, alebo ako „rámcová zmluva“ v zmysle článku 1 ods. 5 
uvedenej smernice? 

(68) V súlade s definíciou obsiahnutou v článku 1 ods. 4 smernice 2004/18 verejná koncesia 
na služby je zmluva rovnakého druhu ako verejná zákazka na služby s tým rozdielom, že 
protiplnením za poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením. 

(69) Pokiaľ ide o rámcovú zmluvu, tá je definovaná v článku 1 ods. 5 smernice 2004/18 ako 
dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa 
budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu, či prípadne aj o predpokladané 
množstvo. 

(70) Z týchto definícií vyplýva, že dotknuté pojmy vykazujú dosť podobné znaky, takže jasné 
rozlišovanie medzi nimi nie je spočiatku zreteľné. Právna kvalifikácia zmluvy teda závisí od 
konkrétnych prvkov, ktoré charakterizujú prejednávanú vec. 



17 
 
 

(71) V každom prípade z vyššie uvedenej definície verejnej koncesie na služby vyplýva, že ju 
charakterizuje situácia, v ktorej právo na využívanie služby verejný obstarávateľ preniesol na 
koncesionára, pričom tento má v rámci uzatvorenej zmluvy určitú hospodársku slobodu na 
určenie podmienok využívania tohto práva, a tým je paralelne značne vystavený rizikám 
spojeným s týmto využívaním. Naopak, rámcovú zmluvu charakterizuje situácia, v ktorej je 
činnosť hospodárskeho subjektu, zmluvnej strany, vymedzená v rozsahu, v akom všetky jemu 
zadané zákazky musia v priebehu daného obdobia dodržiavať podmienky stanovené v tejto 
dohode. 

(72) Tento rozlišovací prvok je v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, podľa ktorej 
o koncesiu na služby ide vtedy, ak dohodnutý spôsob odmeny spočíva v práve poskytovateľa 
poskytovať vlastné služby a má za následok, že poskytovateľ znáša riziko spojené 
s poskytovaním dotknutých služieb. 

(73) V prejednávanej veci zákazka vo veci samej je zmluva „o zabezpečení integrovanej 
starostlivosti“ uzatvorená medzi zdravotnou poisťovňou založenou zákonom a hospodárskym 
subjektom. Podľa znenia tejto zmluvy hospodársky subjekt preberá povinnosť starostlivosti 
o poistencov, ktorí sa naň obrátia. Súčasne sú ceny za rôzne balíky plnenia určené v tejto 
zmluve, ako aj doba jej platnosti. Množstvo týkajúce sa rôznych plnení nie je stanovené, ale 
takéto určenie pojem koncesie na služby nevyžaduje. Zdravotná poisťovňa založená zákonom 
je jediným dlžníkom odmeny poskytovateľovi. Zdá sa teda, že podmienky vykonávania činnosti 
hospodárskeho subjektu sú určené v zmluve vo veci samej tak, že uvedený hospodársky subjekt 
nemá taký stupeň hospodárskej slobody, aká charakterizuje situáciu koncesie na služby, ani nie 
je vystavený značnému riziku spojenému s poskytovaním svojho plnenia. 

(74)      Dalo by sa uviesť, že hospodársky subjekt je v prejednávanej veci vystavený 
určitému riziku, keďže jeho výrobky a služby poistenci možno nebudú požadovať. Predsa len je 
však toto riziko malé. Hospodársky subjekt je v skutočnosti zbavený rizika spojeného 
s vyplácaním jeho odmeny a s nesolventnosťou jeho jediného zmluvného partnera, keďže 
zdravotná poisťovňa založená zákonom je zo zákona jediným dlžníkom vyplácajúcim jeho 
odmenu. Okrem toho, aj keď so zreteľom na svoje plnenia musí byť dostatočne zabezpečený, 
nemusí sa vopred púšťať do nákladných výdavkov pred uzatvorením individuálnej zmluvy 
s poistencom. Napokon počet poistencov trpiacich syndrómom tzv. diabetickej nohy, ktorí môžu 
osloviť tento hospodársky subjekt, je vopred známy, takže môže mať vopred rozumný odhad, 
pokiaľ ide o využitie plnení. 

(75) V dôsledku toho prevažné riziko spojené s vykonávaním predmetných činností, teda 
prvok charakterizujúci situáciu koncesionára v rámci verejnej koncesie na služby 
v prejednávanej veci, neznáša hospodársky subjekt. 

(76) Na položenú otázku je teda potrebné odpovedať tak, že v prípade, v ktorom sa 
poskytovanie služieb preukáže v dotknutej verejnej zákazke ako prevažujúce vo vzťahu 
k dodávke tovaru, zmluva, aká je vo veci samej uzatvorená medzi zdravotnou poisťovňou 
založenou zákonom a hospodárskym subjektom, v ktorej sú stanovené odmeny za rôzne formy 
zabezpečenia starostlivosti, ktoré má poskytovať tento hospodársky subjekt, ako aj doba 
platnosti tejto zmluvy, pričom uvedený hospodársky subjekt preberá povinnosť poskytovať 
plnenia poistencom, ktorí o to požiadajú, a uvedená poisťovňa je jediným dlžníkom 
vyplácajúcim odmenu tomu istému hospodárskemu subjektu za jeho úkony, sa má považovať za 
„rámcovú zmluvu“ v zmysle článku 1 ods. 5 smernice 2004/18. 

 
JEAN AUROUX A I.11 

 
 
11 Rozsudok Súdneho dvora z 18. januára 2007 vo veci Jean Auroux a i. v Commune de Roanne, C-220/05, 
ECLI:EU:C:2007:31. 
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Predmetom konania bolo posúdenie postupu francúzskeho mesta Roanne pri podpise priamo 

zadanej dohody na realizáciu zábavného centra. Dohoda sa mala realizovať postupne vo 
viacerých fázach. V prvej fáze bola zahrnutá výstavba multikina a obchodných priestorov, 
ktoré majú byť postúpené tretím osobám, ako aj parkoviska, prístupových ciest a verejných 
priestranstiev diel, ktoré majú byť odovzdané verejnému obstarávateľovi. Ďalšie fázy, pre ktoré 
sa vyžaduje podpis dodatku k dohode, sa v zásade týkajú výstavby ďalších obchodných 
priestorov alebo prevádzkových priestorov pre služby a hotela. Na realizáciu tohto diela mesto 
Roanne uzatvorilo predmetnú dohodu so spoločnosťou SEDL (tiež v postavení verejného 
obstarávateľa). Tento postup odôvodnilo francúzskou legislatívou, v zmysle ktorej môžu byť 
niektoré zákazky vo verejnom záujme vyhradené iba pre určité subjekty. V zmysle článku 2 
spornej dohody mala SEDL za úlohu predovšetkým nadobudnúť pozemky, zorganizovať súťaž 
architektonických a/alebo inžinierskych návrhov, dať vykonať štúdie, vykonať stavebné práce, 
založiť a viesť určité účtovné a správne doklady, zabezpečiť finančné prostriedky, uplatniť 
účinné nástroje na zabezpečenie odpredaja diel, ako aj všeobecne zabezpečiť správu 
a koordináciu operácie a informovanie mesta. Podľa dohody každé zadanie prác zo strany 
SEDL tretím osobám malo podliehať pravidlám verejného obstarávania. Podľa predbežného 
odhadu celková hodnota príjmov mala dosiahnuť výšku 10 227 103 € za realizáciu prvej fázy 
operácie a 14 268 341 € za celkovú realizáciu operácie. Z toho mala obec zaplatiť 2 925 000 € 
ako protiplnenie za prevod parkoviska. Okrem toho sa dohodlo, že SEDL získa 8 099 000 € ako 
protihodnotu za prevod čiastkových diel tretím osobám a mesto Roanne prispeje na 
financovanie všetkých diel, ktoré sa majú realizovať, sumou 2 443 103 € v prvej fáze 
a sumou 3 034 341 eur na všetky práce súhrnne. SEDL mala tiež povinnosť po skončení 
realizácie zmluvy riadne ju vyúčtovať, pričom zistené prebytky mala vydať mestu. Navyše 
podľa dohody sa mesto automaticky malo stať vlastníkom všetkých pozemkov a stavieb, ktoré 
majú byť prevedené na tretie osoby a zatiaľ neboli odpredané. Mesto Roanne tiež malo 
zabezpečiť vykonávanie platných zmlúv (s výnimkou pracovných zmlúv) a prevziať dlhy 
SEDL. Administratívny súd v Lyonne predložil nasledujúce prejudiciálne otázky: 

„1. Predstavuje dohoda, ktorou jeden verejný obstarávateľ poverí druhého verejného 
obstarávateľa realizáciou stavebných činností vo verejnom záujme, v rámci ktorej tejto druhý 
verejný obstarávateľ odovzdá prvému obstarávateľovi diela, ktoré majú slúžiť jeho potrebám, 
a pri skončení ktorej sa prvý verejný obstarávateľ automaticky stáva vlastníkom tých pozemkov 
a stavieb, ktoré neprešli do vlastníctva tretích osôb, verejnú zmluvu na zhotovenie prác 
v zmysle ustanovení článku 1 smernice…? 

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, je pri posudzovaní prahu 5 000 000 € 
stanoveného v článku 6 tej istej smernice potrebné zohľadniť iba cenu za prevod diel verejnému 
obstarávateľovi alebo súčet tejto ceny a zaplatených príspevkov, aj keď sú tieto príspevky iba 
sčasti určené na zhotovenie daných diel, alebo, napokon, celkovú hodnotu prác, pričom 
majetok, ktorý nebol prevedený na konci platnosti zmluvy, sa automaticky stáva vlastníctvom 
prvého verejného obstarávateľa a ten ďalej vykonáva platné zmluvy a preberá dlhy druhého 
verejného obstarávateľa? 

3. V prípade kladnej odpovede na prvé dve otázky, je prvý verejný obstarávateľ pri 
uzatváraní takejto dohody oslobodený od povinnosti použiť postupy verejného obstarávania 
stanovené v uvedenej smernici, vzhľadom na to, že táto dohoda môže byť uzavretá len 
s určitými právnickými osobami a druhý verejný obstarávateľ musí tieto postupy uplatniť na 
svoje verejné obstarávania prác?“ 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
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(28) V prvej otázke sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je dohoda verejnou zmluvou na 
zhotovenie prác v zmysle článku 1 písm. a) smernice. 

(29) Podľa definície uvedenej v tomto ustanovení verejné zmluvy na zhotovenie prác sú 
odplatné zmluvy uzavreté písomne medzi zhotoviteľom a verejným obstarávateľom 
definovaným v článku 1 písm. b) smernice, ktorých predmetom je buď vykonanie prác, alebo 
súčasne vykonanie prác a vypracovanie projektovej dokumentácie k prácam alebo dielu 
definovanému v smernici, alebo zhotovenie – akýmkoľvek spôsobom – diela, ktoré zodpovedá 
požiadavkám určeným verejným obstarávateľom. 

(30) Mesto Roanne a francúzska a poľská vláda vo svojich písomných pripomienkach tvrdia, 
že dohoda nezodpovedá tejto definícii, a nie je preto verejnou zmluvou na zhotovenie prác 
v zmysle smernice. 

(31) Podľa mesta Roanne dohoda nie je verejnou zmluvou na zhotovenie prác, keďže jej 
predmet vzhľadom na to, že ide o verejnú dohodu o stavebnej činnosti, prekračuje predmet 
vykonania prác. Podľa francúzskeho práva sa totiž takéto dohody týkajú celkovej realizácie 
určitého územného projektu alebo určitej územnej politiky v každej ich zložke, najmä 
vypracovania projektu, administratívneho a právneho spravovania, nadobudnutia 
nehnuteľností vyvlastnením a uplatnenia postupov uzatvárania zmlúv. 

(32)      V tom istom duchu poľská vláda zdôrazňuje, že podľa dohody sa SEDL zaväzuje 
realizovať investičný projekt, ktorý zahŕňa rôzne úlohy. Táto vláda v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že SEDL nie je zhotoviteľom, ktorý vykoná práce uvedené v zmluve, táto spoločnosť sa len 
zaväzuje pripraviť a viesť verejné obstarávanie prác. Keďže najdôležitejším prvkom zmluvy je 
zadať objednávku diel a dohliadať nad ich realizáciou, poľská vláda tvrdí, že dohodu treba 
kvalifikovať ako „verejnú zmluvu na poskytnutie služieb“ v zmysle článku 1 smernice Rady 
92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES 
L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322). 

(33) Francúzska vláda tvrdí, že tá časť zábavného centra, ktorá sa týka realizácie stavieb, 
pri ktorých sa predpokladá ich predaj tretím osobám, nepredstavuje verejnú zmluvu na 
zhotovenie prác v zmysle smernice. Táto vláda sa totiž domnieva, že práve z dôvodu, že táto 
časť je určená tretím osobám, nemožno ju vnímať tak, že zodpovedá potrebám mesta. Dopĺňa, 
že iba výstavba parkoviska na účet mesta Roanne by v zásade mohla predstavovať verejnú 
zmluvu na zhotovenie prác. Na túto výstavbu by sa však pritom smernica nevzťahovala, pretože 
parkovisko bude na mesto prevedené až po jeho dokončení na základe osobitného postupu 
stanoveného francúzskym právom, tzv. „predaja v budúcom stave dokončenia“, takže 
v podstate ide o obyčajné nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorého predmetom nie sú ani tak práce, 
ale skôr predaj diel, ktoré sa majú postaviť. 

(34) Litovská a rakúska vláda, ako aj Komisia sa domnievajú, že dohoda je verejnou 
zmluvou na zhotovenie prác v zmysle článku 1 smernice. Komisia konkrétne tvrdí, že aj keď 
dohoda zahŕňa určité úlohy, ktoré sú poskytnutím služieb, jej hlavným cieľom je realizácia 
diela, ktoré má spĺňať požiadavky špecifikované verejným obstarávateľom v zmysle článku 1 
písm. a) a c) smernice. 

(35) S tvrdeniami mesta Roanne a francúzskej a poľskej vlády nemožno súhlasiť. 
(36) Iste, je pravda, že nad rámec výkonu prác dohoda zveruje SEDL aj dodatočné úlohy, 

ktoré, ako poznamenali viacerí vedľajší účastníci konania, majú povahu poskytnutia služieb. 
V protiklade s tým, čo tvrdí mesto Roanne, len zo samotnej skutočnosti, že dohoda obsahuje 
prvky, ktoré idú nad rámec výkonu prác, však ešte nevyplýva, že sa na ňu smernica nevzťahuje. 

(37) Ako totiž vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, ak určitá zmluva súčasne obsahuje prvky 
verejnej zmluvy na zhotovenie prác a prvky iného druhu verejnej zmluvy, o tom, ktorá zo 
smerníc Spoločenstva z oblasti verejného obstarávania sa má v zásade uplatniť, rozhoduje 
hlavný predmet zmluvy. 
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(38) Pokiaľ ide o uplatnenie tejto judikatúry na predmetný prípad, je potrebné zdôrazniť, že 
v protiklade s tým, čo vo svojich pripomienkach tvrdí poľská vláda, zmluvný záväzok SEDL sa 
neobmedzuje na organizáciu prác a súvisiacu administratívu, ale vzťahuje sa tiež na vykonanie 
predmetných prác. Navyše na to, aby mohla byť osoba uzatvárajúca zmluvu s verejným 
obstarávateľom kvalifikovaná ako zhotoviteľ poverený verejnou zmluvou na zhotovenie prác 
v zmysle článku 1 písm. a) smernice, sa podľa ustálenej judikatúry nevyžaduje, aby bola táto 
osoba sama osebe schopná priamo realizovať dohodnuté plnenie z vlastných zdrojov. Z toho 
vyplýva, že pre posúdenie, či hlavným predmetom dohody je vykonanie diela, je bezvýznamné, 
že SEDL nevykonáva práca sama, ale zadáva ich vykonanie subdodávateľom. 

(39) Tvrdenie francúzskej vlády, že z dôvodov vysvetlených v bode 33 sa nemožno 
domnievať, že predmetom dohody je zhotovenie diela zodpovedajúceho požiadavkám, ktoré 
špecifikoval verejný obstarávateľ, v zmysle článku 1 písm. a) smernice, treba zamietnuť. 

(40) Pokiaľ ide o právne kvalifikovanie parkoviska francúzskou vládou, je potrebné 
konštatovať, že vymedzenie verejnej zmluvy na zhotovenie prác spadá do pôsobnosti práva 
Spoločenstva. Keďže článok 1 písm. a) smernice výslovne neodkazuje na právny poriadok 
členských štátov na účely zistenia jeho zmyslu a rozsahu, právne kvalifikovanie tejto zmluvy vo 
francúzskom práve nemá význam pre rozhodnutie o tom, či dohoda patrí do pôsobnosti 
smernice. 

(41) Z článku 1 písm. c) smernice vyplýva, že existenciu diela treba posudzovať vo vzťahu 
k ekonomickej a technickej funkcii výsledku vykonaných prác. Ako jednoznačne vyplýva 
z viacerých ustanovení dohody, realizácia zábavného centra má vytvoriť priestor pre obchodné 
činnosti a služby, takže dohodu treba chápať tak, že spĺňa ekonomickú funkciu. 

(42) Okrem toho realizáciu zábavného centra treba chápať tak, že spĺňa požiadavky, ktoré 
mesto Roanne špecifikovalo v dohode. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že dielo, ktorého 
sa dohoda týka, je zábavné centrum so všetkými náležitosťami, teda dielo, ktoré zahŕňa 
výstavbu multikina, prevádzkových priestorov pre služby súvisiace s voľným časom, parkoviska 
a prípadne hotela. Z viacerých ustanovení dohody vyplýva, že realizáciou zábavného centra 
ako celku sa mesto Roanne usiluje zmeniť zameranie a zdynamizovať mestskú časť v okolí 
železničnej stanice. 

(43) Pokiaľ ide o ďalšie prvky definície „verejnej zmluvy na zhotovenie práce“ zakotvenej 
v článku 1 písm. a) smernice, je v prvom rade potrebné zdôrazniť, že nebolo spochybnené, že 
mesto Roanne je ako územný samosprávny celok „verejným obstarávateľom“ v zmysle 
smernice a že tu existuje písomná zmluva. 

(44) Po druhé je nesporné, že SEDL, ako na trhu pôsobiaci hospodársky subjekt, ktorý sa 
zaväzuje realizovať práce stanovené v dohode, treba kvalifikovať ako zhotoviteľa v zmysle 
smernice. Ako bolo pripomenuté v bode 38 tohto rozsudku, v tejto súvislosti nie je podstatné, či 
SEDL využije subdodávateľov na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie 
a vykonania prác. 

(45) Napokon je zjavné, že dohoda bola uzavretá odplatne. Odplatná povaha zmluvy sa týka 
protiplnenia poskytnutého zhotoviteľovi. Podľa ustanovení dohody SEDL získa určitú sumu od 
mesta Roanne ako protiplnenie za prevod parkoviska. Mesto sa tiež zaväzuje podieľať sa na 
výdavkoch na všetky diela, ktoré sa majú realizovať. Napokon má SEDL podľa zmluvy právo 
prijať platby tretích osôb ako protiplnenie za prevod zhotovených diel. 

(46) Z analýzy dohody vyplýva, že jej hlavným predmetom, ako tvrdila Komisia, je vykonanie 
istého súboru prác vedúcich k zhotoveniu diela v zmysle článku 1 písm. c) smernice, a síce 
zábavného centra. Prvky služieb obsiahnuté v dohode, ako napríklad nadobudnutie 
nehnuteľností, získanie finančných prostriedkov, zorganizovanie súťaže architektonických 
a/alebo inžinierskych návrhov, ako aj predaj budov, sú súčasťou riadneho dokončenia tohto 
diela. 
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(47) Vzhľadom na uvedené skutočnosti je na prvú otázku potrebné odpovedať tak, že dohoda, 
ktorou jeden verejný obstarávateľ zveruje druhému verejnému obstarávateľovi zhotovenie 
diela, je verejnou zmluvou na zhotovenie prác v zmysle smernice bez ohľadu na to, či je 
stanovené, že prvý verejný obstarávateľ je alebo sa stane vlastníkom celého tohto diela alebo 
jeho časti. 

(48) Vo svojej druhej otázke sa vnútroštátny súd Súdneho dvora pýta na spôsoby, akými je 
možné určiť hodnotu spornej zmluvy, aby sa dalo rozhodnúť, či bola dosiahnutá prahová 
hodnota stanovená v článku 6 smernice. 

(49) Vnútroštátny súd navrhuje tri možné spôsoby výpočtu tejto prahovej hodnoty. Po prvé 
by hodnota zmluvy bola určená výlučne na základe súm, ktoré zaplatí verejný obstarávateľ ako 
protiplnenie za odovzdané diela. Po druhé by hodnotu zmluvy tvorili všetky sumy zaplatené 
verejným obstarávateľom, t. j. protihodnota odovzdaných diel, ako aj finančná účasť poskytnutá 
na všetky diela, ktoré majú byť zhotovené. Po tretie by určenie hodnoty zmluvy malo 
zohľadňovať celkovú hodnotu prác, čo zahŕňa sumy zaplatené verejným obstarávateľom, ako 
aj sumy zaplatené tretími osobami ako protiplnenie za diela zhotovené na ich účet. 

(50) Hneď na úvod je potrebné zdôrazniť, že podľa znenia článku 6 smernice sa jej 
ustanovenia vzťahujú na verejné zmluvy na zhotovenie prác, ktorých hodnota dosiahla prahovú 
hodnotu stanovenú v uvedenom článku. Tento článok nestanovuje žiadne pravidlo, ktoré by 
obmedzovalo sumy zohľadňované pri určení hodnoty zmluvy len na tie, ktoré pochádzajú od 
verejného obstarávateľa. 

(51) Okrem toho vyvodenie takéhoto pravidla z uvedeného článku 6 by bolo v rozpore 
s duchom a účelom smernice. 

(52) Ako vyplýva z druhého a desiateho odôvodnenia, smernica sa usiluje odstrániť 
prekážky slobody usadiť sa a voľného poskytovania služieb v oblasti verejných zmlúv na 
zhotovenie prác s cieľom otvoriť tieto zmluvy účinnej hospodárskej súťaži. Rozvoj tejto súťaže 
si vyžaduje uverejňovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na úrovni 
Spoločenstva, pričom oznámenia musia obsahovať dostatočné informácie nato, aby 
zhotoviteľom so sídlom v Spoločenstve umožnili posúdiť, či sa navrhované zmluvy týkajú ich 
záujmov. V tejto súvislosti má prahová hodnota stanovená v  smernici zabezpečiť, aby 
o verejných zmluvách, ktoré majú dostatočne vysokú hodnotu nato, aby odôvodňovali účasť na 
úrovni Spoločenstva, boli informovaní potenciálni uchádzači. 

(53) Vzhľadom na to, že cieľom postupov verejného obstarávania prác je práve zabezpečiť 
potenciálnym uchádzačom usadeným v Spoločenstve prístup k verejným zmluvám, o ktoré majú 
záujem, malo by sa pri výpočte, či hodnota určitej zmluvy dosahuje prahovú hodnotu stanovenú 
v článku 6 smernice, vychádzať z ich uhla pohľadu. 

(54) V tejto súvislosti je zjavné, že ak hodnotu zmluvy tvoria príjmy plynúce od verejného 
obstarávateľa a zároveň od tretích osôb, záujem potenciálneho uchádzača o túto zmluvu sa 
vzťahuje na jej celkovú hodnotu. 

(55) Naopak, téza, že pri výpočte hodnoty zmluvy by sa mali zohľadniť len sumy zaplatené 
verejným obstarávateľom, by ohrozila účel smernice. Vyplývalo by z nej, že verejný 
obstarávateľ by mohol uzavrieť zmluvu v hodnote, ktorá prekračuje prahovú hodnotu a ktorá 
by mohla zaujímať iných zhotoviteľov pôsobiacich na trhu bez toho, aby uplatnil postupy 
verejného obstarávania prác stanovené smernicou. 

(56) Napokon je potrebné pripomenúť, že podľa článku 3 smernice koncesie na verejné 
práce podliehajú pravidlám oznamovania stanoveným v smernici, ak dosahujú prahovú 
hodnotu zakotvenú v uvedenom ustanovení. Keďže podstatnou vlastnosťou týchto koncesií je, 
že protiplnenie za práce pochádza úplne alebo sčasti od tretích osôb, bolo by v rozpore s cieľom 
a systémom, na ktorých stojí smernica, ak by v rámci verejných zmlúv na zhotovenie prác boli 
sumy pochádzajúce od tretích osôb vylúčené z výpočtu hodnoty zmluvy na účely smernice. 
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(57) Vzhľadom na uvedené skutočnosti je na druhú otázku potrebné odpovedať tak, že pri 
určení hodnoty zmluvy na účely smernice je potrebné zohľadniť celkovú hodnotu zmluvy na 
zhotovenie prác z hľadiska potenciálneho uchádzača, ktorá zahŕňa nielen všetky sumy, ktoré 
bude musieť zaplatiť verejný obstarávateľ, ale aj všetky príjmy pochádzajúce od tretích osôb. 

(58) Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate usiluje zistiť, či pri uzavretí takej 
dohody, aká je vo veci samej, je verejný obstarávateľ zbavený povinnosti použiť postupy 
verejného obstarávania prác, ktoré sú stanovené v smernici, len z dôvodu, že podľa 
vnútroštátneho práva možno túto dohodu uzavrieť len s určitými právnickými osobami, ktoré 
samy majú postavenie verejného obstarávateľa a sú tiež povinné uplatniť tieto postupy pri 
uzatváraní prípadných následných zmlúv. 

(59) Na úvod je potrebné zdôrazniť, že jediné povolené výnimky z aplikácie smernice sú tie, 
ktoré sú v nej výslovne uvedené. 

(60) Smernica (2004/18) pritom neobsahuje ustanovenie porovnateľné s článkom 6 
smernice 92/50, ktorý z jej pôsobnosti vylučuje verejné zmluvy uzavreté za určitých podmienok 
s verejnými obstarávateľmi. 

(61) Je namieste zdôrazniť, že článok 11 smernice 2004/18 zakotvuje výnimku, pokiaľ ide 
o verejných obstarávateľov, ktorí si najmä práce obstarávajú prostredníctvom centrálnych 
obstarávacích inštitúcií definovaných v článku 1 ods. 10 tej istej smernice. Toto ustanovenie 
však nie je možné aplikovať na skutkové okolnosti vo veci samej ratione temporis. 

(62) Z toho vyplýva, že verejný obstarávateľ nie je zbavený povinnosti použiť postupy 
verejného obstarávania prác, ktoré sú stanovené smernicou len z dôvodu, že má v úmysle 
uzavrieť predmetnú zmluvu s druhým verejným obstarávateľom. Toto konštatovanie navyše 
nemá vplyv na povinnosť druhého verejného obstarávateľa takisto uplatniť postupy verejného 
obstarávania stanovené smernicou. 

(63) Je pravda, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora nie je vyhlásenie verejného 
obstarávania povinné pri zmluvách uzavretých medzi územným samosprávnym celkom 
a subjektom, ktorý je z právneho hľadiska inou osobou ako tento územný samosprávny celok, 
za predpokladu, že územný samosprávny celok má nad danou osobou obdobnú kontrolu ako 
nad svojimi vlastnými útvarmi a súčasne táto osoba vykonáva podstatnú časť svojej činnosti 
s územným samosprávnym celkom alebo celkami, ktoré ju vlastnia. 

(64) Pritom skutočnosť, že SEDL je spoločnosť zmiešaného vlastníctva, na ktorej základnom 
imaní sa podieľajú súkromné prostriedky, vylučuje, aby bolo možné domnievať sa, že mesto 
Roanne nad ňou vykonáva obdobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi. Súdny dvor už 
totiž rozhodol, že každé umiestnenie súkromného kapitálu do podniku podlieha úvahám, ktoré 
sú vlastné súkromným záujmom, a sleduje ciele inej povahy, než sú ciele sledované verejným 
orgánom. Úvahy Súdneho dvora citované už rozsudku Stadt Halle a RPL Lochau (C-26/03, Zb. 
s. I-1, body 49-50) vo vzťahu k verejným zmluvám na poskytnutie služieb sa uplatnia tiež vo 
vzťahu k verejným zmluvám na zhotovenie prác. 

(65) Z pripomienok mesta Roanne, ako aj z pripomienok francúzskej a poľskej vlády 
vyplýva, že podľa nich je potrebný účinok smernice zachovaný aj v takých prípadoch, ako je vo 
veci samej, kde druhý verejný obstarávateľ musí pri každej následnej zmluve použiť postupy 
verejného obstarávania prác stanovené smernicou. Na účely zabezpečenia efektívnej 
hospodárskej súťaže je bezvýznamné, či takýto postup zorganizuje prvý alebo druhý verejný 
obstarávateľ. 

(66) Hneď na úvod je potrebné pripomenúť, že smernica neobsahuje žiadne ustanovenie, 
ktoré by umožňovalo vylúčiť jej aplikáciu v prípade verejných zmlúv na zhotovenie prác 
uzavretých medzi dvoma verejnými obstarávateľmi ani za predpokladu, že by bol druhý verejný 
obstarávateľ povinný uzavrieť zmluvu v jej celkovej hodnote s ďalšími subdodávateľmi a na 
tieto účely použiť postupy verejného obstarávania stanovené smernicou. 
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(67) Okrem toho v predmetnom prípade dohoda nestanovuje, že SEDL musí pôvodnú zmluvu 
v celej hodnote zadať ďalším subdodávateľom. Navyše, ako generálna advokátka správne 
poznamenala v bode 72 svojich návrhov, ak druhý verejný obstarávateľ využije 
subdodávateľov, predmet každej následnej zmluvy často predstavuje len určitú časť celkovej 
zmluvy. Z toho môže vyplynúť, že hodnota ďalších zmlúv uzavretých druhým verejným 
obstarávateľom bude nižšia ako hodnota stanovená v článku 6 ods. 1 písm. a) smernice. 
Uplatnením série na seba nadväzujúcich zmlúv by bolo možné smernicu obísť. 

(68) Vzhľadom na predchádzajúce skutočnosti je na tretiu otázku potrebné odpovedať tak, 
že verejný obstarávateľ nie je zbavený povinnosti použiť postupy verejného obstarávania prác, 
ktoré sú stanovené v smernici, len z dôvodu, že podľa vnútroštátneho práva možno túto dohodu 
uzavrieť len s určitými právnickými osobami, ktoré samy majú postavenie verejného 
obstarávateľa a sú rovnako povinné uplatniť tieto postupy pri uzatváraní prípadných 
následných zmlúv. 

 

2.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Uveďte aspoň 10 druhov tovarov a služieb, ktorých nákup sa neriadi pravidlami 
o verejnom obstarávaní. 

 
2. Vysvetlite pojem CPV a jeho význam pre verejné obstarávanie. 
 
3. Odlíšte pojmy zákazka – koncesia. 
 
4. Odlíšte s odkazom na relevantnú judikatúru koncesiu na služby a rámcovú zmluvu. 
 
5. Uveďte prvky definície „verejnej zmluvy na zhotovenie práce“, ako ich Súdny dvor 

špecifikoval vo veci Auroux a i.  
 
6. Mal v danom prípade relevanciu fakt, že spoločnosť SEDL bola tiež verejným 

obstarávateľom? 
 
7. Hľadisko ktorého subjektu by sa malo zohľadňovať pri výpočte, či hodnota určitej zmluvy 

dosahuje prahovú hodnotu smernice? Odpoveď zdôvodnite s poukazom na relevantnú 
judikatúru. 

 
8. Mesto Comeniana plánuje rekonštruovať verejné osvetlenie v meste v celkovej hodnote 

zákazky 1 500 000 €. Predmetom rekonštrukcie bude tak výmena časti existujúcich stĺpov, 
ako aj stavebná oprava zvyšných stĺpov (670 000 €). Budú sa tiež meniť elektrické 
rozvody, vnútorná inštalácia (450 000 €) a svetelné zariadenia (380 000 €). Ste poradcom 
mesta pre oblasť verejného obstarávania. S ohľadom na túto skutočnosť vás primátor 
požiadal o odôvodnené stanovisko k otázkam: 

a. Ktoré právo bude uplatniteľné na dané verejné obstarávanie? 
b. Akú povahu bude mať uzavretá zmluva s ohľadom na jej predmet? 

 
9. Univerzita v Bratislave vyhlásila verejné obstarávanie na zmluvu na poskytnutie služieb, 

predmetom ktorej bolo uzatvorenie 30 dohôd o brigádnickej práci študentov, s náplňou 
práce: elektronizácia knižnice. Hodnota zákazky bola 30 000 €. Predmetom plnenia malo 
byť skenovanie 300 000 strán rôznych listín v časovom úseku 6 mesiacov. 

a. Ktoré právo bude uplatniteľné na dané verejné obstarávanie? 
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b. Akú povahu bude mať uzavretá zmluva s ohľadom na jej predmet? 
c. Odporučte univerzite aj iné možnosti, ako dosiahnuť stanovený cieľ, a to 

prostredníctvom verejného obstarávania alebo iným spôsobom. 
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3 OSOBNÁ PÔSOBNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

Osobná pôsobnosť vymedzuje okruh subjektov, na ktoré sa uplatňujú práva a povinnosti 
upravené v predpisoch o verejnom obstarávaní. Z hľadiska toho, či ide o kontraktačnú autoritu, 
subjekt súťažiaci o verejnú zákazku alebo orgán kontroly, relevantným subjektom môže byť 
verejný obstarávateľ, obstarávateľ, hospodársky subjekt, záujemca, uchádzač, koncesionár, 
subdodávateľ, Úrad pre verejné obstarávanie. 

Obstarávajúcimi subjektami sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Za verejného 
obstarávateľa považujú Smernice VO (2014) štátne, regionálne alebo miestne orgány, 
verejnoprávne inštitúcie, alebo združenia vytvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi 
alebo jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami.  

Pre porovnanie, slovenský zákonodarca považuje za verejného obstarávateľa Slovenskú 
republiku zastúpenú svojimi orgánmi, obec, vyšší územný celok, právnickú osobu založenú 
alebo zriadenú na osobitný účel plnenia potrieb  všeobecného záujmu, ktoré nemá priemyselný 
alebo obchodný charakter a je úplne alebo z časti financovaná verejným obstarávateľom, 
kontrolovaná verejným obstarávateľom alebo ak verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí 
nadpolovičnú väčšinu členov jej riadiaceho alebo kontrolného orgánu.  

Ako verejný obstarávateľ je povinný postupovať aj dotovaný subjekt, t. j. osoba, ktorá nie 
je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ktorému verejný obstarávateľ poskytne viac 
ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na 
poskytnutie služieb. Dotovaný subjekt nakupuje tovary, služby a stavebné práce procesom 
verejného obstarávania v prípade, ak prekročí prahové hodnoty nadlimitnej zákazky. Zákon 
o verejnom obstarávaní potom v § 8 stanovuje prahové hodnoty pre podlimitné zákazky 
a zákazky s nízkou hodnotou. 

Obstarávateľom je právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo 
nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, 
ktorými sa spravuje a súčasne táto osoba vykonáva aspoň jednu činnosť vo vybraných 
odvetviach (energetika, vodné hospodárstvo, doprava, poštové služby, ťažobná činnosť). 

Orgánom dohľadu nad verejným obstarávaním v Slovenskej republike je Úrad pre verejné 
obstarávanie. Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo dotovanej osoby ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Pri 
výkone dohľadu úrad sleduje aj plnenie povinností uložených rozhodnutiami úradu.  

Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, 
ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Podľa fázy 
verejného obstarávania je záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo 
verejnom obstarávaní a uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 
Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. 

 

3.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

BAYERISCHE RUNDFUNK12 
 

 
 
12 Rozsudok Súdneho dvora z 13. decembra 2007 vo veci Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer 
Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, 
Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen v GEWA – 
Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH, C-337/06, ECLI:EU:C:2007:786. 
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GEZ je združenie verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania založené za účelom výberu 
a evidencie koncesionárskych poplatkov. Výška koncesionárskych poplatkov bola schválená 
parlamentami a vládami spolkových krajín. Kontrolu vykonáva nezávislá komisia, ktorá 
predkladá správu spolkovým parlamentom. Príjemcami príjmov z poplatkov sú najmä 
verejnoprávni prevádzkovatelia vysielania. GEZ V auguste 2005 združenie GEZ písomne 
vyzvalo jedenásť podnikov poskytujúcich upratovacie služby, aby predložili záväzné ponuky 
na vykonávanie upratovacích služieb v budovách GEZ v Kolíne nad Rýnom. Formálne 
zadávacie konanie na celoeurópskej úrovni v zmysle predpisov Spoločenstva sa neuskutočnilo. 
Platnosť zmluvy bola od 1. marca 2006 do 31. decembra 2008, a ak sa zmluva nevypovie, 
predlžuje sa jej platnosť na ďalší rok. GEZ odhadlo celkové ročné náklady na viac než 400 000 
eur. 

Združenie GEZ v novembri 2005 informovalo podnik GEWA, jednu z oslovených 
upratovacích firiem, že jej nebola zadaná verejná zákazka. Vzhľadom na to, že GEZ ako verejný 
obstarávateľ zanedbal vyhlásiť zadávacie konanie na upratovacie služby podľa predpisov 
Spoločenstva, uvedený podnik podal návrh na preskúmanie konania na komoru pre verejné 
obstarávanie pri Bezirksregierung Köln. Tento súd žalobe vyhovel a rozhodol, že predmetná 
verejná zákazka nespadá pod vlastnú vysielaciu činnosť a podlieha európskej právnej úprave 
o verejnom obstarávaní. Verejnoprávni prevádzkovatelia vysielania podali odvolanie proti 
tomuto rozhodnutiu na komoru pre verejné obstarávanie Oberlandesgericht Düsseldorf, 
v ktorom uviedli, že nie sú verejnými obstarávateľmi, lebo verejnoprávne vysielanie sa 
financuje prevažne z poplatkov užívateľov rozhlasových a televíznych prijímačov a neexistuje 
nijaké financovanie ani kontrola zo strany verejných orgánov. V danom prípade išlo o konanie 
o prejudiciálnej otázke v rámci sporu, či nemeckí verejnoprávni prevádzkovatelia sú verejnými 
obstarávateľmi na účely uplatnenia právnej úpravy Únie v oblasti verejného obstarávania. 
V rámci toho sa Súdny dvor tiež vyporiadal s jednotlivými podmienkami – či sú tieto subjekty 
financované zo štátu, či sa na financovanie vyžaduje priama akcia zo strany štátu, či je splnené 
kritérium závislosti verejnoprávnych prevádzkovateľov od orgánov verejnej moci. 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(32)  Súdny dvor má za úlohu výklad pojmu „financovanie najmä štátom“ alebo iným 

verejným orgánom, na účely odpovede na otázku, či táto podmienka je splnená, keď činnosti 
verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania, akými sú prevádzkovatelia v spore vo veci 
samej, sú financované najmä z poplatkov, ktoré boli zavedené, stanovené a vyberané podľa 
pravidiel, akými sú pravidlá v spore vo veci samej. 

(33) Je vhodné najprv poznamenať, že čo sa týka charakteru financovania „najmä“ štátom, 
je nesporné, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora v predmetnom prípade je táto podmienka 
splnená, keďže príjmy verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania pochádzajú z viac ako 
polovice z poplatkov, akými sú poplatky v spore vo veci samej. 

(34) Ďalej treba uviesť, že znenie článku 1 písm. b) druhého pododseku tretej zarážky prvého 
predpokladu smernice Rady 92/50 neobsahuje nijaké spresnenie o spôsobe, akým má byť 
vykonané financovanie, ktoré je predmetom tohto ustanovenia. Toto ustanovenie si 
predovšetkým nevyžaduje, aby činnosť predmetných organizácií bola financovaná priamo 
štátom alebo iným verejným subjektom na to, aby bola splnená s tým súvisiaca podmienka. 
Posúdenie spôsobov financovania by sa teda nemalo obmedziť na tie, na ktoré sa odvolávajú 
jednotliví účastníci konania v tejto veci. 

(35) Na účely výkladu pojmu „financovanie štátom“ alebo inými verejnými orgánmi je 
vhodné odkázať na cieľ smerníc Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, ako je uvedený 
v judikatúre Súdneho dvora. 
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(36) Podľa tejto judikatúry je cieľom smerníc v oblasti verejného obstarávania vylúčiť 
riziko, že pri každom verejnom obstarávaní usporiadanom verejným obstarávateľom budú 
uprednostnení vnútroštátni záujemcovia alebo uchádzači, ako aj možnosť, že organizácia 
financovaná alebo riadená štátom, miestnymi či regionálnymi orgánmi alebo inými 
verejnoprávnymi orgánmi sa nechá viesť inými ako ekonomickými úvahami. 

(37) Súdny dvor si tieto ciele osvojil a dodal, že v ich svetle sa musí pojem „verejný 
obstarávateľ“ vrátane pojmu „verejnoprávna inštitúcia“ vykladať funkčne. 

(38) Súdny dvor usúdil, že cieľom koordinácie verejného obstarávania na úrovni 
Spoločenstva je odstránenie prekážok voľnému pohybu tovaru a služieb, čiže ochrana záujmov 
hospodárskych subjektov pôsobiacich v členskom štáte, ktoré majú záujem ponúknuť tovar 
alebo služby verejným obstarávateľom iného členského štátu. 

(39) Čo sa bližšie týka verejných zákaziek na služby, Súdny dvor zdôraznil ten istý hlavný 
cieľ, t. j. voľný pohyb služieb a otvorenie sa nenarušenej a čo najširšej hospodárskej súťaži 
v členských štátoch. 

(40) Vo svetle týchto cieľov a v závislosti od týchto kritérií treba posúdiť spôsob 
financovania verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania, akým je spôsob financovania 
v spore vo veci samej, čo znamená, že pojem „financovanie štátom“ sa má vykladať funkčne. 

(41) V prvom rade je vhodné v tejto súvislosti pripomenúť, že poplatok, ktorý zabezpečuje 
hlavné financovanie činnosti dotknutých organizácií, má svoj pôvod v štátnej zmluve 
o vysielaní, t. j. v akte štátu. Tento poplatok je upravený a uložený zákonom a nevyplýva zo 
zmluvnej transakcie uzavretej medzi organizáciami a užívateľmi. Povinnosť platiť 
koncesionársky poplatok vzniká na základe samotnej skutočnosti, akou je vlastníctvo 
rozhlasového alebo televízneho prijímača, a nie je protihodnotou za skutočné využívanie 
služieb poskytnutých predmetnými organizáciami. 

(42) Ďalej treba uviesť, že určenie výšky poplatkov nie je výsledkom zmluvného vzťahu medzi 
prevádzkovateľmi a užívateľmi vysielania v spore vo veci samej. Podľa štátnej zmluvy 
o financovaní vysielania je táto suma formálne schválená krajinskými parlamentmi 
a krajinskými vládami a určená na základe správy vyhotovenej kontrolnou Komisiou s ohľadom 
na finančné potreby, ktoré zahlásili samotní prevádzkovatelia vysielania. Krajinské parlamenty 
a krajinské vlády musia dodržiavať zásadu slobody vysielania, pričom sa však na základe 
vymedzených dôvodov nemusia riadiť odporúčaniami kontrolnej Komisie, ak výška poplatkov 
predstavuje nadmernú finančnú záťaž pre užívateľov vzhľadom na všeobecnú hospodársku 
a spoločenskú situáciu, ktorá by pre nich mohla byť prekážkou v prístupe k informáciám. 

(43) Aj v prípade, keby krajinské parlamenty a krajinské vlády museli dodržiavať 
odporúčania kontrolnej Komisie bez možnosti ich upraviť, nič by sa nezmenilo na skutočnosti, 
že mechanizmus určenia výšky poplatkov je stanovený štátom, ktorý preniesol kompetencie 
verejnej moci na komisiu odborníkov. 

(44) Čo sa týka spôsobu výberu koncesionárskych poplatkov, zo štátnej zmluvy o výbere 
koncesionárskych poplatkoch vyplýva, že ich výber uskutočňuje združenie GEZ, ktoré koná 
v mene a na účet jednotlivých verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania prostredníctvom 
platobného výmeru, čiže aktom verejnej moci. Takisto v prípade nezaplatenia poplatku je 
upomienka zaplatenia koncesionárskeho poplatku predmetom exekučného konania správnou 
cestou, pričom verejnoprávny prevádzkovateľ vysielania, ktorý je veriteľom, môže žiadosť 
o pomoc s exekúciou adresovať priamo príslušnému orgánu. V tejto súvislosti predmetné 
organizácie využívajú kompetencie orgánov verejnej moci. 

(45) Zdroje, ktoré boli týmto spôsobom pridelené uvedeným organizáciám, sú prevedené bez 
konkrétnej protihodnoty v zmysle judikatúry Súdneho dvora. V skutočnosti na tieto platby nie 
je viazaná nijaká zmluvná protihodnota v tom zmysle, že ani povinnosť platiť koncesionárske 
poplatky, ani ich výška nie sú výsledkom dohody medzi verejnoprávnymi prevádzkovateľmi 
a užívateľmi vysielania, ktorí musia platiť koncesionárske poplatky z dôvodu samotného 
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vlastníctva prijímača, nezávisle od využívania služieb poskytovaných týmito organizáciami. 
Užívatelia vysielania musia teda koncesionárske poplatky zaplatiť, aj keď nikdy nevyužili služby 
týchto organizácií. 

(46)      Treba zdôrazniť irelevantnosť tvrdenia odporcov v spore vo veci samej, podľa 
ktorého skutočnosť, že poplatky sú stanovené v právnom predpise, nie je rozhodujúca, keďže 
v takom prípade by všetci lekári, advokáti a architekti so sídlom v Nemecku boli „financovaní 
štátom“, lebo výška ich honorárov je stanovená štátom. V skutočnosti aj napriek tomu, že tieto 
sadzby sú upravené štátom, užívateľ vždy vnáša do zmluvného vzťahu s členmi týchto 
slobodných profesií svoju vôľu a vždy mu je poskytnutá konkrétna služba. Okrem toho 
financovanie činnosti členov predmetných slobodných profesií nie je ani poskytované, ani 
zaručené štátom. 

(47) Napokon treba vyzdvihnúť, že vo svetle uvedeného funkčného prístupu, ako správne 
uviedla Komisia Európskych spoločenstiev, nie je možné založiť jedno posúdenie na tom, že 
finančné prostriedky prechádzajú štátnym rozpočtom, kde štát najprv poplatky vyzbiera 
a potom takto získané príjmy poskytne verejnoprávnym prevádzkovateľom vysielania, a druhé 
posúdenie na tom, že štát týmto organizáciám prizná právo vyberať poplatok. 

(48) Nakoniec je potrebné konštatovať, že financovanie, o aké ide v spore vo veci samej, 
zakladajúce sa na akte štátu, je zaručené štátom a zabezpečené spôsobom uloženia povinnosti 
a výberu, ktoré spadajú pod kompetencie orgánov verejnej moci, spĺňa podmienku 
„financovania štátom“ na účely uplatnenia pravidiel Spoločenstva v oblasti verejného 
obstarávania. 

(49) Tento nepriamy spôsob financovania stačí na to, aby bola splnená podmienka 
„financovania štátom“ stanovená v právnej úprave Spoločenstva bez toho, aby štát musel určiť 
alebo poveriť verejný či súkromný orgán vyberaním poplatkov. 

(50) Na prvú otázku treba preto odpovedať, že článok 1 písm. b) druhý pododsek tretia 
zarážka prvý predpoklad smernice Rady 92/50 sa má vykladať v tom zmysle, že ide 
o financovanie najmä štátom, keď činnosti verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania, 
akými sú prevádzkovatelia v spore vo veci samej, sú financované predovšetkým z poplatkov, 
ktoré musia platiť majitelia prijímačov a ktoré boli zavedené, stanovené a vyberané podľa 
pravidiel, akými sú pravidlá v spore vo veci samej. 

(51) Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či článok 1 písm. b) druhý pododsek 
tretia zarážka prvý predpoklad smernice Rady 92/50 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, 
ak je verejnoprávny prevádzkovateľ vysielania financovaný štátom, podmienka týkajúca sa 
„financovania štátom“ si vyžaduje priamy zásah štátu alebo iných orgánov verejnej moci pri 
zadávaní verejnej zákazky, o akú ide v spore vo veci samej, touto organizáciou. 

(52) S cieľom podať odpoveď na túto otázku je vhodné v prvom rade vyzdvihnúť, že priamy 
zásah štátu alebo iného orgánu verejnej moci pri zadávaní určitej verejnej zákazky nie je 
v znení predmetného ustanovenia požadovaný na to, aby bola splnená podmienka 
„financovania štátom“. 

(53) V druhom rade, pokiaľ ide o kritérium závislosti organizácie od orgánov verejnej moci, 
vytvorené judikatúrou Súdneho dvora vo vzťahu k trom predpokladom uvedeným v článku 1 
písm. b) druhom pododseku tretej zarážke smernice 92/50, vnútroštátny súd odkazuje na vyššie 
uvedený názor zastávaný jedným zo súčasných smerov v nemeckej judikatúre a doktríne, podľa 
ktorého má táto závislosť za následok, že orgány verejnej moci môžu konkrétne ovplyvňovať 
jednotlivé postupy verejného obstarávania. 

(54) V tejto súvislosti treba v prvom rade vyzdvihnúť, že otázka závislosti prevádzkovateľov 
vysielania dotknutých v spore vo veci samej od orgánov verejnej moci sa vynára len pri 
zadávaní zákaziek, ktoré nesúvisia s plnením poslania verejnej služby týmito organizáciami, 
ako je to stanovené v nemeckej Ústave, t. j. s tvorbou a realizáciou programov. Verejná 
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zákazka, ktorá je predmetom sporu vo veci samej, sa netýka tohto poslania zvereného uvedeným 
organizáciám. 

(55) Ďalej treba zdôrazniť, že v tomto prípade, ako to vyplýva z posúdení vykonaných 
v rámci prvej otázky, samotná existencia predmetných verejnoprávnych prevádzkovateľov 
vysielania závisí od štátu. Na to, aby bolo kritérium závislosti uvedených organizácií od štátu 
splnené, sa nevyžaduje existencia možnosti konkrétneho vplyvu orgánov verejnej moci na 
jednotlivé rozhodnutia organizácií zapojených do verejného obstarávania. 

(56) Táto závislosť v širšom zmysle slova totiž nevylučuje riziko, že ak by sa nedodržali 
pravidlá Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, prevádzkovatelia vysielania v spore 
vo veci samej sa pri zadávaní zákazky budú rozhodovať inak ako z hospodárskeho hľadiska, čo 
sa môže prejaviť najmä uprednostnením vnútroštátnych uchádzačov a záujemcov. Uvedené 
organizácie môžu mať takýto prístup bez toho, aby porušili požiadavky stanovené v nemeckej 
Ústave, ktoré ho nezakazujú. Ako si vnútroštátny súd pozorne všimol, povinnosť neutrality štátu, 
pokiaľ ide o programy týchto organizácií, ako je to zaručené nemeckou Ústavou, si nevyžaduje, 
aby tieto organizácie zachovali neutralitu v oblasti verejného obstarávania. Takéto riziko by 
bolo v rozpore s cieľmi pravidiel Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania uvedenými 
v bodoch 38 a 39 tohto rozsudku. 

(57) Vnútroštátny súd sa okrem iného pýta, do akej miery je na účely odpovede na druhú 
položenú otázku relevantný postoj zaujatý Súdnym dvorom v bode 21 už citovaného rozsudku 
University of Cambridge, podľa ktorého síce spôsob financovania danej organizácie môže 
naznačovať jej úzke prepojenie na iného verejného obstarávateľa, avšak toto kritérium nemá 
v nijakom prípade definitívne určujúci charakter. Nie všetky platby uskutočnené verejným 
obstarávateľom majú za následok vytvorenie alebo prehĺbenie špecifického vzťahu závislosti 
alebo podriadenosti. Ako „verejné financovanie“ môžu byť kvalifikované iba tie platby, ktoré 
financujú alebo prostredníctvom finančnej pomoci bez konkrétnej protihodnoty podporujú 
aktivity predmetnej organizácie.. 

(58) V tejto súvislosti je vhodné vyzdvihnúť, že čo sa týka vzťahov medzi predmetnými 
organizáciami a užívateľmi vysielania, z bodov 23 až 25 už citovaného rozsudku University of 
Cambridge vyplýva, že verejné platby, na ktoré sa neviaže nijaká zmluvná protihodnota, môžu 
byť kvalifikované ako „verejné financovanie“. Ako bolo konštatované v bode 45 tohto rozsudku, 
v tomto prípade nie je nijaká zmluvná protihodnota viazaná na prostriedky pridelené 
prevádzkovateľom vysielania v spore vo veci samej, keďže ani povinnosť platiť koncesionárske 
poplatky, ani ich výška nie sú výsledkom dohody medzi prevádzkovateľmi a užívateľmi 
vysielania, ktorí musia platiť koncesionárske poplatky z dôvodu samotného vlastníctva 
prijímača, aj keď nikdy nevyužívajú služby týchto organizácií. 

(59) V tomto prípade taktiež neexistuje nijaká konkrétna protihodnota vo vzťahu k štátu, 
keďže, ako to správne zdôraznil vnútroštátny súd, financovanie, ktoré je predmetom sporu vo 
veci samej, slúži na kompenzovanie nákladov spojených s poskytovaním verejnej služby štátu, 
ktorá spočíva v zabezpečení poskytovania pluralistických a objektívnych audiovizuálnych 
informácií občanom. V tejto súvislosti sa prevádzkovatelia vysielania v spore vo veci samej 
neodlišujú od iných organizácií, ktoré poskytujú verejné služby a dostávajú subvencie od štátu 
na zabezpečenie plnenia ich úloh vo verejnom záujme. 

(60) Na položenú otázku teda treba odpovedať, že článok 1 písm. b) druhý pododsek tretia 
zarážka prvý predpoklad smernice Rady 92/50 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak je 
činnosť verejnoprávnych prevádzkovateľov vysielania, akými sú prevádzkovatelia v spore vo 
veci samej, financovaná spôsobom uvedeným v prvej prejudiciálnej otázke, podmienka týkajúca 
sa „financovania štátom“ si nevyžaduje priamy zásah štátu ani iných orgánov verejnej moci 
pri zadávaní verejnej zákazky, o akú ide v spore vo veci samej, týmito organizáciami. 
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ORTHOPÄDIE SCHUHTECHNIK13 
 

V už skôr spomínanom prípade, týkajúcom sa posúdenia charakteru verejnej zákazky na 
dodávku ortopedických pomôcok, Súdny dvor riešil aj prejudiciálnu otázku, či sa zdravotné 
poisťovne založené zákonom, aké sú vo veci samej, so zreteľom na ich vlastnosti (založená 
zákonom, financovaná čiastočne štátom, čiastočne z príspevkov poistencov a ich 
zamestnávateľov, podliehajúca štátnemu dohľadu), majú považovať za verejných 
obstarávateľov na účely uplatnenia pravidiel smernice 2004/18. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(41) S cieľom odpovedať na túto otázku je potrebné najskôr preskúmať úvodnú otázku, na 

ktorej je založená a ktorá vyplýva z odôvodnenia návrhu na začatie prejudiciálneho konania a 
z problematiky opísanej vnútroštátnym súdom, t. j. či okolnosť, že zdravotné poisťovne založené 
zákonom vo veci samej sú výslovne uvedené v prílohe III smernice 2004/18, je sama osebe 
dostatočná na to, aby sa tieto považovali za inštitúcie spravované verejným právom, a teda za 
verejných obstarávateľov. 

(42) Navrhovateľka vo veci samej, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev v tejto 
súvislosti tvrdia, že samotný zápis subjektu v prílohe III smernice 2004/18 predstavuje 
dostatočnú podmienku na účely kvalifikácie tohto subjektu ako inštitúcie, ktorá sa spravuje 
verejným právom. Taký zápis predstavuje nevyvrátiteľnú domnienku tejto kvalifikácie, pri 
ktorej je každé ďalšie skúmanie povahy a vlastností predmetného subjektu nadbytočné. 

(43) S týmto prístupom nemožno súhlasiť. 
(44) Z článku 234 prvého odseku písm. b) ZES totiž vyplýva, že vnútroštátny súd môže 

kedykoľvek položiť Súdnemu dvoru otázku týkajúcu sa platnosti aktu prijatého inštitúciami 
Európskeho spoločenstva, ak sa domnieva, že rozhodnutie o tom je potrebné na vydanie jeho 
rozhodnutia. 

(45) V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetná právna úprava Spoločenstva, t. j. 
smernica 2004/18, obsahuje hmotnoprávne pravidlá, ako je článok 1 ods. 9 druhý pododsek 
tejto smernice, ktorý uvádza podmienky, ktoré musí subjekt splniť, aby sa považoval za 
verejného obstarávateľa v zmysle tejto smernice, ako aj opatrenia na výkon týchto 
hmotnoprávnych predpisov, ako je uvedenie v prílohe III tejto smernice neúplného zoznamu 
inštitúcií spravovaných verejným právom považovaných za spĺňajúce tieto podmienky. V tomto 
kontexte prislúcha súdu Spoločenstva, pokiaľ má rozhodovať o odôvodnenom návrhu v tomto 
zmysle podaným vnútroštátnym súdom, aby sa uistil o vnútornej koherencii predmetného aktu 
Spoločenstva a preskúmal, či zápis daného subjektu do uvedeného zoznamu predstavuje 
správne uplatnenie hmotnoprávnych kritérií definovaných v uvedenom ustanovení. Takýto 
postup Súdneho dvora si vyžaduje zásada právnej istoty, ktorá predstavuje základnú zásadu 
práva Spoločenstva. 

(46) V prejednávanej veci vnútroštátny súd kladie, aj keď nie výslovne, otázku týkajúcu sa 
platnosti zápisu verejných zdravotných poisťovní vo veci samej v prílohe III smernice 2004/18. 
Poukazuje na rozdiely existujúce v judikatúre a odbornej literatúre v Nemecku, pokiaľ ide o 
otázku, či tento zápis predstavuje dostatočnú a výlučnú podmienku na účely kvalifikácie týchto 
poisťovní ako inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom a jasne vyjadruje v tejto súvislosti 
svoje pochybnosti. Z týchto dôvodov položil otázku so zreteľom na hmotnoprávne podmienky 
uvedené v článku 1 ods. 9 druhom pododseku písm. c) smernice 2004/18. 

 
 
13 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie 
Schuhtechnik v AOK Rheinland/Hamburg, C-300/07, ECLI:EU:C:2009:358. 
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(47) Vnútroštátny súd sa preto chce spýtať Súdneho dvora na platnosť zápisu inštitúcie vo 
veci samej v prílohe III smernice 2004/18 so zreteľom na hmotnoprávne podmienky stanovené 
v uvedenom ustanovení. 

(48) S cieľom odpovedať na túto otázku treba pripomenúť, že v súlade s ustálenou 
judikatúrou Súdneho dvora tri podmienky stanovené v článku 1 ods. 9, druhom pododseku písm. 
a), b) a c) smernice 2004/18, ktoré musia byť splnené, aby bol subjekt považovaný za inštitúciu, 
ktorá sa spravuje verejným právom, majú kumulatívny charakter. 

(49) Ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, podmienky stanovené v 
článku 1 ods. 9 druhom pododseku písm. a) a b) smernice 2004/18 sú v prejednávanom prípade 
splnené. Predmetné zdravotné poisťovne založené zákonom  

- sú právnickými osobami, ktoré sa spravujú verejným právom,  
- sú zriadené zákonom na osobitný účel plnenia potrieb v súvislosti s verejným zdravím, ktoré 

sú potrebami vo všeobecnom záujme a  
- nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, pretože uvedené poisťovne poskytujú 

plnenia nie s cieľom dosiahnuť zisk.  
Zostáva teda preskúmať, či minimálne jedna z alternatívnych podmienok stanovených v 

troch prípadoch uvedených v článku 1 ods. 9 druhom pododseku písm. c) tejto smernice je 
splnená v prejednávanej veci, a to v prvom rade podmienka týkajúca sa financovania z väčšej 
časti štátom. 

(50) Pokiaľ ide o túto podmienku, treba najskôr pripomenúť, že ochrana verejného zdravia, 
ako vyplýva z predmetného vnútroštátneho systému, ako aj z uznesení 
Bundesverfassungsgericht citovaných v bodoch 24 a 25 tohto rozsudku, je základnou úlohou 
štátu a zdravotné poisťovne založené zákonom sú začlenené do štátu a fakticky nepriamo 
vykonávajú úlohy štátnej správy. 

(51) Ďalej je potrebné poukázať na to, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora znenie 
článku 1 ods. 9 druhého pododseku písm. c) prvej smernice 2004/18 neobsahuje žiadne 
upresnenie týkajúce sa spôsobu, akým sa má uskutočňovať financovanie, o ktoré ide v tomto 
ustanovení. Toto ustanovenie najmä nevyžaduje, aby činnosť predmetného subjektu bola 
priamo financovaná štátom, alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami na účely splnenia 
príslušnej podmienky. Spôsob nepriameho financovania je teda v tejto súvislosti dostatočný. 

(52) Je vhodné po prvé uviesť, že financovanie zdravotných poisťovní založených zákonom 
vo veci samej je zabezpečené v súlade s príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou príspevkami 
poistencov, vrátane príspevkov, ktoré za nich odvádzajú zamestnávatelia, priamymi platbami 
zo spolkových orgánov a kompenzačnými platbami medzi poisťovňami vyplývajúcimi z 
kompenzačného systému na vyrovnanie štruktúry rizika. Povinné príspevky poistencov 
predstavujú prevažnú časť financovania uvedených poisťovní. 

(53) Po druhé z návrhu na začatie prejudiciálneho konania tiež vyplýva, že príspevky 
poistencov sa platia bez špecifického protiplnenia v zmysle judikatúry Súdneho dvora. V 
skutočnosti sa na tieto platby neviaže nijaké konkrétne zmluvné protiplnenie v tom zmysle, že 
ani povinnosť platiť príspevky, ani ich výška nie sú výsledkom dohody medzi zdravotnými 
poisťovňami založenými zákonom a ich poistencami, ktorí musia platiť príspevky na základe 
zákona z dôvodu samotnej skutočnosti ich poistenia, ktoré je tiež stanovené zákonom. Okrem 
toho výška príspevkov sa riadi výlučne schopnosťou poistenca platiť príspevky, iné hľadiská, 
ako sú jeho vek, zdravotný stav alebo počet spolupoistených osôb, nie sú v tejto súvislosti 
relevantné. 

(54) Po tretie vnútroštátny súd uvádza, že na rozdiel od poplatkov vo veci, v ktorej bolo 
rozhodnuté rozsudkom Bayerischer Rundfunk a i., už citovanom, sadzbu príspevkov v 
prejednávanej veci nestanovuje verejná moc, ale samotné zdravotné poisťovne založené 
zákonom. Správne však poukazuje na to, že priestor na posúdenie týchto poisťovní je príliš 
obmedzený, pretože ich úlohou je zabezpečiť plnenie stanovené právnou úpravou v oblasti 
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sociálneho zabezpečenia. Keďže plnenia a s nimi súvisiace výdavky sú stanovené zákonom a 
uvedené poisťovne nevykonávajú svoje úlohy s cieľom dosiahnuť zisk, sadzba príspevkov sa 
musí stanoviť tak, aby príjmy z toho vyplývajúce neboli nižšie ako výdavky ani ich 
neprekračovali. 

(55) Po štvrté treba zdôrazniť, že stanovenie sadzby príspevkov zdravotnými poisťovňami 
založenými zákonom vyžaduje v každom prípade schválenie štátnym orgánom dohľadu každej 
poisťovne. Uvedená sadzba je teda podľa vyjadrenia vnútroštátneho súdu v istom rozsahu 
stanovená právnymi predpismi. Čo sa napokon týka iných zdrojov príjmov týchto poisťovní, 
priame platby spolkových orgánov, aj keď majú menší význam, nesporne predstavujú priame 
financovanie štátom. 

(56) Pokiaľ ide napokon o spôsoby výberu príspevkov, z návrhu na začatie prejudiciálneho 
konania vyplýva, že v praxi časť príspevkov, ktorú má hradiť poistenec, mu zamestnávateľ 
odpočíta zo mzdy a spolu s časťou príspevku, ktorú má uhradiť zamestnávateľ, to spolu zaplatí 
zdravotnej poisťovni založenej zákonom. Výber príspevkov sa teda uskutočňuje bez možnosti 
zásahu poistenca. Vnútroštátny súd v tejto súvislosti uvádza, že výber príspevkov sa uskutočňuje 
kogentným spôsobom na základe ustanovení verejného práva. 

(57) Je potrebné konštatovať, že ako v prípade záverov Súdneho dvora, ku ktorým dospel v 
už citovanom rozsudku Bayerischer Rundfunk a i. v bode 48, financovanie, o aké ide vo veci 
samej týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, ktorý je založený aktom štátu, je v 
praxi zaručené verejnou mocou a je zabezpečené spôsobom výberu príslušných príspevkov, 
ktorý spadá pod ustanovenia verejného práva, spĺňa podmienku týkajúcu sa financovania z 
väčšej časti štátom na účely uplatnenia pravidiel Spoločenstva v oblasti verejného 
obstarávania. 

(58) So zreteľom na tento záver a alternatívny charakter podmienok stanovených v článku 1 
ods. 9 druhom pododseku písm. c) smernice 2004/18 nie je potrebné preskúmať, či je v 
prejednávanej veci splnená podmienka týkajúca sa dohľadu nad riadením zdravotných 
poisťovní založených zákonom verejnou mocou. 

(59) Na položenú otázku treba preto odpovedať, že článok 1 ods. 9 druhý pododsek písm. c) 
prvá alternatíva smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že ide o financovanie z väčšej 
časti štátom, ak sú činnosti zdravotných poisťovní založených zákonom financované 
predovšetkým z príspevkov platených poistencami, ktoré sú uložené, vypočítané a vyberané 
podľa pravidiel verejného práva, akými sú pravidlá vo veci samej. Také zdravotné poisťovne 
sa majú považovať za inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom, a teda za verejných 
obstarávateľov na účely uplatnenia pravidiel tejto smernice. 

 
MICHANIKI14 

 
Predstavenstvo spoločnosti Erga OSE AE, ktorá je spoločnosťou podľa gréckeho práva 

a súčasťou „verejného sektora v širšom zmysle“, vyhlásila verejné obstarávanie formou 
otvorenej súťaže na uskutočnenie pozemných prác a technických prác pre infraštruktúru novej 
zdvojenej vysokorýchlostnej železničnej trate spájajúcej Korint a Kiato (Grécko), ktorých 
rozpočet bol stanovený na 51 700 000 eur. Na tomto konaní sa okrem iných zúčastnili 
spoločnosti Michaniki AE a KI Sarantopoulos AE. Predstavenstvo spoločnosti Erga OSE 
zadalo zákazku týkajúcu sa týchto pozemných prác a technických prác spoločnosti 
Sarantopoulos AE. V nadväznosti na to túto spoločnosť prevzala spoločnosť Pantechniki AE. 
Spoločnosť Erga OSE pred podpisom zmluvy zaslala Národnej rade rozhlasu a televízie údaje 
týkajúce sa totožnosti hlavných akcionárov, členov predstavenstva a členov výkonnej rady 

 
 
14 Rozsudok z 16. decembra 2008, Michaniki, C-213/07, EU:C:2008:731. 
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spoločnosti Pantechniki na účely získania osvedčenia, že u týchto osôb nie sú dôvody 
nezlučiteľnosti stanovené podľa gréckeho zákona č. 3021/2002 o obmedzeniach, ktoré platia 
pre uzatváranie verejných zmlúv s podnikateľmi alebo s osobami, ktoré majú účasť v sektore 
hromadných informačných prostriedkov. Podľa tohto zákona sa zakazuje zadávanie verejných 
zákaziek/uzatváranie verejných zmlúv s mediálnymi spoločnosťami, ako aj so spoločníkmi, 
hlavnými akcionármi, členmi správnych orgánov a riadiacimi pracovníkmi týchto spoločností. 
Je okrem toho zakázané zadávať verejné zákazky/uzatvárať verejné zmluvy s podnikmi, 
ktorých spoločníci alebo hlavní akcionári, alebo členovia správnych orgánov, či riadiaci 
pracovníci sú mediálnymi spoločnosťami alebo spoločníkmi, hlavnými akcionármi alebo 
členmi správnych orgánov, či riadiacimi pracovníkmi mediálnych spoločností. Zákaz 
uzatvárania verejných zmlúv sa vzťahuje tiež na manželov a príbuzných týchto osôb, 
neobmedzene pokiaľ sú z priamej línie, a až do štvrtého stupňa, ak sú z vedľajšej línie, ak 
nemôžu preukázať, že sú od týchto osôb hospodársky nezávislé; na ktorúkoľvek osobu 
vystupujúcu ako prostredník; spoločníkov a hlavných akcionárov spoločníkov a hlavných 
akcionárov; každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá hoci nie je akcionárom, priamo 
alebo nepriamo kontroluje jednu alebo viacero mediálnych spoločností alebo môže zásadne 
priamo alebo nepriamo ovplyvniť prijatie rozhodnutí riadiacich orgánov alebo vedenia 
spoločnosti v súvislosti so spôsobom riadenia a všeobecným fungovaním týchto podnikov. 

Národná rada rozhlasu a televízie vydala osvedčenie, ktorým potvrdila, že neexistujú dôvody 
nezlučiteľnosti vo vzťahu k osobám, ktorých totožnosť bola uvedená v liste spoločnosti Erga 
OSE, pretože sa domnievala, že sa na pána K. Sarantopoulosa, ktorý je hlavným akcionárom 
a podpredsedom správnej rady spoločnosti Pantechniki, napriek jeho príbuzenskému vzťahu 
s pánom G. Sarantopoulosom, ktorý je členom správnych rád dvoch gréckych spoločností, 
ktoré vykonávajú činnosť v oblasti hromadných informačných prostriedkov, nevzťahuje režim 
nezlučiteľnosti stanovený v zákone č. 3021/2002. Rozhodol totiž, že pán K. Sarantopoulos je 
hospodársky nezávislý od pána G. Sarantopoulosa. 

Spoločnosť Michaniki v snahe dosiahnuť zrušenie dotknutého osvedčenia podala na 
Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada) žalobu.  

Štátna rada položila prejudiciálne otázky týkajúce sa toho, či je výpočet zákazu účasti 
definovaný v smernici taxatívny a ak je taxatívny, či táto taxatívnosť nie je v rozpore so zásadou 
proporcionality a subsidiarity tým, že zakazuje začleniť medzi dôvody vylúčenia zhotoviteľa 
z verejného obstarávania prác prípad, keď samotný poskytovateľ alebo jeho vedenie (buď 
vlastník daného podniku, jeho hlavný akcionár, spoločník alebo riaditeľ), alebo osoby 
vystupujúce ako prostredníci pre uvedených riadiacich pracovníkov pôsobia v mediálnych 
spoločnostiach, ktoré môžu nezákonne pôsobiť na postup verejného obstarávania prác 
prostredníctvom všeobecného vplyvu, ktorým disponujú. 

  
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(38) V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že smernice Spoločenstva týkajúce sa verejného 

obstarávania majú za cieľ koordináciu vnútroštátnych postupov v tejto oblasti. V súvislosti 
s verejným obstarávaním prác druhé odôvodnenie smernice 93/37 kladie výslovne dôraz na 
tento cieľ. 

(39) Z tohto druhého a šiesteho odôvodnenia smernice 93/37 vyplýva, že táto koordinácia 
sleduje zároveň výkon slobody usadenia sa a slobody poskytovania služieb v oblasti verejného 
obstarávania prác, ako aj rozvoj efektívnej hospodárskej súťaže v tejto oblasti na úrovni 
Spoločenstva uprednostňovaním čo najširšieho prejavu záujmu zhotoviteľov z členských štátov. 

(40)  Za týchto skutočností je článok 24 smernice 93/37, ktorý je zahrnutý v hlave 
upravujúcej „spoločné“ pravidlá účasti, súčasťou presne vymedzeného súboru podmienok 
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týkajúcich sa výberu zhotoviteľov prijatých na predloženie ponuky a podmienok zadania 
zákazky. 

(41) V kapitole venovanej kritériám „kvalitatívneho“ výberu uvedený článok 24 vo svojom 
prvom odseku upravuje sedem dôvodov vylúčenia zhotoviteľa z účasti na súťaži, ktoré sa týkajú 
odborných vlastností uchádzača, presnejšie jeho profesijnej bezúhonnosti, jeho solventnosti, 
ako aj jeho ekonomickej a finančnej spôsobilosti. 

(42) V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, tak ako to urobila Rada Európskej Únie, že 
prístup normotvorcu Spoločenstva sa zakladal len na ponechaní dôvodov vylúčenia založených 
na objektívnom konštatovaní skutočností alebo správania dotknutého zhotoviteľa, ktoré môžu 
diskreditovať jeho profesijnú bezúhonnosť, či prípadne jeho ekonomickú alebo finančnú 
spôsobilosť riadne viesť práce verejnej zákazky, o ktorú sa uchádza. 

(43) Za týchto podmienok sa má článok 24 prvý odsek smernice 93/37 vykladať ako taxatívny 
výpočet dôvodov, ktoré odôvodňujú vylúčenie zhotoviteľa z účasti na verejnom obstarávaní 
z dôvodov založených na objektívnych skutočnostiach, ktoré sa týkajú jeho odborných 
vlastností. Bráni preto tomu, aby členské štáty alebo verejný obstarávateľ doplnili zoznam, 
ktorý obsahuje, ďalšími dôvodmi vylúčenia založenými na kritériách týkajúcich sa odborných 
vlastností. 

(44) Taxatívny výpočet uvedený v článku 24 prvom odseku smernice 93/37 však nevylučuje 
možnosť členských štátov uchovať alebo zaviesť vecné pravidlá, ktoré sledujú najmä 
dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania, ako aj z nej vyplývajúcej zásady transparentnosti 
v oblasti verejného zaobchádzania, ktoré musia verejný obstarávatelia zachovávať pri každom 
takomto postupe verejného obstarávania. 

(45) Uvedené zásady, ktoré znamenajú najmä, že s uchádzačmi sa musí zaobchádzať 
rovnako tak v čase vypracúvania ich ponúk, ako aj v čase, keď sú tieto ponuky hodnotené 
verejným obstarávateľom, predstavujú totiž základ smerníc týkajúcich sa postupov verejného 
obstarávania a povinnosť verejného obstarávateľa zabezpečiť ich dodržiavanie zodpovedá 
samotnej podstate týchto smerníc. 

(46) Článok 6 ods. 6 smernice 93/37 okrem iného upresňuje, že verejní obstarávatelia 
zabezpečia, aby nedochádzalo k diskriminácii medzi jednotlivými zhotoviteľmi. 

(47) Z toho vyplýva, že členský štát má právo stanoviť okrem dôvodov založených na 
objektívnych kritériách týkajúcich sa odborných predpokladov, ktoré sú taxatívne vymedzené 
v článku 24 prvom odseku smernice 93/37, opatrenia vylúčenia na účely zabezpečenia 
dodržiavania zásady rovnosti zaobchádzania so všetkými uchádzačmi, ako aj zásady 
transparentnosti v rámci postupov verejného zaobchádzania. 

(48) V súlade so zásadou proporcionality, ktorá je všeobecnou zásadou práva Spoločenstva, 
však takéto opatrenia nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. 

(49) Vzhľadom na to, čo bolo uvedené, je potrebné na prvú otázku odpovedať tak, že článok 
24 prvý odsek smernice 93/37 sa má vykladať v tom zmysle, že taxatívne vymedzuje dôvody 
založené na objektívnych kritériách odborných predpokladov, ktoré môžu odôvodňovať 
vylúčenie zhotoviteľa z účasti na verejnom obstarávaní prác. Táto smernica však nebráni tomu, 
aby členský štát stanovil ďalšie opatrenia vylúčenia, ktoré majú za cieľ zabezpečiť dodržiavanie 
zásad rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi a transparentnosti, pokiaľ takéto opatrenia nejdú 
nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. 

(59)  Snaha členského štátu predchádzať nebezpečenstvám zneužitia moci hromadných 
informačných prostriedkov v rámci postupov verejného obstarávania sleduje cieľ všeobecného 
záujmu, ktorým je zachovanie pluralizmu a nezávislosti hromadných informačných 
prostriedkov Okrem toho táto snaha slúži osobitne ďalšiemu cieľu tejto povahy, a síce cieľu 
boja proti podvodom a korupcii. 

(60) Z toho vyplýva, že právo Spoločenstva nebráni prijatiu vnútroštátnych opatrení 
určených na odstránenie nebezpečenstva vytvárania praktík pri postupoch verejného 
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obstarávania prác, ktoré ohrozujú transparentnosť a poškodzujú hospodársku súťaž a ktoré sa 
môžu objaviť v súvislosti s prítomnosťou zhotoviteľa, ktorý vykonáva činnosť v sektore 
hromadných informačných prostriedkov alebo je prepojený na osobu, ktorá vykonáva činnosť 
v tomto sektore, medzi uchádzačmi, a na prevenciu alebo odstránenie podvodov alebo 
korupcie. 

(62) Pritom také vnútroštátne ustanovenie, o aké ide vo veci samej, ktoré zavádza všeobecnú 
nezlučiteľnosť sektora verejných prác so sektorom hromadných informačných prostriedkov, má 
za následok vylúčenie zo súťaže zhotoviteľov pôsobiacich v oblasti verejných prác, ktorí 
pôsobia tiež v sektore hromadných informačných prostriedkov na základe vlastníckeho vzťahu, 
postavenia hlavného akcionára, spoločníka alebo vedenia, pričom im neumožňuje, aby 
vyvrátili, vo vzťahu k indíciám, ktoré uviedol napríklad ich konkurent, že v ich prípade 
neexistuje reálne nebezpečenstvo druhu. 

(69) Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné na druhú otázku odpovedať, že právo 
Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré 
sledovaním legitímnych cieľov rovnosti zaobchádzania medzi uchádzačmi a transparentnosti 
v rámci postupov verejného obstarávania zavádza nevyvrátiteľnú domnienku nezlučiteľnosti 
postavenia vlastníka, spoločníka, hlavného akcionára alebo riadiaceho pracovníka podniku, 
ktorý vykonáva činnosť v odvetví hromadných informačných prostriedkov, s postavením 
vlastníka, spoločníka, hlavného akcionára alebo riadiaceho pracovníka podniku, ktorý bol zo 
strany štátu alebo právnickej osoby z verejného sektora v širšom zmysle poverený vykonaním 
zákaziek na práce, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb. 
 

LA CASCINA15 
 

 V decembri 2002 uverejnilo talianske ministerstvo obrany po dohode s ministerstvom 
hospodárstva a financií v Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania postupom zrýchlenej 
užšej súťaže na poskytovanie reštauračných služieb inštitúciám a útvarom ministerstva obrany 
detašovaným na území štátu.  Toto verejné obstarávanie bolo rozdelené na 16 častí. Pre každú 
z nich bola stanovená rozdielna výška ročnej odmeny, konkrétna geografická oblasť 
vykonávania zmluvy a súhrn osobitných plnení, ktoré sa mali realizovať. Na toto verejné 
obstarávanie okrem iných reagovali La Cascina a Zilch, v rámci dočasného združenia 
podnikov, a to na väčšinu z jeho 16 častí, ako aj G. f. M. – výlučne na časť č. 7. V decembri 
2003 verejný obstarávateľ rozhodol o vylúčení La Cascina a G. f. M. z verejného obstarávania 
z dôvodu, že si neplnia povinnosti v oblasti platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie 
pracovníkov, ako aj o vylúčení spoločnosti Zilch z dôvodu, že si neplní povinnosti týkajúce sa 
platenia daní.  Uvedené tri subjekty požiadali vnútroštátny súd o zrušenie tohto rozhodnutia. La 
Cascina a G. f. M konkrétne tvrdili, že nezaplatenie príspevkov na sociálne zabezpečenie bolo 
legalizované a posteriori. Pokiaľ ide o spoločnosť Zilch, tá tvrdila, že jedna časť dlžnej dane 
bola predmetom čiastočného odpustenia dane a na druhú sa vzťahovala „daňová amnestia“ 
v zmysle legalizačného opatrenia prijatého vnútroštátnym zákonodarcom v roku 2002, na 
základe ktorého mu bolo umožnené vykonať platbu v splátkach. 

Verejný obstarávateľ naproti tomu tvrdil, že legalizácia a posteriori neznamená, že žalujúce 
podniky si v čase uplynutia lehoty na predloženie žiadosti o účasť vo verejnom obstarávaní, t. 
j. 15. januára 2003, plnili svoje povinnosti. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 
 
15 Rozsudok z 9.februára 2006, La Cascina a i., C-226/04 a C-228/04, EU:C:2006:94.  
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(19) Svojimi otázkami sa vnútroštátny súd v podstate snaží zistiť, po prvé, či článok 29 prvý 

odsek písm. e) a f) smernice treba vykladať tak, že nepripúšťa také ustanovenie vnútroštátneho 
práva, ktoré odkazuje na situáciu poskytovateľa služieb, ktorý „si neplní“ svoje daňové 
povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo sociálneho zabezpečenia. Po druhé sa pýta, k akému 
okamihu musí poskytovateľ služieb predložiť dôkaz o splnení týchto povinností. Po tretie sa 
pýta, či na poskytovateľa služieb, ktorý je buď v omeškaní s platbami daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie, alebo mu príslušné orgány umožnili splátky týchto príspevkov alebo 
daní, alebo podal opravný prostriedok na správnom alebo súdnom orgáne, v ktorom 
spochybňuje existenciu alebo výšku príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní, ktoré má 
povinnosť zaplatiť, treba alebo netreba hľadieť tak, že si nesplnil povinnosti platiť príspevky na 
sociálne zabezpečenie alebo dane v zmysle článku 29 prvého odseku písm. e) a f) smernice. 

(20) Aby mohol Súdny dvor poskytnúť užitočnú odpoveď na tieto otázky, je na úvod potrebné 
zdôrazniť, že cieľom smerníc Spoločenstva o verejnom obstarávaní je koordinovať vnútroštátne 
postupy v tejto oblasti. Pokiaľ ide konkrétne o verejné obstarávanie služieb, v treťom 
odôvodnení smernice sa uvádza, že na dosiahnutie cieľov definovaných v prvom a druhom 
odôvodnení je potrebná „… koordinácia postupov verejného obstarávania služieb“. 

(21)  V kontexte tejto koordinácie článok 29 smernice stanovuje sedem dôvodov vylúčenia 
záujemcov z účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré súvisia s profesionálnou cťou, solventnosťou 
a dôveryhodnosťou. Toto ustanovenie ponecháva na členských štátoch, aby posúdili uplatnenie 
všetkých týchto prípadov vylúčenia, čoho dôkazom je výraz „z účasti na objednávke môže byť 
vylúčený…“, ktorý sa nachádza v úvode tohto ustanovenia a v písmenách e) a f), výslovne 
odkazuje na vnútroštátne právne predpisy. 

(22) A tak, ako správne upozorňuje Komisia Európskych spoločenstiev, samotné 
posudzované ustanovenie určuje hranice možností členských štátov v tom zmysle, že nemôžu 
stanoviť iné dôvody vylúčenia, než aké sú v ňom uvedené. Táto možnosť členských štátov je tiež 
ohraničená všeobecnými zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. 

(23) Z toho vyplýva, že článok 29 smernice sa v tejto oblasti neusiluje o to, aby sa v ňom 
uvedené dôvody vylúčenia uniformne uplatňovali na úrovni Spoločenstva, takže členské štáty 
majú možnosť tieto dôvody vylúčenia vôbec neuplatňovať, ak sa rozhodnú pre čo najširšiu účasť 
vo verejných obstarávaniach, alebo ich začleniť do vnútroštátnej právnej úpravy 
s dôslednosťou, ktorej stupeň sa môže meniť v každom jednotlivom prípade v závislosti od 
právnych, ekonomických alebo sociálnych zreteľov, ktoré prevážia na vnútroštátnej úrovni. 
V rámci toho môžu členské štáty zmierniť alebo zmäkčiť kritériá stanovené v článku 29 
smernice. 

(24) Pokiaľ ide po prvé o otázku, či sa článok 29 prvý odsek písm. e) a f) smernice má 
vykladať tak, že nepripúšťa také vnútroštátne ustanovenie, ktoré sa odvoláva na situáciu 
„poskytovateľa služieb“, ktorý „si neplní“ svoje daňové povinnosti a povinnosti vyplývajúce zo 
sociálneho zabezpečenia, toto ustanovenie umožňuje členským štátom vylúčiť každého 
záujemcu, „ktorý si nesplnil svoje povinnosti“ týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne 
zabezpečenie a daní „podľa vnútroštátnych právnych predpisov“. 

(25) Toto ustanovenie neobsahuje definíciu pojmu „nesplniť si svoje povinnosti“. Vzhľadom 
na úvahy rozvinuté v bode 23 tohto rozsudku autori smernice nemali v úmysle kvalifikovať tento 
pojem autonómne na úrovni Spoločenstva, ale odkázali v tomto smere na vnútroštátne právne 
normy. Je preto na týchto vnútroštátnych právnych normách, aby upresnili obsah a rozsah 
predmetných povinností, ako aj podmienky ich splnenia. 

(26) Taliansky zákonodarca využil možnosť, ktorú mu dáva článok 29 prvý odsek písm. e) 
a f) smernice a zakotvil predmetné dva dôvody vylúčenia v článku 12 písm. d) a e) 
legislatívneho dekrétu č. 157/1995. Vnútroštátny súd sa však pýta, po prvé, či vzhľadom na 
použitie slovného spojenia „ktorí si neplnia svoje povinnosti…“ nie je toto ustanovenie viac 
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permisívne a neposkytuje vnútroštátnym orgánom väčšiu voľnosť oproti formulácii použitej 
v článku 29 prvom odseku písm. e) a f) smernice. 

(29) Vnútroštátny sudca sa po druhé pýta, či na to, aby poskytovateľ služieb splnil svoje 
povinnosti v oblasti daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie, musí „k dátumu uplynutia 
lehoty na podanie žiadosti o účasť vo verejnom obstarávaní a každopádne pred prijatím 
rozhodnutia o tom, s kým bude uzavretá zmluva“, vykonať príslušnú platbu „v celom rozsahu 
a bez omeškania“. 

(30) Ak máme určiť, ku ktorému okamihu treba posudzovať, či si záujemca splnil svoje 
povinnosti, treba konštatovať, že keďže článok 29 prvý odsek písm. e) a f) smernice odkazuje 
na právne predpisy členských štátov, pokiaľ ide o určenie obsahu pojmu „splniť si povinnosti“ 
a zákonodarca Spoločenstva si neželal zjednotiť uplatňovanie tohto článku na úrovni 
Spoločenstva; je preto logické domnievať sa, že ten istý odkaz na vnútroštátne právne predpisy 
sa uplatní, aj pokiaľ ide o určenie predmetného okamihu. 

(31) Je preto úlohou vnútroštátnych právnych noriem, aby určili, ku ktorému okamihu alebo 
v rámci akej lehoty musia dotknuté osoby vykonať platby zodpovedajúce ich povinnostiam, 
prípadne – pokiaľ ide o iné situácie, ktorými sa zaoberá vnútroštátny súd a ktoré sú rozobraté 
v bodoch 34 až 39 tohto rozsudku, – musia dokázať, že sú splnené podmienky na 
legalizáciu a posteriori. Táto lehota môže byť určená najmä dňom uplynutia lehoty na 
predloženie žiadosti o účasť vo verejnom obstarávaní, dátumom zaslania výzvy na predloženie 
ponuky, dňom uplynutia lehoty na predloženie ponúk kandidátmi, dátumom hodnotenia ponúk 
verejným obstarávateľom, prípadne okamihom, ktorý bezprostredne predchádza prijatiu 
rozhodnutia o tom, s kým bude uzavretá zmluva. 

(32) Je však potrebné zdôrazniť, že zásada transparentnosti a zásada rovnosti 
zaobchádzania, ktorými sa riadia všetky postupy verejného obstarávania a v zmysle ktorých 
musia byť vecné a procesné podmienky účasti na verejnom obstarávaní jasne a vopred 
definované, vyžadujú, aby bola táto lehota určená s absolútnou istotou a aby bola zverejnená 
tak, aby mohli dotknuté osoby presne poznať obmedzenia postupu a aby si boli isté, že rovnaké 
obmedzenia platia pre všetkých konkurentov. Túto lehotu môže stanoviť vnútroštátna právna 
úprava, prípadne môže vnútroštátna právna úprava zveriť túto zodpovednosť verejným 
obstarávateľom. 

(33) Za kandidáta, ktorý si splnil svoje povinnosti v lehote, o ktorej sa hovorí v bode 31 
vyššie, sa teda považuje kandidát, ktorí v celom rozsahu vykonal platby súvisiace s jeho dlhmi 
v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia, s výhradou prípadov, keď dôjde k následnej 
legalizácii a podaniu opravného prostriedku na správnom alebo súdnom orgáne, ktorými sa 
zaoberajú body 34 až 39 tohto rozsudku. Iba obyčajné začatie platenia v danom okamihu alebo 
dôkaz o úmysle zaplatiť či dokonca dôkaz o finančnej kapacite na legalizáciu po tomto okamihu 
nepostačuje, inak by bola porušená zásada rovnosti zaobchádzania s kandidátmi. 

(34) Po tretie sa návrh vnútroštátneho súdu v podstate týka otázky, či možno takú 
vnútroštátnu právnu úpravu alebo správnu prax, ktorá dáva poskytovateľom služieb na účely 
ich účasti vo verejnom obstarávaní možnosť, aby a posteriori legalizovali svoju situáciu 
v daňovej oblasti a v oblasti sociálneho zabezpečenia na základe opatrení na odstránenie 
tvrdosti zákona alebo daňovej amnestie, ktoré prijal daný členský štát, alebo na základe dohody 
so správnym orgánom o splátkach alebo odpustení dlhu, považovať za zlučiteľnú s článkom 29 
prvým odsekom písm. e) a f) smernice. 

(36) Z toho vyplýva, že vnútroštátna právna úprava alebo správna prax, podľa ktorej sa 
v prípade opatrení na odstránenie tvrdosti zákona alebo finančnej amnestie alebo aj 
v nadväznosti na dohodu so správnym orgánom na dotknutých kandidátov hľadí tak, že si plnia 
povinnosti na účely ich účasti vo verejnom obstarávaní, nie je v rozpore s článkom 29 prvým 
odsekom písm. e) a f) smernice za podmienky, že títo kandidáti môžu v lehote, o ktorej hovorí 
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bod 31 tohto rozsudku, predložiť dôkaz o tom, že využili opatrenia na odstránenie tvrdosti 
zákona, daňovú amnestiu alebo dohodu so správnym orgánom, ktoré sa týkali ich dlhov. 

(37) Návrh vnútroštátneho súdu sa napokon týka otázky, s akými účinkami treba spájať 
prípad, keď záujemca podá opravný prostriedok na správnom alebo súdnom orgáne proti 
zisteniam daňových orgánov alebo orgánov sociálneho zabezpečenia, ak sa má posúdiť, či si 
tento záujemca plní povinnosti na účely jeho účasti vo verejnom obstarávaní. 

(38) Je potrebné sa domnievať, že odkaz na vnútroštátne právo obsiahnutý v článku 29 
prvom odseku písm. e) a f) smernice platí aj v prípade tejto otázky. Účinky podania opravného 
prostriedku na správnom alebo súdnom orgáne sú však veľmi úzko späté s výkonom a ochranou 
základných práv v oblasti súdnej ochrany, ktorých rešpektovanie právny poriadok Spoločenstva 
takisto zabezpečuje. Vnútroštátna právna úprava, ktorá by totálne ignorovala účinky, ktoré má 
podanie opravného prostriedku na správnom alebo súdnom orgáne na možnosť zúčastniť sa 
verejného obstarávania, by riskovala porušenie základných práv dotknutých osôb. 

(39) Berúc do úvahy túto hranicu teda vnútroštátnemu právnemu poriadku prináleží, aby 
určil, či podanie opravného prostriedku na správnom alebo súdnom orgáne, za podmienky, že 
tento opravný prostriedok bol podaný v lehote, o ktorej sa hovorí v bode 31 tohto rozsudku, má 
účinky, ktoré verejného obstarávateľa zaväzujú hľadieť na dotknutého záujemcu až do vydania 
konečného rozhodnutia tak, že si plní povinnosti na účely jeho účasti vo verejnom obstarávaní. 

(40) Na položené otázky teda treba odpovedať tak, že článok 29 prvý odsek písm. e) a f) 
smernice pripúšťa takú vnútroštátnu právnu úpravu alebo správnu prax, podľa ktorej 
poskytovateľ služieb, ktorý si ku dňu uplynutia lehoty na predloženie žiadosti o účasť vo 
verejnom obstarávaní nesplnil svoje povinnosti v oblasti príspevkov na sociálne zabezpečenie 
a daní vykonaním zodpovedajúcich platieb v plnom rozsahu, môže následne túto situáciu 
legalizovať 

– v zmysle opatrení daňovej amnestie alebo opatrení na odstránenie tvrdosti zákona 
prijatých štátom alebo 

– v zmysle dohody so správnym orgánom o splátkach alebo odpustení dlhu, alebo 
– podaním opravného prostriedku na správnom alebo súdnom orgáne, 
za podmienky, že v lehote stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou alebo správnou praxou 

preukáže, že využil takéto opatrenia alebo dohodu alebo že v tejto lehote podal takýto opravný 
prostriedok. 
 

VOSSLOH LAEIS16 
 

V danom konaní nemecký súd položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku týkajúcu sa 
preukázania spôsobilosti  uchádzača vo verejnom obstarávaní. Išlo o spor medzi spoločnosťou 
Vossloh Laeis GmbH a spoločnosťou Stadtwerke München GmbH ako verejným 
obstarávateľom v súvislosti s vylúčením spoločnosti Vossloh Laeis GmbH z kvalifikačného 
systému zavedeného spoločnosťou Stadtwerke München v rámci zadania verejných zákaziek 
patriacich do oblasti dodávky komponentov železničných tratí. Spoločnosť Vossloh Laeis 
vytýka verejnému obstarávateľovi, že ju vyňal z kvalifikačného systému v zmysle článku 77 
smernice 2014/25, ktorý tento verejný obstarávateľ zaviedol v priebehu roku 2011 v rámci 
verejného obstarávania na dodanie komponentov železničných tratí. Tento kvalifikačný systém 
bol viackrát predĺžený, naposledy 22. decembra 2015, a skončil sa na konci roku 2016. 
Spoločnosť Vossloh Laeis je výrobcom komponentov železničných tratí, vrátane koľají a iných 
stavebných prvkov z ocele, potrebných pre železničné zariadenia. V marci 2016 Spolkový úrad 

 
 
16 Rozsudok Súdneho dvora z 24. októbra 2018 vo veci Vossloh Laeis GmbH v Stadtwerke München GmbH, C-
124/17, ECLI:EU:C:2018:855. 
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na ochranu hospodárskej súťaže, Nemecko uložil tejto spoločnosti pokutu pre účasť na karteli 
týkajúcom sa výhybiek (ďalej len „koľajnicový kartel“) do roku 2011, pričom v jej prípade 
uplatnil pravidlo zhovievavosti, s cieľom zohľadniť spoluprácu, ktorú poskytla tomuto úradu 
na podporu objasnenia svojho vlastného dohodnutého správania. Verejný obstarávateľ 
Stadtwerke München, ktorý z dôvodu koľajnicového kartelu údajne utrpel škodu, podal proti 
spoločnosti Vossloh Laeis občianskoprávnu žalobu o náhradu škody. Po predložení ponuky 
spoločnosťou Vossloh Laeis v rámci iného postupu verejného obstarávania, verejný 
obstarávateľ Stadtwerke München listom z 15. júna 2016 vyjadril pochybnosti o spoľahlivosti 
tohto uchádzača z dôvodu jeho účasti na koľajnicovom karteli. V odpovedi na tento list 
spoločnosť Vossloh Laeis 16. júna 2016 uviedla „samoočisťujúce opatrenia“ organizačnej 
a personálnej povahy, ktoré prijala s cieľom predísť tomu, aby sa nezákonné kartelové dohody 
a nekalé konkurenčné postupy opakovali. Okrem toho spoločnosť Vossloh Laeis uviedla, že je 
ochotná nahradiť škodu spôsobenú spoločnosti Stadtwerke München z dôvodu svojho 
protiprávneho správania. Vossloh Laeis však odmietla poskytnúť spoločnosti Stadtwerke 
München rozhodnutie Spolkového úradu na ochranu hospodárskej súťaže, ktorým jej bola 
uložená pokuta a ktorého predloženie požadoval verejný obstarávateľ, aby mohol preskúmať 
a za pomoci tejto spolupráce objasniť porušenie kartelového práva, ktorého sa táto spoločnosť 
dopustila. V tejto súvislosti Vossloh Laeis tvrdila, že podľa jej názoru je spolupráca so 
Spolkovým úradom na ochranu hospodárskej súťaže dostatočná na samoočistenie. Keďže 
vysvetlenia poskytnuté spoločnosťou Vossloh Laeis nepreukázali, že tento podnik prijal 
dostatočné opatrenia v zmysle § 125 GWB (tj. že podnik zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť 
náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody spôsobenej trestným činom alebo pochybením; 
komplexne objasnil skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s vyšetrovacími 
orgánmi a verejným obstarávateľom, a prijal konkrétne technické, organizačné a personálne 
opatrenia, ktoré sú vhodné na to, aby sa zabránilo budúcim trestným činom alebo 
pochybeniam), Stadtwerke München ju 4. novembra 2016 informovala, že s okamžitou 
účinnosťou je vylúčená z dotknutého kvalifikačného postupu. Spoločnosť Vossloh Laeis 
podala 17. novembra 2016 žalobu proti rozhodnutiu o tomto vylúčení na Komoru pre verejné 
obstarávanie Južného Bavorska, Nemecko. Domnieva sa, že verejný obstarávateľ nesprávne 
vyložil ustanovenia o vylúčení z verejného obstarávania, a svoje rozhodnutie nedostatočne 
odôvodnil, pretože článok 57 ods. 6 smernice 2014/24 stanovuje len spoluprácu 
s vyšetrovacími orgánmi, a nie s verejným obstarávateľom. Okrem toho vylúčenie z postupu 
verejného obstarávania je podľa relevantného národného práva možné len do troch rokov od 
skutočností zakladajúcich dôvod na vylúčenie. V tomto prípade však k týmto skutočnostiam 
došlo viac než tri roky pred týmto vylúčením. Za týchto okolností sa Komora pre verejné 
obstarávanie Južného Bavorska rozhodla prerušiť konanie a položila Súdnemu dvoru 
nasledujúce prejudiciálne otázky: 

„1. Je vnútroštátna právna úprava, ktorá ako podmienku úspešného samoočistenia 
hospodárskeho subjektu stanovuje, že tento subjekt musí komplexne objasniť skutočnosti 
a okolnosti týkajúce sa trestného činu alebo pochybenia a nimi spôsobenej škody, a to aktívnou 
spoluprácou nielen s vyšetrovacími orgánmi, ale aj s verejným obstarávateľom, zlučiteľná 
s požiadavkami článku 80 smernice 2014/25 v spojení s článkom 57 ods. 6 druhým 
pododsekom smernice 2014/24? 

2. V prípade zápornej odpovede na uvedenú otázku, má sa článok 57 ods. 6 druhý pododsek 
smernice 2014/24 vykladať v tomto kontexte tak, že daný hospodársky subjekt je pre úspešné 
samoočistenie v každom prípade povinný objasniť verejnému obstarávateľovi skutkový stav do 
takej miery, aby tento vedel posúdiť, či prijaté samoočisťovacie opatrenia (technické, 
organizačné a personálne opatrenia a náhrada škody) sú vhodné a dostatočné? 

3. Pre fakultatívne dôvody na vylúčenie upravené v článku 57 ods. 4 smernice 2014/24 platí 
podľa článku 57 ods. 7 smernice 2014/24 maximálne obdobie vylúčenia, resp. lehota vylúčenia 
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tri roky odo dňa príslušnej udalosti. Má sa za príslušnú udalosť považovať už splnenie dôvodu 
na vylúčenie uvedeného v článku 57 ods. 4 smernice 2014/24, alebo je rozhodujúcim deň, kedy 
verejný obstarávateľ získal oprávnenú a preukázateľnú vedomosť o existencii dôvodu na 
vylúčenie? 

4. Je teda v situácii, ktorá zakladá dôvod na vylúčenie podľa článku 57 ods. 4 písm. d) 
smernice 2014/24, v dôsledku účasti hospodárskeho subjektu na kartelovej dohode, príslušnou 
udalosťou v zmysle článku 57 ods. 7 smernice 2014/24 skončenie účasti na kartelovej dohode 
alebo nadobudnutie oprávnenej a preukázateľnej vedomosti verejného obstarávateľa o účasti 
na kartelovej dohode?“ 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(18) Svojou prvou a druhou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd 

v podstate pýta, či sa má článok 80 smernice 2014/25 v spojení s článkom 57 ods. 6 smernice 
2014/24 vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, ktoré vyžaduje od 
hospodárskeho subjektu, ktorý chce preukázať svoju spoľahlivosť napriek existencii 
relevantného dôvodu na vylúčenie, že tento subjekt musí komplexne objasniť skutočnosti 
a okolnosti týkajúce sa trestného činu alebo pochybenia, a to aktívnou spoluprácou nielen 
s vyšetrovacím orgánom, ale aj s verejným obstarávateľom, s cieľom predložiť dôkaz 
o obnovení jeho spoľahlivosti. 

(19) Článok 57 smernice 2014/24, na ktorý odkazuje článok 80 smernice 2014/25, vyžaduje 
alebo umožňuje, aby verejný obstarávateľ vylúčil hospodársky subjekt z účasti na postupe 
verejného obstarávania v prípade existencie jedného z dôvodov na vylúčenie uvedených 
v odsekoch 1, 2 a 4 tohto článku. 

(20) V súlade so znením odseku 6 druhého pododseku článku 57 smernice 2014/24 
hospodársky subjekt, ktorý chce preukázať svoju spoľahlivosť napriek existencii relevantného 
dôvodu na vylúčenie uvedeného v odsekoch 1 a 4 tohto článku, preukáže, že zaplatil alebo sa 
zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody spôsobenej trestným činom alebo 
pochybením, komplexne objasnil skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou 
s vyšetrovacími orgánmi, a prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, 
ktoré sú vhodné na to, aby sa zabránilo budúcim trestným činom alebo pochybeniam. 

(21) Pokiaľ ide o kontext, do ktorého patrí toto ustanovenie, je potrebné v prvom rade uviesť, 
že podľa článku 57 ods. 6 prvého pododseku smernice 2014/24, ak sa dôkazy, ktoré poskytol 
hospodársky subjekt, považujú za dostatočné vzhľadom na vnútroštátne právne predpisy 
relevantné v tejto súvislosti, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania. 
Naopak, podľa článku 57 ods. 6 tretieho pododseku tejto smernice, ak sa prijaté opatrenia 
považujú za nedostatočné, odôvodnenie príslušného rozhodnutia sa zašle hospodárskemu 
subjektu. 

(22) Ďalej z odôvodnenia 102 smernice 2014/24 vyplýva, že ak hospodársky subjekt prijal 
opatrenia na zaistenie súladu zamerané na nápravu dôsledkov trestného činu alebo pochybenia 
a na účinné predchádzanie ďalším prípadom takéhoto konania, ktoré poskytujú dostatočné 
záruky, príslušný hospodársky subjekt by už nemal byť len na základe týchto dôvodov vylúčený. 
Podľa tohto odôvodnenia by mali mať hospodárske subjekty možnosť požadovať, aby sa 
preskúmali opatrenia zamerané na dosiahnutie súladu, ktoré boli prijaté so zreteľom na možné 
pripustenie do postupu obstarávania. Okrem toho uvedené odôvodnenie spresňuje, že je vecou 
členských štátov, aby určili presné procesné a vecné podmienky uplatniteľné v takých 
prípadoch a mali by mať najmä možnosť voľne rozhodnúť, či umožnia jednotlivým verejným 
obstarávateľom, aby vykonali príslušné posúdenia alebo uvedenými úlohami poveria iné 
orgány na ústrednej alebo decentralizovanej úrovni. 
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(23) Dôkaz, že boli prijaté opatrenia uvedené v článku 57 ods. 6 druhom pododseku 
smernice 2014/24, medzi ktoré patrí najmä spolupráca s orgánmi zodpovednými za 
vyšetrovanie, teda musí byť predložený podľa vnútroštátnej právnej úpravy v rámci vzťahu 
s tým verejným obstarávateľom, ktorý rozhoduje o vylúčení podľa článku 57 tejto smernice. 
Teda, keď členské štáty umožnia verejnému obstarávateľovi, aby vykonal príslušné posúdenia, 
tomuto verejnému obstarávateľovi prislúcha posúdiť nielen to, či existuje dôvod na vylúčenie 
hospodárskeho subjektu, ale prípadne tiež, či tento hospodársky subjekt skutočne obnovil svoju 
spoľahlivosť. 

(24) Na overenie toho, či existujú nejaké dôvody na vylúčenie, verejní obstarávatelia môžu 
za určitých okolností vykonať vyhľadávanie a overovanie. Podľa článku 57 ods. 4 písm. a) 
smernice 2014/24 verejný obstarávateľ môže „akýmikoľvek vhodnými prostriedkami“ 
preukázať, že hospodársky subjekt si nesplnil uplatniteľné povinnosti v oblasti 
environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Únie, vnútroštátnom 
práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva. Rovnako podľa článku 57 ods. 4 písm. c) smernice 2014/24 
môže verejný obstarávateľ preukázať „akýmikoľvek vhodnými prostriedkami“, že hospodársky 
subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia, v dôsledku ktorého je spochybnená jeho 
bezúhonnosť. Vykonanie kontroly zo strany verejného obstarávateľa môže byť potrebné 
napríklad na konštatovanie existencie jedného z prípadov na vylúčenie uvedených v článku 57 
ods. 4 písm. g) a i) tejto smernice. 

(25) To znamená, že v situáciách, ako je tá vo veci samej, v ktorých existuje osobitný postup 
upravený v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve na stíhanie určitých porušení a osobitné 
orgány sú zodpovedné za vyšetrovanie v tejto súvislosti, sa verejný obstarávateľ musí 
v súvislosti s posúdením predložených dôkazov v zásade spoliehať na výsledok takéhoto 
postupu. 

(26) V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť príslušné funkcie jednak verejných 
obstarávateľov a jednak orgánov zodpovedných za vyšetrovanie. Zatiaľ čo orgány zodpovedné 
za vyšetrovanie majú za cieľ určiť zodpovednosť jednotlivých aktérov za spáchanie porušenia 
právneho predpisu nestranným zistením skutočností, ktoré môžu predstavovať takéto porušenie, 
ako aj potrestať protiprávne konanie, ktorého sa títo aktéri dopustili v minulosti, verejní 
obstarávatelia musia posúdiť riziká, ktoré by im mohli hroziť, aby zmluvu uzatvorili 
s uchádzačom, ktorého bezúhonnosť alebo spoľahlivosť je pochybná. 

(27) Z toho vyplýva, ako Európska komisia poznamenala, že objasnenie skutočností 
a okolností vyšetrovacími orgánmi v zmysle článku 57 ods. 6 smernice 2014/24 nesleduje ten 
istý cieľ, ako sleduje preskúmanie spoľahlivosti hospodárskeho subjektu, ktorý prijal opatrenia 
stanovené týmto istým ustanovením a ktorý musí verejnému obstarávateľovi poskytnúť dôkazy 
umožňujúce potvrdiť ich dostatočný charakter na účely jeho prijatia do postupu verejného 
obstarávania. Preto ak to úlohy verejného obstarávateľa a príslušných orgánov zodpovedných 
za vyšetrovanie vyžadujú, a len v rozsahu týchto úloh, hospodársky subjekt, ktorý si želá 
preukázať svoju spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie, musí účinne 
spolupracovať s orgánmi, ktorým boli zverené tieto úlohy, bez ohľadu na to, či ide o verejného 
obstarávateľa alebo orgán zodpovedný za vyšetrovanie. 

(28) Takáto spolupráca s verejným obstarávateľom sa však musí obmedziť na opatrenia, 
ktoré sú nevyhnutné na účinné dosiahnutie cieľa spočívajúceho v posúdení spoľahlivosti 
hospodárskeho subjektu, ktoré je uvedené v článku 57 ods. 6 smernice 2014/24. 

(29) Konkrétnejšie v situácii, o akú ide vo veci samej, uchádzač musí najmä preukázať, že 
úplne objasnil skutočnosti a okolnosti kartelu, na ktorom sa zúčastnil, a to aktívnou 
spoluprácou s orgánom na ochranu hospodárskej súťaže povereným vyšetrovaním takýchto 
skutočností. 
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(30) V tejto súvislosti treba uviesť, že verejný obstarávateľ musí mať možnosť požadovať, 
aby hospodársky subjekt, ktorý bol uznaný za zodpovedný za porušenie práva hospodárskej 
súťaže, predložil rozhodnutie orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré sa ho týka. 
Okolnosť, že predloženie takéhoto dokumentu by mohlo uľahčiť splnenie nároku zo 
zodpovednosti za škodu, ktorý má verejný obstarávateľ voči uvedenému hospodárskemu 
subjektu, nemôže spochybniť toto konštatovanie. Treba totiž pripomenúť, že medzi opatrenia, 
ktoré hospodársky subjekt musí splniť na potvrdenie svojej spoľahlivosti, patrí poskytnutie 
dôkazu, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu za akúkoľvek škodu spôsobenú trestným 
činom alebo pochybením, ktorého sa dopustil. 

(31) Okrem toho treba uviesť, že poskytnutie rozhodnutia, ktorým sa konštatuje porušenie 
pravidiel hospodárskej súťaže uchádzačom, avšak uplatňuje sa pravidlo zhovievavosti 
s odôvodnením, že uchádzač spolupracoval s orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, 
verejnému obstarávateľovi, by verejnému obstarávateľovi malo v zásade stačiť na preukázanie, 
že tento hospodársky subjekt úplne objasnil skutočnosti a okolnosti a spolupracuje s orgánom 
na ochranu hospodárskej súťaže, čo však musí overiť vnútroštátny súd. 

(32) Okrem toho v rozsahu, v akom môže verejný obstarávateľ od hospodárskeho subjektu 
požadovať, aby poskytol dôkazy o opatreniach, ktoré prijal a ktoré majú zabrániť opakovaniu 
zistených porušení, treba uviesť, že verejný obstarávateľ môže od tohto hospodárskeho subjektu 
vyžadovať, aby predložil okolnosti skutkovej povahy, ktoré umožnia preukázať, že opatrenia, 
ktoré uplatňuje, sú skutočne vhodné na zamedzenie tomu, aby sa takéto správanie opakovalo, 
a to so zreteľom na osobitné okolnosti, za ktorých sa dopustil uvedených porušení. Okolnosť, 
že dôkazy, ktoré v tejto súvislosti má poskytnúť hospodársky subjekt, už boli vyžiadané orgánom 
na ochranu hospodárskej súťaže v priebehu vyšetrovania, sama osebe neodôvodňuje, že 
hospodársky subjekt ich už nemusí poskytnúť verejnému obstarávateľovi, s výhradou, že 
skutočnosti alebo okolnosti, ktorých dôkaz sa požaduje, už dostatočne jasne vyplývajú z iných 
dokumentov poskytnutých hospodárskym subjektom, a najmä z rozhodnutia konštatujúceho 
porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. 

(33) Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na prvú a druhú otázku odpovedať, že 
článok 80 smernice 2014/25 v spojení s článkom 57 ods. 6 smernice 2014/24 sa má vykladať 
v tom zmysle, že nebráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, ktoré vyžaduje od hospodárskeho 
subjektu, ktorý chce preukázať svoju spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na 
vylúčenie, aby komplexne objasnil skutočnosti a okolnosti týkajúce sa trestného činu alebo 
pochybenia, ktorého sa dopustil, a to aktívnou spoluprácou nielen s vyšetrovacím orgánom, ale 
aj s verejným obstarávateľom v rámci úlohy, ktorá tomuto obstarávateľovi prináleží, s cieľom 
predložiť mu dôkaz o obnovení svojej spoľahlivosti, ak je táto spolupráca obmedzená na 
opatrenia výlučne nevyhnutné na toto preskúmanie. 

O tretej a štvrtej otázke 
(34) Svojou treťou a štvrtou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd 

v podstate pýta, či sa má článok 57 ods. 7 smernice 2014/24 vykladať v tom zmysle, že ak sa 
hospodársky subjekt dopustil správania, na ktoré sa vzťahujú dôvody na vylúčenie uvedené 
v článku 57 ods. 4 písm. d) tejto smernice, ktoré bolo sankcionované príslušným orgánom, 
maximálne obdobie vylúčenia sa vypočíta od dátumu rozhodnutia tohto orgánu. 

(35) Podľa informácií uvedených v návrhu na začatie prejudiciálneho konania Spolkový 
úrad na ochranu hospodárskej súťaže uložil spoločnosti Laeis Vossloh sankciu za jej účasť až 
do roku 2011 na dohodách s cieľom narušiť hospodársku súťaž v rámci koľajnicového kartelu. 
Táto spoločnosť tvrdila, že za „príslušnú udalosť“ v zmysle článku 57 ods. 7 uvedenej 
smernice, od ktorej sa vypočíta maximálne obdobie vylúčenia, treba považovať ukončenie 
účasti na karteli. Vnútroštátny súd uvádza, že dôvodová správa ku GWB týkajúca sa § 126 tohto 
zákona, ktorým sa preberá uvedený článok 57 ods. 7, môže podporovať názor, podľa ktorého 
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uvedenú udalosť predstavuje rozhodnutie orgánu príslušného v oblasti ochrany hospodárskej 
súťaže. 

(36) Po prvé podľa článku 57 ods. 7 smernice 2014/24 členské štáty určia maximálnu dĺžku 
obdobia vylúčenia, ak hospodársky subjekt neprijal žiadne z opatrení uvedených v článku 57 
ods. 6 smernice na preukázanie svojej spoľahlivosti a toto obdobie nesmie v prípade, že trvanie 
obdobia vylúčenia nebolo stanovené na základe právoplatného rozsudku v prípadoch vylúčenia 
uvedených v článku 57 ods. 4 uvedenej smernice trvať dlhšie ako tri roky. 

(37) Hoci odsek 7 článku 57 smernice 2014/24 viac nespresňuje povahu „príslušnej 
udalosti“, ani moment, keď nastane, je potrebné poznamenať, že v tomto ustanovení sa 
v prípade povinných dôvodov na vylúčenie uvedených v odseku 1 tohto článku a ak trvanie 
obdobia vylúčenia nebolo stanovené na základe právoplatného rozsudku, obdobie piatich rokov 
počíta od dátumu konečného odsudzujúceho rozsudku, a to bez ohľadu na dátum, keď nastali 
skutočnosti, ktoré viedli k uvedenému odsúdeniu. Preto sa v prípade týchto dôvodov na 
vylúčenie toto obdobie počíta od dátumu, ktorý je v niektorých prípadoch o dosť neskorší než 
dátum, keď došlo k skutkovým okolnostiam zakladajúcim porušenie. 

(38) V prejednávanej veci bolo konanie, ktorého sa týka jeden z dôvodov na vylúčenie, 
sankcionované rozhodnutím príslušného orgánu, ktoré bolo vydané v rámci postupu 
upraveného právom Únie alebo vnútroštátnym právom a ktorého cieľom bolo konštatovanie 
porušenia práva. V takejto situácii z dôvodu koherencie s výpočtom lehoty stanovenej v prípade 
povinných dôvodov na vylúčenie, ale aj predvídateľnosti a právnej istoty, je potrebné dospieť 
k záveru, že obdobie troch rokov uvedené v článku 57 ods. 7 smernice 2014/24 sa vypočíta od 
dátumu tohto rozhodnutia. 

(39) Toto riešenie sa javí odôvodnené o to viac, ak, ako to uviedol aj generálny advokát 
v bodoch 83 až 85 svojich návrhov, existenciu správania obmedzujúceho hospodársku súťaž 
možno považovať za preukázanú až po prijatí takéhoto rozhodnutia, ktoré právne kvalifikuje 
skutkové okolnosti v tomto zmysle. 

(40) Okrem toho, ako zdôraznila Komisia, príslušný hospodársky subjekt je oprávnený 
počas tohto obdobia prijať opatrenia uvedené v článku 57 ods. 6 smernice 2014/24 s cieľom 
preukázať svoju spoľahlivosť, ak sa aj napriek tomu chce zúčastniť na verejnom obstarávaní. 

(41) V dôsledku toho sa obdobie vylúčenia musí vypočítať nie od účasti na karteli, ale od 
dátumu, keď príslušný orgán rozhodol, že správanie predstavuje porušenie. 

 

3.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. V kontexte vyššie uvedenej judikatúry sa vyjadrite k požiadavke nepriameho financovania 
poisťovne štátom  vo vzťahu jej ako verejného obstarávateľa. 

 
2. Definujte pojmové znaky pojmov hospodársky subjekt, záujemca, uchádzač. 

 
3. Vysvetlite „funkčný“ výklad pojmov „verejný obstarávateľ“ a „verejnoprávna inštitúcia“. 

Odpoveď podporte relevantnou judikatúrou. 
 

4. Kedy je možné verejnoprávny subjekt kvalifikovať ako hospodársky subjekt? 
 

5. Aký je cieľ obmedzenia účasti na verejnom obstarávaní pre niektorých podnikateľov? 
 

6. Porovnajte do akej miery obmedzujú účasť na verejnom obstarávaní európske smernice, 
slovenské právo a do akej miery môže obmedziť okruh hospodárskych subjektov, ktorí sa 
môžu zúčastniť verejného obstarávania, samotný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. 
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7. Akú mierou diskrečnej právomoci ponechávajú smernice o verejnom obstarávaní 

vnútroštátnemu zákonodarcovi pri definovaní, za akých podmienok môže byť hospodársky 
subjekt vylúčený z postupu verejného obstarávania? 

 
8. Aké všeobecné zásady práva Európskej únie sú nevyhnutné pri posudzovaní zlučiteľnosti 

vnútroštátnej úpravy podmienok účasti na verejnom obstarávaní? 
 
9. Grécke ministerstvo pre seizmickú činnosť a Univerzita v Solúne uzavreli medzi sebou 

Zmluvu o poradenstve, predmetom ktorej bolo vypracovanie štúdie seizmickej odolnosti 
nemocničných zariadení a vyhodnotenie tejto odolnosti na ostrove Kréta. Minister 
dekrétom z 1.1.2010 schválil špecifikácie pre zadanie úlohy vypracovať univerzitou štúdiu 
seizmickej odolnosti zdravotníckych zariadení na ostrove Kréta a vyhodnotiť túto 
odolnosť, čo bolo potrebné vykonať vzhľadom na nedávno prijatú vnútroštátnu právnu 
úpravu v oblasti bezpečnosti stavieb, predovšetkým budov „strategického významu“ (ďalej 
len „súťažné podklady“ a „štúdia“). Podľa súťažných podkladov mala táto štúdia 
obsahovať pre každú predmetnú budovu tieto tri časti: (i) určenie typu konštrukcie, 
použitých stavebných materiálov a uplatňovaných metód výpočtu; celkové preverenie 
skutočného stavu a jeho porovnanie s poskytnutou projektovou dokumentáciou, (ii) 
overenie súladu konštrukcie s príslušnými predpismi, súhrnná analýza celkovej seizmickej 
odolnosti budovy, prípadné lokálne analýzy konštrukčných prvkov alebo podsystémov 
s významom pre stanovenie celkovej seizmickej odolnosti, (iii) spracovanie výsledkov 
analýz a overení uvedených v druhej časti a vypracovanie technickej dokumentácie 
diagnostiky konštrukcie. Zmluva o poradenstve stanovovala najmä, že: maximálna dĺžka 
platnosti tejto zmluvy je šestnásť mesiacov, - vykonaním štúdie sa poveruje stavebná 
technická skupina, ktorá sa môže obrátiť na vysoko kvalifikovaných externých 
spolupracovníkov, -táto štúdia sa vykoná v rámci úzkej spolupráce medzi pracovnými 
skupinami, ktoré zriadia Ministerstvo a univerzita, na dosiahnutie cieľov uvedených 
v tretej časti danej štúdie, vedecká zodpovednosť sa zaručí dvoma osobami, z ktorých po 
jednej určí každá zo zmluvných strán. Ministerstvo sa stane vlastníkom všetkých 
výsledkov získaných pri pokusoch, zaväzuje sa však citovať univerzitu v každej publikácii, 
na ktorej sa podieľala v technickom alebo vedeckom rámci; univerzita môže na základe 
povolenia ministerstva používať uvedené výsledky vo svojich publikáciách či vedeckých 
prácach a za všetky poskytnuté činnosti ministerstvo zaplatí univerzite 300 000 eur bez 
DPH. Ste právnym zástupcom spoločnosti ZEMETRAKOS a máte v úmysle napadnúť 
uzavretie predmetnej zmluvy. 
a. Vypracujte odôvodnenú právnu analýzu, v ktorej sa zameriate na otázky, 

• v akom postavení z hľadiska predpisov o verejnom obstarávaní, sú ministerstvo 
a univerzita 

• či ministerstvo bolo oprávnené priamo uzatvoriť zmluvu o poradenstve priamo 
s univerzitou 

• aké právne predpisy sú aplikovateľné na dané verejné obstarávanie 
 
10. Mesto Červeník vyhlásilo verejné obstarávanie na čistiace a asanačné služby 

v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby č. 2019/ABC 2. Oznámenie 
mesto zverejnilo v Úradnom vestníku EÚ s nasledovnými parametrami: 

Verejný obstarávateľ:  mesto Červeník 
Druh verejného obstarávateľa: regionálny alebo miestny orgán 
Hlavná činnosť:   všeobecné verejné služby 
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Názov VO:    Komplexná údržba verejnej zelene, detských ihrísk a 
     pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií 

Hlavný kód CPV:   90600000 
Dodatočné kódy CPV:  77211400, 77211500, 77211600, 77300000, 77310000, 
77313000, 77314000, 77314100, 77315000, 77320000, 77340000, 77341000, 77342000, 
90610000, 90611000, 90612000 
 
Druh zákazky:   služby 
Stručný opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb komplexnej údržby verejnej 
zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií. 
Celková odhadovaná hodnota: 1 589 730.68 EUR bez DPH 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena 
Dĺžka trvania zákazky:  48 mes. 
Podmienky účasti: 
- Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

živnostenských alebo obchodných registrov: 
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov 
zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je 
dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie 
podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému 
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a 
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol 
Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky 
subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. 
- Ekonomické a finančné postavenie 
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 

ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej 
banky. 

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti 
uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať 
skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Z vyjadrenia 
banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač za obdobie posledných 
troch rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania úveru dodržuje splátkový 
kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na jeho účte neboli predmetom 
exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti 
uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk ako 
sken originálneho vyhotovenia alebo úradne osvedčenej kópie tohto dokumentu. 

Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo 
vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, 
že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Doklad 
musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
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alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. Splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 možno predbežne nahradiť v zmysle § 
39 zákona Jednotným európskym dokumentom. 

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. 

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov doklady preukazujú v zmysle § 37 
zákona o verejnom obstarávaní. 
- Technická a odborná spôsobilosť 
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky 
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom 
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. 

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb 
rovnakého alebo podobného charakteru, ako tento predmet zákazky, pričom boli kumulatívne 
s rozpočtovým nákladom 500 000,- EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považuje komplexná 
údržba verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií. 

Splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť Jednotným 
európskym dokumentom. 

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, doklady preukazujú v zmysle § 37 
zákona o verejnom obstarávaní. 

Druh postupu: Verejná súťaž. 
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom 

a. Vyplňte formulár JED k danému verejnému obstarávaniu 
b. Vyjadrite sa k aplikovateľnosti relevantných právnych predpisov a svoju odpoveď 

zdôvodnite. 
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4 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Zadávanie verejných zákaziek orgánmi členských štátov alebo v ich mene musí byť v súlade 
so zásadami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä so zásadami voľného pohybu 
tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj so zásadami, ktoré z nich 
vyplývajú. Základné princípy verejného obstarávania sú definované v rôznych právnych 
zdrojoch. Úniové smernice o verejnom obstarávaní (2014) identifikujú princíp rovnakého 
zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp 
proporcionality. Slovenský zákon o verejnom obstarávaní (343/2015) rozoznáva princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp 
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Súdny dvor 
tieto princípy dopĺňa princípom riadnej správy veci verejných. Transparentné trhy verejného 
obstarávania majú veľkú mieru otvorenosti a potenciál pre vysokú  úroveň hospodárskej súťaže, 
čo implikuje záver, že spoločnosti, ktoré verejné  obstarávanie vyhrajú, sú spoločnosti s 
najlepším produktom za najlepšiu cenu so zameraním na dosiahnutie najlepšieho výsledku. Pre 
efektívne obstarávanie je preto nevyhnutné dôsledné dodržiavanie princípov verejného 
obstarávania 
 

4.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

KOMISIA PROTI ÍRSKU17 (C-507/03) 
 

V danom prípade išlo o konanie o porušenie Zmluvy, kedy Írsko priamo – bez vyhlásenia 
verejného obstarávania zadalo verejnú zákazku na výdaj sociálnych dávok na pošte spoločnosti 
An Post. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(21) Na úvod je potrebné konštatovať, že žiaden z účastníkov konania nespochybňuje, že 

v prejednávanej veci sa na predmetnú zmluvu vzťahuje smernica 92/50 o koordinácii postupov 
verejného obstarávania služieb a že predmetné služby spočívajúce vo vyplácaní sociálnych 
dávok patria do skupiny neprioritných služieb uvedených v prílohe I B tejto smernice.  

(22) Podľa článku 9 smernice 92/50 „zmluvy, ktorých predmetom sú služby uvedené 
v prílohe I B, sa uzatvárajú v súlade s článkami 14 a 16“.  

(23) Tieto osobitné ustanovenia uvedené v článkoch 14 a 16 smernice 92/50 ukladajú 
verejným obstarávateľom povinnosť určiť s odkazom na vnútroštátne normy preberajúce 
európske normy technické špecifikácie, ktoré musia byť uvedené vo všeobecných alebo 
súťažných podkladoch vypracovaných pre každú zmluvu a odoslať Úradu pre vydávanie 
úradných publikácií Európskych spoločenstiev oznámenie o výsledkoch verejného 
obstarávania.  

(24) Z článkov 9, 14 a 16 smernice 92/50 chápaných v ich vzájomných súvislostiach vyplýva, 
že ak zmluvy patria do prílohy I B, ako je to v prejednávanej veci, majú verejní obstarávatelia 
len povinnosť určiť s odkazom na vnútroštátne normy preberajúce európske normy technické 
špecifikácie, ktoré musia byť uvedené vo všeobecných alebo súťažných podkladoch 
vypracovaných pre každú zmluvu, a odoslať Úradu pre vydávanie úradných publikácií 

 
 
17 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. novembra 2007 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku, C-
507/03, ECLI:EU:C:2007:676. 
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Európskych spoločenstiev oznámenie o výsledkoch týchto verejných obstarávaní. Naopak 
ostatné procesné pravidlá stanovené touto smernicou, najmä pravidlá týkajúce sa oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania s predchádzajúcim zverejnením, sa na tieto zmluvy 
nevzťahujú.  

(25) V podstate pokiaľ ide o služby patriace do prílohy I B smernice 92/50 a s výhradou 
neskoršieho preskúmania, na ktoré odkazuje článok 43 tejto smernice, vychádzal zákonodarca 
Spoločenstva z predpokladu, že zmluvy týkajúce sa týchto služieb nepredstavujú vzhľadom na 
ich osobitnú povahu a priori cezhraničný záujem, ktorý by odôvodňoval, aby sa ich zadanie 
uskutočnilo prostredníctvom verejného obstarávania umožňujúceho podnikom z iných 
členských štátov dozvedieť sa o oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podať ponuku. 
Z tohto dôvodu sa smernica 92/50 obmedzila pre túto skupinu služieb na dodatočné zverejnenie.  

(26) Je však pravda, že na uzatváranie verejných zmlúv sa vzťahujú základné pravidlá práva 
Spoločenstva a najmä zásady zakotvené Zmluvou v oblasti práva usadiť sa a slobodného 
poskytovania služieb.  

(27) Podľa ustálenej judikatúry má v tomto smere zosúladenie postupu verejného 
obstarávania na úrovni Spoločenstva za cieľ odstrániť prekážky voľného pohybu tovarov 
a služieb a tým chrániť záujmy hospodárskych subjektov usadených v jednom členskom štáte, 
ktoré si želajú ponúknuť svoje výrobky alebo služby verejným obstarávateľom usadeným v inom 
členskom štáte.  

(28) Smernica 92/50 teda sleduje takýto cieľ. Ako vyplýva z jej dvadsiateho odôvodnenia, 
v podstate je jej cieľom eliminovať praktiky, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž ako takú 
a najmä účasť štátnych príslušníkov iných členských štátov, zlepšením prístupu subjektov 
poskytujúcich služby k postupom verejného obstarávania.  

(29) Z toho vyplýva, že úpravu zverejnenia stanovenú zákonodarcom Spoločenstva pre 
zmluvy patriace do prílohy I B nemožno vykladať tak, že predstavuje prekážku uplatnenia zásad 
vyplývajúcich z článkov 43 ES a 49 ES (49 a 56 ZFEÚ), za predpokladu, že takéto zmluvy 
predstavujú nepochybný cezhraničný záujem.  

(30) Ďalej pokiaľ zmluva týkajúca sa služieb patriacich do prílohy I B takýto záujem 
predstavuje, uzavretie takej zmluvy s podnikom usadeným v členskom štáte verejného 
obstarávateľa bez akejkoľvek transparentnosti predstavuje rozdiel v zaobchádzaní na ujmu 
podnikov usadených v iných členských štátoch, ktoré by mohli mať o túto zmluvu záujem.  

(31) Taký rozdiel v zaobchádzaní, ktorý vylúčením všetkých podnikov nachádzajúcich sa 
v inom členskom štáte spôsobuje týmto podnikom ujmu, predstavuje, pokiaľ nie je odôvodnený 
objektívnymi okolnosťami, nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá je 
podľa článkov 43 ES a 49 ES zakázaná.  

  
FINN FROGNE18 

 
Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Finn Frogne A/S a  Centrum 

pre pohotovostnú komunikáciu dánskej štátnej polície (ďalej len „CFB“) ako verejným 
obstarávateľom v súvislosti so zákonnosťou dohody o urovnaní uzatvorenej medzi CFB 
a spoločnosťou Terma A/S, úspešným uchádzačom v zadávacom konaní, pri plnení tejto 
zmluvy.  V roku 2007 vyhlásilo Dánsko zadávacie konanie vo forme súťažného dialógu na 
dodanie spoločného komunikačného systému pre všetky pohotovostné služby a na údržbu tohto 
systému počas viacerých rokov. CFB sa následne stal verejným orgánom zodpovedným za túto 
zákazku. Táto zákazka bola zadaná spoločnosti Terma. Zmluva uzavretá s touto spoločnosťou 

 
 
18 Rozsudok Súdneho dvora zo 7. septembra 2016 vo veci Finn Frogne A/S v Rigspolitiet ved Center for 
Beredskabskommunikation, C-549/14, ECLI:EU:C:2016:634. 
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4. februára 2008 mala celkovú hodnotu približne 70 629 800 eur, z ktorých sa približne 
40 187 000 eur týkalo minimálneho riešenia opísaného v dokumentácii k zadávaciemu 
konaniu, pričom sa zvyšok týkal voliteľných služieb a iných položiek, ktoré sa nevyhnutne 
nemuseli požadovať. 

V priebehu plnenia úloh podľa zmluvy vznikli problémy s včasným dodaním, pričom CFB 
a Terma navzájom odmietli svoju zodpovednosť za nemožnosť plnenia zákazky tak, ako to bolo 
upravené. Na základe rokovaní obe strany uzatvorili dohodu o urovnaní, na základe ktorej bola 
zákazka zúžená na dodanie rádiového komunikačného systému pre regionálne policajné útvary 
v hodnote približne 4 690 000 eur, zatiaľ čo CFB odkúpi dve centrálne serverové farmy 
v približnej hodnote približne 6 700 000 eur, ktoré spoločnosť Terma kúpila s cieľom 
prenajímať ich CFB v rámci plnenia pôvodnej zmluvy. Z tejto dohody vyplývalo, že obe strany 
majú v úmysle sa vzdať akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy okrem 
nárokov vyplývajúcich z urovnania. Pred dokončením tohto urovnania uverejnila CFB 
19. októbra 2010 v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o dobrovoľnej 
transparentnosti ex ante týkajúce sa dohody o urovnaní, ktorú zvažuje uzatvoriť so 
spoločnosťou Terma v súlade s článkom 2d ods. 4 smernice 89/665. Frogne, ktorá sa 
neprihlásila do predbežného výberu, aby sa mohla zúčastniť zadávacieho konania, ktorého 
predmetom bola pôvodná zmluva, podala na Radu pre sťažnosti v oblasti verejného 
obstarávania sťažnosť. Rada pre sťažnosti predtým, ako rozhodla o veci samej, zamietla 
10. decembra 2010 odkladný účinok tejto sťažnosti. Uvedená dohoda o urovnaní bola 
uzatvorená 17. decembra 2010. Rada pre sťažnosti zamietla sťažnosť spoločnosti Frogne 
rozhodnutím z 3. novembra 2011. 

Odvolací súd následne zamietol odvolanie podané spoločnosťou Frogne (december 2013). 
Na úvod tento súd rozhodol, že zmena pôvodnej zákazky, tak ako bola vykonaná dohodou 
o urovnaní uzatvorenou medzi CFB a Terma, predstavovala podstatnú zmenu tejto zákazky 
v zmysle judikatúry Súdneho dvora. Neskôr však uvedený súd dospel k názoru, že na jednej 
strane toto urovnanie nevyplynulo z vôle Terma a CFB nanovo sa dohodnúť na podstatných 
podmienkach pôvodnej zmluvy s cieľom optimalizovať svoju neskoršiu spoluprácu za 
podstatne zmenených podmienok, ale predstavovala alternatívne riešenie sporu, ktorý vznikol 
medzi stranami zmluvy bez toho, aby došlo k vypovedaniu tejto zmluvy za okolností, za 
ktorých sa jej plnenie zdalo nemožné, a v rámci ktorej každá strana vzájomne upustila od 
podstatných nárokov, aby sa dosiahlo prijateľné riešenie v značne zúženom rozsahu ako 
uvedená zmluva, pričom sa predišlo riziku zjavne neprimeraných strát pre obe strany. Na druhej 
strane nič nepoukazuje na to, že by zámerom CFB alebo Terma bolo obísť pravidlá zadávania 
verejných zákaziek. Za týchto podmienok odvolací súd mal za to, že zásady rovnosti 
zaobchádzania a transparentnosti nebránia uzatvoreniu tejto dohody o urovnaní, keďže existuje 
úzky vzťah medzi pôvodnou zmluvou a plneniami dohodnutými v rámci tejto dohody. Platilo 
by to, pokiaľ ide o dodanie radiokomunikačného systému pre regionálne policajné útvary, ale 
nie pre predaj dvoch centrálnych serverových zariadení. Tento súd vzhľadom na túto poslednú 
skutočnosť rozhodol, že rozhodnutie CFB uchýliť sa k dohode o urovnaní, ktorá je predmetom 
sporu vo veci samej, a uzatvorenie tejto dohody boli v rozpore so zásadou rovnosti 
zaobchádzania a povinnosťou transparentnosti. Skutočnosť, že uzatvorenie uvedenej dohody 
umožnilo verejnému obstarávateľovi odvrátiť riziká spojené so sporom, boli považované za 
skutočnosti, ktoré nemali vplyv na zákonnosť tejto dohody. Odvolací súd pre východnú oblasť 
napokon rozhodol, že názor CFB, podľa ktorého uzatvorenie dohody o urovnaní s Terma bolo 
možné bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v súlade 
s pravidlami Únie, nebolo zjavne nesprávne. Vzhľadom na oznámenie o dobrovoľnej 
transparentnosti ex ante, ktoré uverejnil verejný obstarávateľ v Úradnom vestníku Európskej 
únie, pokiaľ ide o dohodu, ktorá sa mala uzatvoriť podľa článku 2d ods. 4 smernice 89/665, 
a na skutočnosť, že pred jej uzatvorením nielenže čakal, aby uplynula desaťdňová lehota 
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stanovená v tomto ustanovení, ale aj na to, že Rada pre sťažnosti rozhodne o prípadnom 
odkladnom účinku sťažnosti podanej Frogne na tomto orgáne, uvedený súd rozhodol, že táto 
dohoda nemôže byť považovaná za neúčinnú, takže nie je možné vyhovieť odvolaniu, ktoré 
bolo na tomto súde podané. Dánsky Najvyšší súd, na ktorý sa obrátila spoločnosť Frogne, tvrdí, 
že otázka, či verejná zákazka, ktorá sa má uskutočniť v rámci dohody o urovnaní týkajúcej sa 
pôvodnej verejnej zákazky, musí byť predmetom zadávacieho konania, závisí len od podstatnej 
povahy zmeny, ktorá tak oproti pôvodnej zákazke nastala. V prejednávanej veci bola zmena 
podstatná, či už išlo o predmet zmenenej zákazky, alebo o značné zníženie jej hodnoty, keďže 
zmenená zákazka sa mohla stať zaujímavou pre menšie podniky. Okrem toho ani úvahy 
hospodárskej povahy, ani ochrana situácie úspešného uchádzača nemohli byť uvádzané ako 
dôvod porušenia zásady rovnosti zaobchádzania a povinnosti transparentnosti. CFB sa zamýšľa 
nad dvoma aspektmi dohody o urovnaní. Pokiaľ ide na jednej strane o obmedzenie zmluvy na 
dodanie rádiového komunikačného systému pre regionálne policajné útvary, zdôrazňuje 
dôležitosť vyplývajúcu zo skutočnosti, že zmena pozostávala zo značného zúženia plnenia, čo 
je situácia, ktorú právo Únie neupravuje. Pokiaľ ide na druhej strane o kúpu centrálnych 
serverových fariem, v súvislosti s ktorými sa v pôvodnej zmluve uvádzal iba prenájom, sa 
v podstate domnieva, že disponovanie týmto materiálom ako so svojím vlastníctvom, a nie jeho 
prenajímanie nepredstavuje podstatnú zmenu tejto zákazky. CFB všeobecnejšie tvrdí, že pokiaľ 
plnenie zákazky vedie k ťažkostiam, čo pri určitom druhu zákaziek, akým sú aj zákazky 
týkajúce sa vývoja informatických systémov, nie je výnimočné, musí mať verejný obstarávateľ 
širokú mieru voľnej úvahy, aby mu bolo umožnené v prípade ťažkostí s plnením nájsť 
primerané riešenie. Ak nie, musel by sa buď vzdať možnosti uskutočniť významné zmeny alebo 
prerušiť zmluvu spolu s rizikom a stratami, ktoré sa ku tomu viažu. Vykladať smernicu 2004/18 
v tom zmysle, že za daných okolností ukladá povinnosť začať nové verejné obstarávanie, by 
v praxi viedlo k bráneniu uzatvárania dohôd o urovnaní, čo by predstavovalo zasahovanie do 
záväzkových práv, ktoré Zmluvy nepovoľujú. Najvyšší súd sa zamýšľa nad rozsahom článku 2 
smernice 2004/18 najmä v súvislosti s tým, či zásada rovnosti zaobchádzania a povinnosť 
transparentnosti zahŕňajú to, že verejný obstarávateľ nemôže rozhodnúť o uzatvorení dohody 
o urovnaní na vyriešenie ťažkostí vychádzajúcich z plnenia verejnej zákazky bez toho, aby 
vznikla automaticky povinnosť organizovať nové zadávacie konanie týkajúce sa ustanovení 
tejto dohody. Podľa tohto súdu predstavujú uvedené ťažkostí pri plnení, o ktorých 
pripísateľnosti jednej zo strán sa vedú diskusie, nový prvok oproti situáciám, o ktorých už 
rozhodoval Súdny dvor, a v konečnom dôsledku je relevantnou otázka, či existuje možnosť 
uzatvoriť dohodu o urovnaní, ktorou by sa tieto ťažkosti ukončili bez toho, aby sa muselo začať 
nové zadávacie konanie. Za týchto okolností Najvyšší súd položil  Súdnemu dvoru túto 
prejudiciálnu otázku: 

„Má sa článok 2 smernice 2004/18 v spojení s rozsudkami Súdneho dvora vo veci pressetext 
Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351) a vo veci Wall (C-91/08, EU:C:2010:182) 
vykladať v tom zmysle, že dohoda o urovnaní, ktorou sa zavádzajú obmedzenia a zmeny 
dodávok pôvodne dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré sa mali poskytovať podľa zákazky, 
ktorá bola predtým predmetom zadávacieho konania, spolu so vzájomnou dohodou o vzdaní sa 
uplatnenia sankcií za nevykonanie zákazky s cieľom vyhnúť sa následnému súdnemu konaniu, 
je zmluvou, ktorá sama osebe má byť predmetom zadávacieho konania, pokiaľ je plnenie 
pôvodnej zákazky sťažené?“ 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(27) Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 2 smernice 2004/18 

má vykladať v tom zmysle, že po pridelení verejnej zákazky nemôže prísť k jej podstatnej zmene 
bez toho, aby sa začalo nové zadávacie konanie, aj keď táto zmena predstavuje objektívne 
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spôsob urovnania dohodou, v rámci ktorej každá strana vzájomne upustila od nárokov s cieľom 
vyhnúť sa sporu, ktorého výsledok je neistý a ktorý vznikol z dôvodu ťažkostí spojených 
s plnením tejto zákazky. 

(28) Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že zásada rovnosti zaobchádzania a povinnosť 
transparentnosti, ktorá z nej vyplýva, bránia tomu, aby verejný obstarávateľ a úspešný 
uchádzač po udelení verejnej zákazky formou uzatvorenia zmluvy zaviedli do ustanovení tejto 
zmluvy také zmeny, že by tieto ustanovenia mali podstatne odlišnú povahu od ustanovení 
pôvodnej zmluvy. Takým je prípad, ak zvažované zmeny majú za účinok buď rozšírenie zákazky 
podstatným spôsobom o prvky, ktoré neboli plánované, alebo zmeniť ekonomickú rovnováhu 
zmluvy v prospech úspešného uchádzača, alebo aj ak by tieto zmeny mohli spochybniť udelenie 
zákazky v tom zmysle, že v prípade, ak by uvedené zmeny obsahovala dokumentácia, ktorá 
upravovala pôvodné zadávacie konanie, bola by vybraná iná ponuka alebo by boli pripustení 
iní uchádzači. 

(29) Pokiaľ ide o posledný prípad, treba uviesť, že zmena parametrov zákazky obsahujúca 
podstatné zúženie jej predmetu môže mať za následok, že o ňu bude mať záujem väčší počet 
hospodárskych subjektov. Kým pôvodný rozsah tejto zákazky umožňoval len niektorým 
podnikom predložiť ich prihlášku alebo ponuku, jeho podstatné zúženie môže viesť k tomu, že 
zákazka bude zaujímavá aj pre menšie hospodárske subjekty. Okrem toho, keďže minimálna 
úroveň spôsobilosti požadovaná pre určitú zákazku musí byť podľa článku 44 ods. 2 druhý 
pododsek smernice 2004/18 súvisieť s predmetom zákazky a byť tomuto predmetu primeraná, 
zúženie jej predmetu môže viesť k proporčnému zúženiu úrovne spôsobilosti požadovanej od 
záujemcov alebo uchádzačov. 

(30) Podstatná zmena verejnej zákazky po jej zadaní nemôže byť v zásade uskutočnená 
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom na základe dohody, ale musí viesť k novému 
zadávaciemu konaniu týkajúcemu sa takto zmenenej zákazky. Inak by to bolo v prípade, ak by 
bola táto zmena stanovená v ustanoveniach pôvodnej zákazky. 

(31) Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu však vyplýva, že podľa analýzy Odvolacieho súdu, 
na ktorú sa odvoláva Najvyšší súd, osobitnosť situácie dotknutej v spore vo veci samej spočíva 
v skutočnosti, že zmena zmluvy, kvalifikovaná ako podstatná, nevyplýva z vôle zmluvných strán 
zmeniť podstatné podmienky zmluvy, ktorá ich pôvodne spájala, v zmysle vyššie uvedenej 
judikatúry Súdneho dvora, ale z objektívnych ťažkostí a neočakávaných následkov, s ktorými sa 
stretávali pri plnení tejto zmluvy, pričom neočakávanú povahu týchto ťažkostí, pokiaľ ide 
o komplexné zákazky, akými sú zákazky zahŕňajúce rozvoj informatických systémov, ako je to 
v prejednávanej veci. 

(32) Treba však konštatovať, že skutočnosť, že podstatná zmena podmienok verejnej zákazky 
nebola odôvodnená úmyslom verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača zmeniť nanovo 
podmienky tejto zákazky, ale ich vôľou nájsť dohodu o urovnaní objektívnych ťažkostí, 
s ktorými sa stretli pri plnení uvedenej zmluvy, ani objektívne nepredvídateľná povaha 
niektorých plnení nemôže odôvodniť skutočnosť, že o takejto zmene bolo rozhodnuté bez 
dodržania zásady rovnosti zaobchádzania, z ktorej musia mať prospech všetky subjekty, ktoré 
môžu mať potenciálne o verejnú zákazku záujem. 

(33) Po prvé, pokiaľ ide o dôvody, ktoré môžu viesť verejného obstarávateľa a úspešného 
uchádzača o zákazku k úvahe nad podstatnou zmenou tejto zákazky, ktorá by vyžadovala 
začatie nového zadávacieho konania, treba na jednej strane uviesť, že odkaz na úmysel 
zmluvných strán nanovo dohodnúť podmienky tejto zmluvy nie je rozhodujúci. Je pravda, že 
takýto úmysel sa uvádza v bode 44 rozsudku z 5. októbra 2000, Komisia/Francúzsko (C-337/98, 
EU:C:2000:543), ktorý je prvým rozsudkom, v ktorom sa Súdny dvor touto problematikou 
zaoberal. Táto formulácia však, ako to vyplýva aj z bodov 42 až 44 tohto rozsudku, mala význam 
v spojení s okolnosťou v rámci osobitných skutkových okolností veci, ktorá viedla k uvedenému 
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rozsudku. Naopak, kvalifikovanie podstatnej zmeny treba analyzovať z objektívneho hľadiska, 
a to s ohľadom na kritériá pripomenuté v bode 28 tohto rozsudku. 

(34) Na druhej strane v bode 40 rozsudku Belgacom (C-221/12, EU:C:2013:736) vyplýva, 
že nemožno nezobrať do úvahy zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ako aj 
povinnosť transparentnosti, ktorú zahŕňajú, a ktoré vyplývajú zo Zmluvy o FEÚ, pokiaľ sa má 
podstatne zmeniť zmluva o koncesii na služby alebo poskytnutie výhradného práva s cieľom 
priniesť vlastné rozumné riešenie, ktorým by bolo možné ukončiť spor medzi verejnými 
subjektmi a hospodárskym subjektom, ktorý vznikol z dôvodov úplne nezávislých na ich vôli, 
pokiaľ ide o rozsah dohody, ktorou sú viazaní. Keďže tieto zásady a táto povinnosť predstavujú 
základ článku 2 smernice 2004/18, ako to vyplýva aj zo znenia odôvodnenia 2 tejto smernice, 
treba ich dodržať aj v rámci uplatnenia tejto smernice. 

(35) Pokiaľ ide o objektívne nepredvídateľnú povahu niektorých plnení, ktoré môžu byť 
predmetom verejnej zákazky, treba isto pripomenúť, že v súlade s článkom 31 smernice 2004/18 
môžu verejní obstarávatelia zadať zákazku na základe dohody, teda vyrokovaním podmienok 
zmluvy s hospodárskym subjektom vybratým bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení 
zadávacieho konania v rôznych prípadoch, z ktorých niektoré sú charakteristické 
nepredvídateľnosťou určitých okolností. Ako však vyplýva zo znenia poslednej vety článku 28 
druhého odseku tejto smernice, tento článok sa môže uplatniť iba v osobitných prípadoch a za 
osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v uvedenom článku 31, čiže vymenovanie 
dotknutých výnimiek sa musí považovať za taxatívne. Nezdá sa však, že by situácia dotknutá 
v spore vo veci samej zodpovedala niektorej z týchto situácií. 

(36) Okrem toho samotná skutočnosť, že z dôvodu svojich cieľov môžu byť niektoré verejné 
zákazky hneď považované za zákazky majúce nepredvídateľnú povahu, vedie k predpokladu 
rizika vzniku ťažkostí pri ich plnení. Pri takejto zákazke tak prináleží verejnému 
obstarávateľovi, aby nielen použil zadávacie konania čo najlepšie prispôsobené veci, ale aj aby 
určil predmet tejto zákazky obozretne. Okrem toho, ako vyplýva z bodu 30 tohto rozsudku, 
verejný obstarávateľ si môže nechať možnosť vniesť určité zmeny, dokonca podstatné, do 
zmluvy po zadaní zákazky, a to v rozsahu, v akom to bolo upravené v dokumentácii, ktorou sa 
riadilo zadávacie konanie. 

(37) Hoci totiž dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania a povinnosti transparentnosti 
musí byť zabezpečené aj pri osobitných verejných zákazkách, nebráni to zohľadniť ich 
špecifickosť. Súlad medzi touto právnou požiadavkou a touto konkrétnou potrebou je zaistený 
na jednej strane striktným dodržiavaním podmienok zákazky, ako boli stanovené 
v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, až do skončenia fázy plnenia tejto zákazky, ale aj na 
druhej strane možnosťou výslovne stanoviť v tejto dokumentácii možnosť verejného 
obstarávateľa niektoré, aj podstatné, podmienky uvedenej zákazky zmeniť aj po jej zadaní. 
Verejný obstarávateľ tým, že výslovne v uvedenej dokumentácii stanoví túto možnosť a určí 
spôsoby jej uplatnenia, zaistí, že všetky hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o účasť na 
uvedenom zadávacom konaní, sú o tejto možnosti informované od začiatku a v okamihu 
podania ich ponúk sú v rovnakom postavení. 

(38) Naopak, pokiaľ takéto ustanovenia v dokumentácii k zadávaciemu konaniu nie sú, 
vyžaduje potreba uplatniť v danej verejnej zákazke rovnaké podmienky pre všetky hospodárske 
subjekty, aby v prípade podstatnej zmeny tejto zákazky bolo začaté nové zadávacie konanie. 

(39) Nakoniec treba spresniť, že všetky tieto závery nemajú vplyv na potenciálne následky 
oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante, ktorá bola uverejnená v rámci verejnej 
zákazky, o ktorú ide v spore vo veci samej. 

(40) Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 
2 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že po pridelení verejnej zákazky nemôže dôjsť 
k jej podstatnej zmene bez toho, aby sa začalo nové zadávacie konanie, aj keď táto zmena 
predstavuje objektívne spôsob urovnania dohodou, v rámci ktorej strany upustili od svojich 
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vzájomných nárokov s cieľom vyhnúť sa sporu, ktorého výsledok je neistý, a ktorý vznikol 
z dôvodu ťažkostí spojených s plnením tejto zákazky. Bolo by to inak, ak by bola v dokumentácii 
k zadávaciemu konaniu stanovená možnosť zmeniť niektoré, aj podstatné, podmienky tejto 
zákazky po jej zadaní a boli by stanovené podmienky uplatnenia tejto možnosti. 

 
SC Enterprise Focused Solutions19 
 
V danom prípade išlo o spor medzi rumunskou oblastnou nemocnicou s pohotovosťou 

v Alba Iulii ako verejným obstarávateľom a spoločnosťou SC Enterprise Focused Solutions 
SRL vo veci rozhodnutia tejto nemocnice o odmietnutí ponuky predloženej spoločnosťou 
Enterprise v rámci zadávacieho konania na dodávku IT systémov a zariadení v 
predpokladanej hodnote  58 600 €. Predmetom posudzovania Súdneho dvora v prejudiciálnom 
konaní bola otázka, či sa má ustanovenie čl. 23(8) smernice 2004/18 týkajúce sa technických 
špecifikácií (konkrétne zákazu odvolávať sa na konkrétnu značku, zdroj, postup, ochranné 
známky, patent, pôvod alebo výrobu) posudzovať len vo vzťahu k [vlastnostiam] výrobkov, 
ktoré sú v tom čase vyrábané [výrobcom, ktorého výrobok slúžil ako referencia na účely 
dotknutej technickej špecifikácie], alebo sa tieto vlastnosti môžu tiež posudzovať aj vo vzťahu 
k výrobkom [tohto výrobcu], ktoré sa síce nachádzajú na trhu, ale ich výroba bola ukončená? 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(14) Na úvod treba uviesť, že vnútroštátny súd vychádza z predpokladu, podľa ktorého je 

smernica 2004/18 uplatniteľná v rámci sporu vo veci samej, avšak bez toho, aby uviedol 
skutočnosti, z ktorých by vyplývala uplatniteľnosť tohto aktu sekundárneho práva. 

(15) Treba však konštatovať, že osobitné a prísne postupy stanovené smernicami Európskej 
únie o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek sa uplatňujú iba na zmluvy, ktorých 
hodnota prekračuje prahovú hodnotu výslovne stanovenú v každej z týchto smerníc. Pravidlá 
týchto smerníc sa tak nevzťahujú na zákazky, ktorých hodnota nedosahuje prahovú hodnotu 
stanovenú týmito smernicami. Článok 23 ods. 8 smernice 2004/18, ktorého výklad sa od 
Súdneho dvora žiada, preto nie je uplatniteľný na spor vo veci samej. Hodnota dotknutej 
verejnej zákazky bez DPH je totiž 58 600 eur, zatiaľ čo príslušná prahová hodnota uplatniteľná 
podľa tejto smernice, predstavuje 200 000 eur. 

(16)  Treba však prijať záver, že zadávanie zákaziek, ktoré vzhľadom na ich hodnotu 
nepatria do pôsobnosti uvedenej smernice, podlieha aj napriek tomu základným pravidlám 
a všeobecným zásadám vyplývajúcim zo Zmluvy o FEÚ, a najmä zásadám rovnosti 
zaobchádzania a nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti, ako aj povinnosti 
transparentnosti, ktorá z toho vyplýva, pokiaľ predmetné zákazky predstavujú nepochybný 
cezhraničný záujem z hľadiska určitých objektívnych kritérií. 

(17) Hoci vnútroštátny súd v návrhu na začatie prejudiciálneho konania priamo neodkazuje 
na základné pravidlá a všeobecné zásady práva Únie, z ustálenej judikatúry vyplýva, že Súdny 
dvor s cieľom poskytnúť užitočnú odpoveď súdu, ktorý mu položil prejudiciálnu otázku, môže 
zohľadniť normy práva Únie, na ktoré vnútroštátny súd vo svojom návrhu na začatie 
prejudiciálneho konania neodkázal. 

(18) V tejto súvislosti treba konštatovať, že vnútroštátny súd neuviedol potrebné skutočnosti, 
na základe ktorých by Súdny dvor mohol overiť, či v konaní vo veci samej existuje nepochybný 
cezhraničný záujem. Treba však pripomenúť, že ako vyplýva z článku 94 Rokovacieho poriadku 

 
 

19 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 16. apríla 2015 vo veci SC Enterprise Focused Solutions SRL v Spitalul 
Judežean de Urgenžă Alba Iulia, C-278/14, ECLI:EU:C:2015:228. 
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Súdneho dvora, z návrhu na začatie prejudiciálneho konania by mal mať Súdny dvor možnosť 
oboznámiť sa so zhrnutím skutkového stavu, z ktorého prejudiciálne otázky vychádzajú, ako aj 
so spojitosťou existujúcou najmä medzi týmto skutkovým stavom a prejudiciálnymi otázkami. 
Pred predložením veci Súdnemu dvoru treba preto zistiť potrebné skutočnosti, na základe 
ktorých je možné overiť existenciu nepochybného cezhraničného záujmu, ako aj vo všeobecnosti 
uskutočniť všetky zistenia prináležiace vnútroštátnemu súdu a od ktorých závisí uplatňovanie 
aktu sekundárneho alebo primárneho práva Únie. 

(19) Z dôvodu ducha spolupráce, ktorý existuje vo vzťahoch medzi vnútroštátnymi súdmi 
a Súdnym dvorom v rámci prejudiciálneho konania, však absencia takýchto predchádzajúcich 
zistení vnútroštátneho súdu týkajúcich sa prípadného nepochybného cezhraničného záujmu 
nemá nevyhnutne za následok neprípustnosť návrhu, ak Súdny dvor s prihliadnutím na 
skutočnosti uvedené v spise usúdi, že vnútroštátnemu súdu môže poskytnúť užitočnú odpoveď. 
Platí to najmä v prípade, keď rozhodnutie vnútroštátneho súdu obsahuje dostatok relevantných 
skutočností na to, aby bolo možné posúdiť prípadnú existenciu takéhoto záujmu. Odpoveď 
poskytnutá Súdnym dvorom sa však uplatní len za predpokladu, že vnútroštátny súd na základe 
podrobného preskúmania všetkých relevantných skutkových okolností týkajúcich sa veci samej 
zistí, že vo veci samej existuje nepochybný cezhraničný záujem. 

(20) Pokiaľ ide o objektívne kritériá, na základe ktorých je možné stanoviť existenciu 
cezhraničného záujmu, Súdny dvor už rozhodol, že takýmito kritériami by mohli byť najmä 
pomerne vysoká hodnota dotknutej zákazky v spojení s miestom výkonu prác alebo dokonca 
technické vlastnosti zákazky. Vnútroštátny súd môže v rámci svojho celkového posúdenia 
existencie nepochybného cezhraničného záujmu zohľadniť aj existenciu sťažností 
hospodárskych subjektov so sídlom v iných členských štátoch, ak je overené, že sú skutočné, 
a nie len fiktívne. 

(21)      V prejednávanej veci treba napriek nízkej hodnote zákazky a absencii vysvetlení zo 
strany vnútroštátneho súdu konštatovať, že zákazka, o ktorú ide v konaní vo veci samej, by 
mohla predstavovať nepochybný cezhraničný záujem vzhľadom na skutkové okolnosti veci 
samej, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že táto vec sa týka dodávky IT systémov a zariadení 
s referenčným procesorom medzinárodnej značky. 

(22) Vnútroštátnemu súdu teda prináleží, aby pri zohľadnení všetkých relevantných 
skutočností, ktoré sú typické pre kontext, do ktorého je začlenená vec, o ktorej rozhoduje, 
podrobne posúdil, či zákazka, o ktorú ide v konaní vo veci samej, skutočne predstavuje 
nepochybný cezhraničný záujem. Práve pod touto podmienkou sú uvedené nasledujúce úvahy. 

(23) Prejudiciálnu otázku treba chápať tak, že sa v rámci zákazky, ktorá síce nepodlieha 
smernici 2004/18, ale predstavuje nepochybný cezhraničný záujem, týka účinkov základných 
pravidiel a všeobecných zásad vyplývajúcich zo Zmluvy, a to najmä zásad rovnosti 
zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj povinnosti transparentnosti, ktorá z toho vyplýva. 

(24) Okrem toho treba zdôrazniť, že vo veci samej sa ukončenie výroby výrobku pri 
zachovaní jeho dostupnosti na trhu netýka výrobku, ktorý ponúkol uchádzač, ale výrobku, na 
ktorý odkazuje sporná technická špecifikácia. Relevantnou preto nie je otázka, či verejný 
obstarávateľ môže nad rámec akéhokoľvek spresnenia uvedeného v tejto súvislosti 
v podkladoch zákazky, o ktorú ide v konaní vo veci samej, vyžadovať, aby výroba výrobku, ktorý 
ponúkol uchádzač, aj naďalej pokračovala, ale otázka, či verejný obstarávateľ, ktorý definoval 
technické špecifikácie odkazom na výrobok určitej značky, môže v prípade ukončenia výroby 
tohto výrobku zmeniť túto špecifikáciu odkazom na porovnateľný výrobok tej istej značky, ktorý 
sa v súčasnosti vyrába a ktorého vlastnosti sú odlišné. 

(25) Pokiaľ ide o zásady rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj povinnosť 
transparentnosti, členským štátom je potrebné priznať určitú mieru voľnej úvahy na účely 
prijatia opatrení na zabezpečenie dodržiavania týchto zásad, ktoré musia verejní obstarávatelia 
zachovávať pri každom takomto zadávacom konaní. 
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(26) Cieľom povinnosti transparentnosti je najmä zaručiť absenciu rizika svojvôle zo strany 
verejného obstarávateľa. 

(27) Tento cieľ by však nebol dosiahnutý, ak by verejný obstarávateľ nerešpektoval 
podmienky, ktoré sám stanovil. Počas zadávacieho konania tak nesmie meniť zadávacie 
kritériá. Zásady rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj povinnosť transparentnosti 
majú v tejto súvislosti rovnaký účinok, pokiaľ ide o technické špecifikácie. 

(28) Zásada rovnosti zaobchádzania a povinnosť transparentnosti tak bránia tomu, aby 
verejný obstarávateľ odmietol ponuku, ktorá spĺňa požiadavky oznámenia o vyhlásení 
zadávacieho konania, na základe dôvodov neuvedených v tomto oznámení. 

(29) V dôsledku toho verejný obstarávateľ nemôže po uverejnení oznámenia o vyhlásení 
zadávacieho konania vykonať zmenu technickej špecifikácie týkajúcej sa prvku zákazky 
v rozpore so zásadami rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj s povinnosťou 
transparentnosti. V tejto súvislosti je irelevantné, či je alebo nie je prvok, na ktorý odkazuje 
táto špecifikácia, aj naďalej predmetom výroby alebo dostupný na trhu. 

(30) Na položenú otázku preto treba odpovedať tak, že článok 23 ods. 8 smernice 2004/18 
nie je uplatniteľný na verejnú zákazku, ktorej hodnota nedosahuje prahovú hodnotu pre 
uplatnenie, ktorú stanovuje táto smernica. V rámci verejnej zákazky, ktorá nepodlieha uvedenej 
smernici, no predstavuje nepochybný cezhraničný záujem, čo musí overiť vnútroštátny súd, sa 
základné pravidlá a všeobecné zásady vyplývajúce zo Zmluvy, a to najmä zásady rovnosti 
zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z toho vyplýva, 
majú vykladať v tom zmysle, že verejný obstarávateľ nemôže odmietnuť ponuku, ktorá spĺňa 
požiadavky oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, na základe dôvodov neuvedených 
v tomto oznámení. 

 
Lloyds of London20 
 
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi poisťovňou Lloyd’s of London a Regionálnou 

agentúrou pre životné prostredie v Kalábrii, Taliansko) (ďalej len „Agentúra“) ako verejným 
obstarávateľom vo veci rozhodnutia Agentúry o vylúčení dvoch „syndikátov“ poisťovne 
Lloyd’s z účasti na postupe verejného obstarávania poisťovacích služieb. Agentúra vyhlásila 
13. augusta 2015 otvorenú súťaž, ktorá sa týkala zadania služby poskytovania poistenia 
spočívajúceho v krytí rizika spojeného s občianskoprávnou zodpovednosťou tejto agentúry 
voči tretím osobám a pracovníkom na obdobie rokov 2016 až 2018. Zákazka mala byť zadaná 
na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Tohto obstarávania sa zúčastnili aj dva 
syndikáty pôsobiace v rámci poisťovne Lloyd’s - Arch, a Tokio Marine Kiln. Obe ich ponuky 
podpísal osobitný prokurista oprávneného zástupcu poisťovne Lloyd’s pre Taliansko. Agentúra 
vylúčila tieto dva syndikáty z verejného obstarávania, pričom uviedla, že technické ponuky 
a ekonomické ponuky navrhla, pripravila a podpísala tá istá osoba, osobitný prokurista 
oprávneného zástupcu poisťovne Lloyd’s pre Taliansko, a v dôsledku toho ponuky objektívne 
pochádzajú z jedného rozhodovacieho centra. 

Proti predmetnému rozhodnutiu Agentúry Lloyd’s podala prostredníctvom oprávneného 
zástupcu pre Taliansko žalobu na vnútroštátny súd. Lloyd’s v žalobe uviedla, že „je kolektívnou 
právnickou osobou s mnohopočetnou štruktúrou“, uznaným združením fyzických osôb 
a právnických osôb, takzvaných členov, ktorí pôsobia samostatne v skupinách, takzvaných 
syndikátoch, ktoré pôsobia nezávisle od seba a konkurujú si navzájom, hoci sú združené v tej 
istej organizácii. Nijaká z vnútorných častí štruktúry nemá samostatnú právnu subjektivitu 

 
 
20 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. februára 2018 vo veci Lloyd’s of London v Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Calabria, C-144/17, ECLI:EU:C:2018:78. 
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a každá koná prostredníctvom oprávneného zástupcu, ktorý je jediným zástupcom pre všetky 
syndikáty pôsobiace v danej krajine. Agentúra namietala, že viaceré skutočnosti podporujú 
hypotézu, že obe ponuky pochádzajú z jedného rozhodovacieho centra, a to konkrétne 
zhodnosť použitých formulárov, jediného podpisu tej istej osoby ako osobitného prokuristu 
oprávneného zástupcu pre Taliansko, postupnosť poštových známok na ekonomických 
ponukách, ako aj identický charakter výrokov a vyhlásení. Z toho podľa nej vyplýva porušenie 
zásad dôvernosti ponúk, slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže, ako aj rovnosti 
zaobchádzania s uchádzačmi. Vnútroštátny súd uvádza, že podľa vnútroštátnej judikatúry, ak 
sa niekoľko syndikátov poisťovne Lloyd’s zúčastní na tom istom verejnom obstarávaní, 
oprávnený zástupca Lloyd’s pre Taliansko môže podpísať žiadosť o účasť a ekonomickú 
ponuku týchto syndikátov bez porušenia vnútroštátneho práva alebo zásad hospodárskej súťaže, 
samostatnosti a dôvernosti ponúk. Táto judikatúra upozornila na špecifickú štruktúru poisťovne 
Lloyd’s, ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Spojeného kráľovstva pôsobí 
v rôznych krajinách prostredníctvom jediného oprávneného zástupcu. Rovnako Úrad pre 
dohľad nad verejným obstarávaním, Taliansko sa vo svojom stanovisku vyjadril, že nezávislosť 
a konkurencia medzi jednotlivými syndikátmi umožňuje zabezpečiť slobodu hospodárskej 
súťaže a rovnaké podmienky medzi účastníkmi. Vnútroštátny súd si však kladie otázku 
zlučiteľnosti dotknutej talianskej právnej úpravy, ako sa vykladá vo vnútroštátnej judikatúre, 
s právom Únie. Je pravda, že smernica 2009/138 uznáva Lloyd’s ako osobitnú formu poisťovne, 
ktorej účastníci sú oprávnení pôsobiť v rámci Európskej únie prostredníctvom jednotného 
oprávneného zástupcu pre dotknutý členský štát. Ak však aj syndikáty, ktoré sú členmi 
poisťovne Lloyd’s, pôsobia samostatne a navzájom si konkurujú, nič to nemení na skutočnosti, 
že postupy verejného obstarávania sa riadia kogentnými pravidlami na zabezpečenie 
dodržiavania rovnosti zaobchádzania. Je však isté, že ak oprávnený zástupca poisťovne Lloyd’s 
podpíše ponuky syndikátov, pozná ich obsah. Podpísanie viacerých ponúk predložených 
rôznymi uchádzačmi tou istou osobou môže viesť k ohrozeniu nezávislosti a dôvernosti 
uvedených ponúk a v dôsledku toho k porušeniu zásady hospodárskej súťaže zakotvenej okrem 
iného v článkoch 101 a 102 ZFEÚ. Za týchto okolností vnútroštátny súd položil Súdnemu 
dvoru prejudiciálnu otázku: 

„Bránia zásady zakotvené v právnych predpisoch Únie v oblasti hospodárskej súťaže 
a stanovené v [Zmluve] o FEÚ, ako aj zásady z nich vyplývajúce, ako je zásada nezávislosti 
a dôvernosti ponúk, vnútroštátnym právnym predpisom, ako ich vykladá judikatúra, ktorými sa 
na verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom umožňuje súčasná účasť 
rôznych syndikátov, ktoré sú členmi poisťovne Lloyd’s, ktorých ponuky podpísala tá istá osoba 
– oprávnený zástupca pre krajinu?“ 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(23) V prejednávanom prípade sa spor vo veci samej týka verejného obstarávania 

poisťovacích služieb, v prípade ktorého nie je špecifikované, či jeho výška dosahuje prahovú 
hodnotu stanovenú smernicou 2004/18. Treba však pripomenúť, že zadávanie zákaziek, ktoré 
vzhľadom na ich hodnotu nepatria do pôsobnosti uvedenej smernice, podlieha aj napriek tomu 
základným pravidlám a všeobecným zásadám vyplývajúcim zo Zmluvy o FEÚ, a najmä 
zásadám rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, ako aj 
povinnosti transparentnosti, ktorá z toho vyplýva, pokiaľ predmetné zákazky predstavujú 
nepochybný cezhraničný záujem z hľadiska určitých objektívnych kritérií. 

(24) V dôsledku toho treba konštatovať, že svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate 
pýta, či sa zásady transparentnosti, rovnosti zaobchádzania, ako aj zákazu diskriminácie, ktoré 
vyplývajú z článkov 49 a 56 ZFEÚ a sú uvedené v článku 2 smernice 2004/18, majú vykladať 
v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, 
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ktorá neumožňuje vylúčenie dvoch syndikátov, ktoré sú členmi poisťovne Lloyd’s z účasti na 
tom istom verejnom obstarávaní poisťovacích služieb len z toho dôvodu, že obe ich ponuky 
podpísal generálny zástupca poisťovne Lloyd’s pre tento členský štát. 

(25) V tejto súvislosti treba na úvod spresniť, že ak bola smernica 2004/18 zrušená 
smernicou 2014/24 s účinnosťou od 18. apríla 2016, z ustálenej judikatúry Súdneho dvora 
vyplýva, že uplatniteľnou smernicou je v zásade tá smernica, ktorá platila v okamihu, keď si 
verejný obstarávateľ vybral druh konania, ktoré použije, a definitívne sa rozhodol, či zadaniu 
verejnej zákazky musí predchádzať vyhlásenie súťaže. Naopak neuplatnia sa ustanovenia 
smernice, ktorých lehota na prebratie uplynula po tomto okamihu. 

(26) Keďže verejné obstarávanie, o ktoré ide vo veci samej, bolo začaté 13. augusta 2015, 
zatiaľ čo smernica 2014/24 bola prijatá 26. februára 2014 a jej lehota na prebratie v každom 
prípade uplynula 18. apríla 2016, vo veci samej sa ratione temporis uplatňuje smernica 
2004/18. 

(27) Všetky dotknuté osoby, ktoré predložili písomné pripomienky, považujú za nesporné, že 
Lloyd’s je uznaným združením členov, ktorí sú právnickými alebo fyzickými osobami a ktorí 
konajú prostredníctvom skupín – takzvaných syndikátov, ktoré pôsobia nezávisle od seba 
a navzájom si konkurujú. Avšak vzhľadom na to, že nijaká z vnútorných častí štruktúry nemá 
samostatnú právnu subjektivitu, syndikáty môžu vykonávať činnosť len prostredníctvom 
oprávneného zástupcu, ktorý je jediný pre každú krajinu. Lloyd’s ešte spresňuje, že tieto 
syndikáty nepredstavujú pevnú štruktúru, ani stabilné združenie členov, ale skôr ich zoskupenie, 
ktorého zloženie sa môže meniť a každý z nich funguje prostredníctvom vlastného orgánu 
riadenia, ktorý vydáva rozhodnutia, ktoré sú pre ne záväzné, hoci nemajú samostatnú právnu 
subjektivitu. 

(28) Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že ak podľa samotného znenia 
prejudiciálnej otázky predmetná vnútroštátna právna úprava vo veci samej umožňuje dvom 
syndikátom, ktoré sú členmi poisťovne Lloyd’s, aby sa zúčastnili na tom istom verejnom 
obstarávaní v oblasti poistenia, a to aj vtedy, ak ich ponuky podpísal oprávnený zástupca 
poisťovne Lloyd’s pre Taliansko, spor vo veci samej nadväzuje na prijatie viacerých 
rozhodnutí, vrátane predmetných rozhodnutí, ktorými Arpacal vylúčila oba tieto syndikáty 
z verejného obstarávania práve z dôvodu, že uvedený zástupca obsah týchto ponúk nevyhnutne 
poznal, lebo obe boli podpísané jeho osobitným prokuristom. 

(29) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že článok 45 smernice 2004/18, ktorý stanovuje 
dôvody vylúčenia hospodárskeho subjektu z účasti na verejnom obstarávaní, nestanovuje taký 
dôvod vylúčenia, o aký ide vo veci samej, ktorý má zamedziť akémukoľvek riziku dohody medzi 
entitami, ktoré sú členmi tej istej organizácie. Dôvody vylúčenia uvedené v tomto ustanovení sa 
týkajú výlučne profesionálnych kvalít dotknutých osôb. 

(30) Z judikatúry Súdneho dvora však vyplýva, že článok 45 smernice 2004/18 nevylučuje 
možnosť členských štátov uchovať alebo zaviesť okrem vyššie uvedených prípadov vylúčenia 
vecné pravidlá, ktoré sledujú v oblasti verejného obstarávania najmä dodržiavanie zásady 
rovnosti zaobchádzania so všetkými uchádzačmi a zásady transparentnosti, ktoré sú základom 
smerníc Únie týkajúcich sa postupov verejného obstarávania, ale pod podmienkou, že sa dodrží 
zásada proporcionality. 

(31) Je zjavné, že vnútroštátna právna úprava, o akú ide vo veci samej, je určená na to, aby 
odstránila akúkoľvek prípadnú dohodu medzi účastníkmi toho istého postupu verejného 
obstarávania a zachovala rovnosť zaobchádzania medzi záujemcami a transparentnosť 
postupu. 

(32) V súlade so zásadou proporcionality, ktorá je všeobecnou zásadou práva Únie, však 
takéto opatrenie nesmie ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa. 
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(33) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pravidlá Únie v oblasti verejného obstarávania 
boli prijaté v súvislosti s vytvorením jednotného trhu s cieľom zabezpečiť voľný pohyb 
a odstrániť obmedzenia hospodárskej súťaže. 

(34) V tomto kontexte je v záujme práva Únie, aby bola zabezpečená čo najširšia možná 
účasť uchádzačov na verejnom obstarávaní. 

(35) Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora z toho vyplýva, že automatické vylúčenie 
záujemcov alebo uchádzačov, ktorí sa nachádzajú vo vzťahu ovládania alebo združenia s inými 
záujemcami alebo uchádzačmi, ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zabránenie 
zosúladeným správaniam a v dôsledku toho aj na účely uplatnenia zásady rovnosti 
zaobchádzania a dodržania povinnosti transparentnosti. 

(36) Takéto automatické vylúčenie predstavuje nevyvrátiteľnú domnienku vzájomného 
ovplyvňovania v jednotlivých ponukách týkajúcich sa tej istej zákazky medzi podnikmi, ktoré sa 
nachádzajú vo vzťahu ovládania alebo združenia. Tým vylučuje možnosť dotyčných záujemcov 
alebo uchádzačov preukázať nezávislosť ich ponúk, a teda je v rozpore so záujmom Únie na 
zabezpečení čo najširšej účasti uchádzačov na verejnom obstarávaní. 

(37) V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor už uviedol, že zoskupenia 
podnikov môžu mať rôzne formy a ciele a nevyhnutne teda nie je vylúčené, že ovládané podniky 
môžu mať určitú samostatnosť pri realizácii ich obchodnej politiky a hospodárskych činností, 
najmä v oblasti účasti na verejných obstarávaniach. Vzťahy medzi podnikmi tej istej skupiny 
môžu byť upravené osobitnými ustanoveniami, ktoré sú spôsobilé zabezpečiť tak nezávislosť, 
ako aj dôvernosť pri príprave ponúk, ktoré boli súčasne predložené predmetnými podnikmi 
v rámci toho istého verejného obstarávania. 

(38) Dodržiavanie zásady proporcionality vyžaduje, že verejný obstarávateľ je povinný 
preskúmať a posúdiť skutkové okolnosti, s cieľom určiť, či mal vzťah medzi dvoma entitami 
konkrétny vplyv na príslušný obsah ponúk predložených v rámci toho istého verejného 
obstarávania, pričom konštatovanie takéhoto vplyvu v akejkoľvek forme postačuje na to, aby 
uvedené podniky mohli byť vylúčené z konania. 

(39) Z toho v prejednávanom prípade vyplýva, že samotná skutočnosť, že ponuky, o ktoré ide 
vo veci samej, boli podpísané tou istou osobou, a to osobitným prokuristom oprávneného 
zástupcu poisťovne Lloyd’s pre Taliansko, nemôže odôvodniť ich automatické vylúčenie 
z predmetného verejného obstarávania. 

(40) Rozlišovanie, ktoré v tejto súvislosti vykonala Agentúra vo svojich písomných 
pripomienkach, podľa toho, či sa podpis týka prihlášky do verejného obstarávania alebo 
samotných finančných ponúk, nie je relevantné. V každom prípade takýto podpis aj za 
predpokladu, že by znamenal, že sa osobitný prokurista a/alebo oprávnený zástupca poisťovne 
Lloyd’s oboznámili s obsahom ponúk, sám osebe nepreukazuje, že syndikáty sa dohodli, pokiaľ 
ide o obsah svojich ponúk, a že ich vzájomné vzťahy, ako aj úkon osobitného prokuristu 
oprávneného zástupcu poisťovne Lloyd’s mali konkrétny vplyv na tieto ponuky. To isté platí pre 
ostatné skutočnosti uvádzané Agentúrou, ktoré sa nachádzajú v bode 18 tohto rozsudku. 

(41) V predmetných rozhodnutiach, v ktorých sú syndikáty vylúčené len na základe podpisu 
ponúk osobitným prokuristom oprávneného zástupcu poisťovne Lloyd’s pre Taliansko, tak bola 
prezumovaná existencia dohody bez toho, aby mali syndikáty možnosť preukázať, že ich ponuky 
boli formulované úplne nezávisle jedna od druhej. 

(42) V tejto súvislosti však treba uviesť, že zo smernice 2009/138 a osobitne z jej článku 145 
ods. 2 písm. c) vyplýva, že právo Únie uplatňujúce sa na poisťovacie činnosti výslovne 
umožňuje poisťovni Lloyd’s, aby ju voči tretím osobám zastupoval jediný oprávnený zástupca 
v každom členskom štáte, takže Lloyd’s môže vykonávať svoje činnosti v členských štátoch len 
prostredníctvom príslušného oprávneného zástupcu, a to vrátane účasti na verejnom 
obstarávaní na poisťovacie služby, v rámci ktorého musia byť ponuky syndikátov podpísané 
a predložené týmto zástupcom. 
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(43) Vo svojich písomných pripomienkach Lloyd’s v tejto súvislosti spresnila, že prináleží 
vnútroštátnemu súdu overiť, že oprávnený zástupca pre príslušný členský štát v súlade 
s vnútornými postupmi poisťovne Lloyd’s len predkladá na hlavičkovom papieri, bez vlastnej 
účasti na vytváraní prejavu vôle každého zo syndikátov, obsah štandardnej odpovede na výzvu 
na predkladanie ponúk a štandardné formuláre vyplnené a schválené jednotlivými syndikátmi, 
čo zaručuje, že každý syndikát pôsobí úplne samostatne vo vzťahu k iným syndikátom 
prostredníctvom svojich vlastných riadiacich orgánov. 

(44) Za týchto podmienok právo Únie bráni tomu, aby boli syndikáty poisťovne Lloyd’s 
automaticky vylúčené z takého verejného obstarávania, o aké ide vo veci samej, len na základe 
toho, že obe ich ponuky podpísal osobitný prokurista oprávneného zástupcu poisťovne Lloyd’s 
pre Taliansko. Vnútroštátnemu súdu však prináleží ubezpečiť sa, že predmetné ponuky boli 
predložené každým z týchto syndikátov samostatne. 

(45) Je však potrebné poznamenať, ako to urobila Európska komisia vo svojich písomných 
pripomienkach, že vnútroštátna právna úprava, o akú ide vo veci samej, pravdepodobne 
neumožňuje takéto automatické vylúčenie, ale umožňuje obstarávateľovi vylúčiť uchádzačov, 
v prípade ktorých na základe nespochybniteľných skutočností konštatuje, že ponuky nie sú 
zostavené nezávisle, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. 

(46) Preto treba na položenú otázku odpovedať, že zásady transparentnosti, rovnosti 
zaobchádzania a nediskriminácie, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave 
členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá neumožňuje vylúčenie dvoch 
syndikátov poisťovne Lloyd’s z účasti na tom istom verejnom obstarávaní poisťovacích služieb 
len z dôvodu, že ich jednotlivé ponuky podpísal oprávnený zástupca poisťovne Lloyd’s pre tento 
členský štát, ale naopak umožňuje tieto syndikáty vylúčiť, ak sa na základe jednoznačných 
dôkazov ukáže, že ich ponuky neboli formulované nezávisle. 

 
eVigilo21 

 
Litovský Hasičský a záchranný zbor pričlenený k Ministerstvu vnútra ako verejný 

obstarávateľ realizoval verejné obstarávanie na nákup systému varovania verejnosti. eVigilo 
bol neúspešným  uchádzačom, ktorý napadol viaceré aspekty predmetného verejného 
obstarávania. Súdny dvor okrem iného posudzoval v prejudiciálnom konaní otázku, či sa 
ustanovenia, v ktorých sú stanovené zásady efektivity a rýchlosti, pokiaľ ide o ochranu práv 
uchádzačov v prípadoch, keď došlo k ich porušeniu, ako aj zásady rovnosti zaobchádzania 
uchádzačov a transparentnosti a ustanovenia v ktorých je stanovený postup upravujúci zadanie 
zákazky majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby právo na opravný prostriedok týkajúci 
sa zákonnosti verejného obstarávania bolo po uplynutí lehoty stanovenej vnútroštátnym právom 
prístupné uchádzačovi, ktorý mohol pochopiť podmienky verejného obstarávania až 
v okamihu, keď verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk poskytol vyčerpávajúce informácie 
o dôvodoch svojho rozhodnutia. 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(49) Táto otázka sa týka prekluzívnej lehoty na podanie opravného prostriedku týkajúceho 

sa zákonnosti výzvy na predloženie ponúk stanoveného vo vnútroštátnom práve. Uvedená 
otázka vychádza z predpokladu, podľa ktorého je opravný prostriedok prístupný dotknutým 
uchádzačom v štádiu výzvy na predloženie ponúk, čo umožňuje spochybniť jej zákonnosť. Ide 

 
 

21 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. marca 2015 vo veci eVigilo Ltd proti Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166. 
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o skutočnosť, či sa dotknutému uchádzačovi prostredníctvom preklúzie bráni v podaní 
opravného prostriedku týkajúceho sa legality výzvy na predloženie ponúk, ktorý podal predtým, 
než bol informovaný o tom, že predmetná zákazka bola zadaná. 

(50) V tejto súvislosti treba konštatovať, že ustanovenia smernice 89/665 určené na ochranu 
uchádzačov pred svojvôľou verejného obstarávateľa majú posilniť existujúce mechanizmy na 
zabezpečenie účinného uplatnenia pravidiel Únie v oblasti verejného obstarávania, najmä 
v štádiu, v ktorom možno porušenia ešte napraviť. Článok 1 ods. 1 a 3 smernice 89/665 
vyžaduje účinné a najmä čo najrýchlejšie preskúmanie „podľa pravidiel, ktoré môžu určiť 
členské štáty“ za podmienok stanovených v článkoch 2 až 2f uvedenej smernice. 

(51) Podľa judikatúry Súdneho dvora určenie primeraných prekluzívnych lehôt na podanie 
opravného prostriedku v zásade spĺňa požiadavku efektivity vyplývajúcu zo smernice 89/665, 
keďže týmto spôsobom sa uplatňuje základná zásada právnej istoty. Úplné dosiahnutie cieľa 
sledovaného smernicou 89/665 by bolo ohrozené, ak by záujemcovia a uchádzači mohli 
v ktoromkoľvek okamihu verejného obstarávania namietať porušenie pravidiel verejného 
obstarávania a donútiť tak verejného obstarávateľa, aby začal celý postup od začiatku 
a odstránil tieto porušenia. 

(52) Podľa judikatúry Súdneho dvora cieľ stanovený v článku 1 ods. 1 smernice 89/665, 
ktorým je zabezpečiť existenciu účinných opravných prostriedkov proti porušeniam platných 
predpisov v oblasti verejného obstarávania, možno dosiahnuť len vtedy, ak lehoty stanovené na 
podanie týchto opravných prostriedkov začnú plynúť až odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo 
sa mal dozvedieť o údajnom porušení uvedených predpisov. 

(53) Treba konštatovať, že kritériá na zadanie zákaziek musia byť uvedené v oznámení 
o zákazke alebo v súťažných podkladoch, a skutočnosť, že sú nezrozumiteľné alebo nejasné, 
môže predstavovať porušenie smernice 2004/18. 

(54) Súdny dvor v bode 42 rozsudku SIAC Construction (C-19/00, EU:C:2001:553) 
rozhodol, že kritériá na zadanie zákazky musia byť v súťažných podkladoch alebo v oznámení 
o zákazke formulované spôsobom, ktorý umožňuje všetkým primerane oboznámeným a obvykle 
obozretným uchádzačom vyložiť ich rovnakým spôsobom. 

(55) Z toho vyplýva, že vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či dotknutý uchádzač skutočne 
nemohol pochopiť predmetné kritériá na zadanie zákazky alebo či ich mal pochopiť uplatňujúc 
štandard primerane oboznámeného a obvykle obozretného uchádzača. 

(56) V rámci tohto preskúmania treba zohľadniť skutočnosť, že dotknutý uchádzač a ďalší 
uchádzači boli schopní predložiť ponuky a že dotknutý uchádzač si pred predložením svojej 
ponuky od verejného obstarávateľa nevyžiadal objasnenia. 

(57) Pokiaľ z tohto preskúmania vyplynie, že podmienky verejného obstarávania boli pre 
uchádzača skutočne nezrozumiteľné a že nemal možnosť podať opravný prostriedok v lehote 
stanovenej vnútroštátnym právom, je prípustné podať opravný prostriedok až do uplynutia 
stanovenej lehoty týkajúcej sa rozhodnutia o zadaní zákazky. 

(58) V dôsledku toho treba na prvú otázku písm. c) odpovedať, že predmetné ustanovenia 
smerníc sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby právo na opravný prostriedok týkajúci 
sa zákonnosti verejného obstarávania, bolo po uplynutí lehoty stanovenej vnútroštátnym 
právom prístupné primerane oboznámenému a obvykle obozretnému uchádzačovi, ktorý mohol 
pochopiť podmienky verejného obstarávania až v okamihu, keď verejný obstarávateľ po 
vyhodnotení ponúk poskytol vyčerpávajúce informácie o dôvodoch svojho rozhodnutia. Takéto 
právo na podanie opravného prostriedku možno uplatniť až do uplynutia lehoty na podanie 
opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zadaní zákazky. 
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JUDr. Alojz Baránik22 
 
V tomto prípade sa preskúmavala zákonnosť verejného obstarávania realizovaného Úradom 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na zadanie zákazky na komplexné právne 
služby. Úrad nastavil podmienky osobnej spôsobilosti tak, že od uchádzačov požadoval 
preukázať,  (1) že poskytli v určitom období právne služby v projekte investičného alebo 
neinvestičného charakteru v minimálnom rozpočtovom náklade 45 000 000 € bez DPH, (2) 
potvrdenie o plnení poskytnutých služieb organizácii, ktorá je orgánom štátnej, respektíve 
verejnej správy. 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
Cieľom zásady transparentnosti je v zásade zaručiť absenciu rizika uprednostňovania a 

svojvoľného konania zo strany obstarávateľa. Vyžaduje, aby boli všetky podmienky a pravidlá 
verejného obstarávania vyjadrené jasne, presne a jednoznačne v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo  v súťažných podkladoch a nie tak, aby bol poskytnutý priestor k 
diskusii a v tomto prípade aj diametrálne odlišným názorom. 

Zásada nediskriminácie alebo rovnakého zaobchádzania spočíva v tom, že obstarávateľ 
postupuje principiálne rovnakým spôsobom voči všetkým uchádzačom, pričom nemôže 
žiadneho z nich priamo alebo nepriamo zvýhodňovať oproti iným uchádzačom v rovnakom 
postavení. Zásada  transparentnosti vyjadruje požiadavku, aby tento proces prebiehal 
priehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní. Predvídateľnosť tohto procesu a najmä postupu obstarávateľa v ňom 
korešponduje s ústavným princípom právnej istoty (čl. 1 Ústavy SR), vytvára predpoklady pre 
efektívnu konkurenciu medzi uchádzačmi, ktorá by mala viesť k účelnému vynakladaniu 
verejných prostriedkov, a tým aj k udržaniu hospodárnosti a efektívnosti verejného 
obstarávania. Na princípe nediskriminácie uchádzačov vo verejnom obstarávaní sú postavené 
aj rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (viď rozhodnutia  C-225/98, C-507/03, C-231/03), kde sa 
nezakazuje len otvorená diskriminácia z hľadiska štátnej príslušnosti, sídla (usídlenia), ale aj 
všetky formy skrytej diskriminácie predstavujúce rozdiel v zaobchádzaní vedúci k ujme 
podnikov usadených v iných členských štátoch, ktoré by mohli mať o túto zmluvu záujem. 

K podmienkam verejného obstarávania a k požiadavke preukázania poskytovania právnych 
služieb v minimálnom rozpočtovom náklade projektu nad 45 000 000,- € žalovaný uviedol, že 
podmienky účasti musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Primeranosť 
požadovaného minimálneho rozpočtového nákladu projektu musí byť determinovaný finančnou 
náročnosťou realizácii zákazky, ktorá sa odvíja od predpokladanej hodnoty zákazky. 
Kontrolovaný stanovením výšky minimálneho rozpočtového nákladu projektu nad 45 000 000,- 
€ bez DPH predpokladanej hodnoty zákazky postupoval v rozpore s ustanoveniami § 32 ods. 6 
a § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorých sa pri zadávaní 
zákaziek musí uplatňovať princíp nediskriminácie. 

Žalovaný má za to, že je potrebné stanoviť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti, ktoré vytvárajú predpoklad, že plnenie zmluvy bude vykonávané len 
takým zmluvným partnerom, ktorý pre žalobcu zabezpečí bezproblémové plnenie. Ide najmä o 
to, aby záujemca preukázal svoje schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky. 
Určením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní teda verejný obstarávateľ nemôže 
bezdôvodne obmedziť okruh dodávateľov, ale musí umožniť rovnaké príležitosti všetkým 
dodávateľom, ktorí sú schopní plniť predmet zákazky. Súdny dvor Európskej únie vo svojich 

 
 
22 Rozsudok NSSR zo dňa 17. februára 2015 vo veci Alojz Baránik v Úrad pre verejné obstarávanie, Sžf/34/2014.  
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rozhodnutiach C-225/98, C-507/03 a C-231/03 uviedol, že princíp rovnakého zaobchádzania s 
uchádzačmi a záujemcami vo verejnom obstarávaní je, aby všetci mali rovnaké šance pri 
vypracovávaní nových ponúk. V zmysle uvedeného obdobné podmienky preukázania technickej 
alebo odbornej spôsobilosti sú spôsobilé odradiť potencionálnych záujemcov od účasti vo 
verejnom obstarávaní. 

Kontrolovaný vyžadoval aj dôkaz o plnení poskytnutých služieb, organizáciu, ktorá je 
orgánom štátnej, respektíve verejnej správy, čím súčasne diskriminoval potencionálnych 
záujemcov, ktorí poskytli kontrolovaným v požadovanom období predmetné právne služby v 
požadovanom rozsahu, avšak tieto právne služby neposkytovali organizácii, ktorá je orgánom 
štátnej moci. Predmetná podmienka je neprimeraná a diskriminačná pre uchádzačov, ktorí 
majú síce skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb, ale nemajú skúsenosti s 
poskytovaním komplexných právnych služieb pre orgán štátnej správy. Žalovaný má za to, že 
odborne spôsobilými pre plnenie predmetu zákazky nie sú len uchádzači, ktorí poskytli 
predmetné právne služby pre orgán štátnej správy, ale aj uchádzači, ktorí poskytovali služby 
právneho zastupovania v obdobných veciach iným odlišným subjektom ako požadoval 
kontrolovaný. Žalovanému nie je zrejmé, prečo by mal uchádzač so skúsenosťami s 
poskytovaním komplexných právnych služieb pre orgán štátnej moci vo vzťahu k predmetu 
zákazky byť kvalifikovanejší ako uchádzač so skúsenosťami s poskytovaním komplexných 
právnych služieb v požadovanej minimálnej úhrnnej hodnotne pre iný subjekt. V uvedenom 
prípade v dôsledku vyžadovania potvrdenia, odberatelia v postavení organizácie, ktorá je 
orgánom štátnej správy, mohlo prejaviť záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní menej 
záujemcov, ako by to bolo v prípade, keby bolo záujemcom umožnené preukazovať požadované 
potvrdenie v zmysle zákonného znenia ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a/ zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. Vzhľadom k uvedenému potencionálni uchádzači, ktorí mohli byť 
odradení od účasti vo verejnom obstarávaní, nemohli predložiť ponuku a z toho dôvodu nebolo 
možné nariadiť odstránenie protiprávneho stavu, čo pre žalovaného znamenalo nariadiť 
kontrolovanému zrušiť nadlimitnú zákazku „Komplexné právne služby“ zadávanú postupom 
zadávania podprahových zákaziek. 

 
Obec Korunková23 
 
V danom prípade Najvyšší súd SR posudzoval verejné obstarávanie v obci Korunková, ktorá 

vyhradila podlimitnú verejnú zákazu na dodávku stavebných prác na výstavbu protipovodňovej 
ochrany chránenej dielni. Predmetom posudzovania bolo uplatňovanie princípu 
nediskriminácie a sociálne verejné obstarávanie.  

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
Cieľom právnej úpravy verejného obstarávania, zakotvenej v zákone o verejnom 

obstarávaní, ktorý upravuje konkrétne postupy zadávania zákaziek, je umožniť, aby sa verejné 
obstarávanie uskutočňovalo čo najracionálnejším, najtransparentnejším a najspravodlivejším 
spôsobom. Smernicou 2004/18/ES sa na úrovni Európskej únie upravil základný rámec 
zadávania zákaziek, ktorých predmetom je dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác v 
členských štátoch Európskej únie v mene štátu, regionálnych alebo miestnych orgánov a 
ďalších inštitúcií v správe subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom v súlade so 
základnými zásadami spoločenstva, najmä zásadou voľného pohybu tovaru, zásadou slobody 
usadiť sa a zásadou slobody poskytovať služby a zásadami z nich vyplývajúcich.  

 
 
23 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. novembra 2015, Obec Korunková, 4Sžf/67/2015. 
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Zákon o verejnom obstarávaní ustanovuje, že pri zadávaní zákaziek musí byť uplatnený 
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, 
princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Verejný obstarávateľ je 
povinný zabezpečiť, aby ním uskutočňovanými úkonmi vo fáze postupu zadávania zákazky, 
nedošlo k porušeniu uvedených princípov verejného obstarávania. Predmetné princípy boli 
premietnuté aj do sekundárneho práva Európskej únie upravujúceho oblasť verejného 
obstarávania, t. j. aj v Smernici 2004/18/ES.  

Princíp rovnakého zaobchádzania, resp. princíp nediskriminácie sa vzťahuje nielen na 
verejných obstarávateľov, ale aj na uchádzačov. Princíp nediskriminácie možno definovať 
okrem iného aj tak, že nemôžu byť stanovené také podmienky, ktoré by niektorého z 
uchádzačov alebo záujemcov  zvýhodňovali a iného, naopak, znevýhodňovali.  

 Žalobca, ako verejný obstarávateľ, vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky 
„Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Korunková“, pre druh zákazky 
„Stavebné práce“ s tým, že právo účasti na verejnom obstarávaní žalobca obmedzil len tým 
uchádzačom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Z uvedeného 
jednoznačne vyplýva, že za kľúčové v predmetnom spore je nutné označiť objasnenie, či je v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, predovšetkým so zásadami v ňom obsiahnutými, 
obmedziť  právo účasti na verejnom obstarávaní, ktorého predmetom je vykonanie stavebných 
prác, výlučne záujemcami so štatútom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.  

Zákon o verejnom obstarávaní v citovanom ustanovení § 91 ods. 3 umožňuje vyhradiť 
právo účasti na verejnom obstarávaní len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne 
alebo chráneného pracoviska. Príslušný právny predpis však následne nekonkretizuje, resp. 
taxatívne neustanovuje podmienky, za ktorých je možné uskutočniť takéto obmedzenie. 
Najvyšší súd je toho názoru, že pri aplikácii ustanovenia § 91 ods. 3 citovaného zákona je 
nutné zohľadniť aj iné, s ním súvisiace, ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, 
nevynímajúc ustanovenie upravujúce základné princípy prideľovania zákazky pri verejnom 
obstarávaní. 

Najvyšší súd súhlasí s názorom žalovaného v tej súvislosti, že pri aplikácii ustanovenia § 
91 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je potrebné zohľadniť aj iné právne predpisy, akými 
sú nie len zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ale aj všetky právne predpisy 
upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.   

Žalovaný počas rozhodovania o námietkach podaných proti vylúčeniu záujemcov z 
verejnej súťaže, požiadal o stanovisko Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj Úrad 
verejného zdravotníctva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v stanovisku zo dňa 
23.07.2013 zhodnotilo, že priznať postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v 
predmete činnosti uskutočňovanie stavieb a ich zmien, resp. stavebná činnosť, nie je možné. 
Žalobkyňa v odvolaní voči rozsudku krajského súdu poukazuje na skutočnosť, že Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny následne vo februári 2014 v obdobnej veci opätovne vydalo 
stanovisko, ktoré neguje záver stanoviska z júla 2013. K uvedenému najvyšší súd konštatuje 
predovšetkým to, že pre rozhodovanie súdov nie je záväzné stanovisko orgánu štátnej správy. 
Takéto stanovisko môže mať poradný, resp. odporúčací charakter, avšak pri rozhodovaní je 
určujúce to, čo ustanovujú právne predpisy. Najvyšší súd taktiež poukazuje na skutočnosť, že 
žalobkyňa nedoložila do spisu samotné stanovisko ústredia z februára 2014, ale doložila 
Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, v inej veci, nie v 
kompletnom vyhotovení, a teda z takto predloženého dôkazu je možné len ťažko vyvodiť, či 
predmetné stanovisko je možné aplikovať na skutkový stav v prejednávanej veci. Okrem 
uvedeného je potrebné upriamiť pozornosť aj na ustanovenie § 250i ods. 1 O. s. p., podľa 
ktorého pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý 
tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na 
preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je 
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nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale preskúmať 
zákonnosť ich rozhodnutí.  

Súd vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého 
rozhodnutia.  

Najvyšší súd má za to, že zo žiadneho právneho predpisu upravujúceho postavenie a náplň 
činnosti chránenej dielne/chráneného pracoviska, taktiež ani zo žiadneho právneho predpisu 
citovaného žalovaným v napadnutom rozhodnutí jednoznačne nevyplýva, že z pracovnej 
náplne chránenej dielne/chráneného pracoviska je vylúčená stavebná činnosť. Odvolací súd 
má za to, že v prípade, ak záujemca doloží doklad o tom, že spĺňa podmienky týkajúce sa 
osobitného postavenia, t. j. v tomto prípade doklad o tom, že môže vykonávať stavebné práce, 
nemožno takéhoto záujemcu vylúčiť zo súťaže.  

Žalovaný založil svoje rozhodnutie o tom, že do náplne chránenej dielne/chráneného 
pracoviska nepatrí stavebná činnosť, predovšetkým na stanovisku Ústredia, ako aj na základe 
záverov, ktoré vyvodil z ustanovení citovaných v napadnutom rozhodnutí. Najvyšší súd sa 
však s týmito závermi nestotožňuje. Odvolací súd je toho názoru, že žalovaný mal 
dôkladnejšie posúdiť, či stavebné práce, ktoré sa majú vykonať v rámci vyhláseného 
verejného obstarávania, sú spôsobilí vykonať aj zamestnanci chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska.   

Najvyšší súd je toho názoru, že rozhodnutie žalovaného je príliš striktné, nezohľadňujúce 
špecifiká stavebných prác, ktoré majú byť vykonávané v rámci preventívnych opatrení pred 
povodňami, v kontexte s možnosťami a schopnosťami osôb so zdravotným postihnutím, t. j. 
záujemcov so štatútom chránenej dielne/chráneného pracoviska. Účelom zákona je umožniť 
realizáciu zákaziek aj chráneným dielňam a pracoviskám a tak efektívne prispieť k začleneniu 
osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Na strane druhej je potrebné zdôrazniť, že 
účelom tejto právnej úpravy nie je, aby predmet zákazky určený práve pre chránené dielne a 
pracoviská, boli reálne realizované vo forme subdodávok prostredníctvom subjektov, ktoré 
nie sú chránenými dielňami alebo pracoviskami. 

Úlohou žalovaného správneho orgánu bude opätovne prehodnotiť možnosti a schopnosti 
záujemcov so štatútom chránenej dielne/chráneného pracoviska vykonávať stavebné činnosti, 
ale nie stavebné činnosti všeobecne, ale stavebné činnosti v kontexte s predmetom zadaného 
verejného obstarávania a následne vo veci rozhodnúť. 

 
Hochtief24 
 
V tomto prípade ide o spor medzi maďarskou miestnou správou hlavné mesta Budapešť 

v postavení verejného obstarávateľa a konzorciom HOLI vedenom spoločnosťou Hochtief AG 
ako neúspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorý bol vylúčený z verejného 
obstarávania z dôvodu, že expert tohto konzorcia sa podieľal na príprave výzvy na predkladanie 
ponúk pre verejného obstarávateľa. Rozhodcovská komisia pre verejné obstarávanie rozhodla 
o zamietnutí opravného prostriedku, ktorý podalo konzorcium HOLI proti rozhodnutiu o 
vylúčení. Táto komisia sa domnievala, že vymenovanie experta v žiadosti o účasť sa nemôže 
považovať za administratívnu chybu, ako tvrdila Hochtief. Aj keby mala Hochtief možnosť 
opraviť túto chybu, išlo by o zmenu žiadosti o účasť, ktorú  pravidlá o verejnom obstarávaní 
vylučujú. Konzorcium iniciovalo súdne preskúmanie vylučujúceho rozhodnutia rozhodcovskej 
komisie ako i podala Európskej komisii podnet na konanie pre porušenie európskeho práva. 
Prvostupňový maďarský súd žalobu konzorcia v r. 2006 zamietol a konzorcium proti tomuto 

 
 
24 Rozsudok Súdneho dvora zo 7. augusta 2018 vo veci Hochtief AG v Budapest Főváros Önkormányzata, C-
300/2007, ECLI:EU:C:2018:635. 
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rozhodnutiu podalo odvolanie. V roku 2008 Európska komisia v rámci preskúmania postupu 
zadávania zákazky konštatovala, že maďarský verejný obstarávateľ porušil právne predpisy 
v oblasti verejného obstarávania jednak uverejnením oznámenia o rokovacom konaní, a jednak 
vylúčením jedného z uchádzačov v priebehu predbežného výberového konania bez toho, aby 
mu umožnil preukázať, že ustanovenie experta ako vedúceho projektu svojou povahou nie je 
v rozpore s hospodárskou súťažou. 

V r. 2010 Odvolací súd pre hlavné mesto Budapešť vydal rozsudok, ktorým potvrdil 
rozsudok prvostupňového súdu z r. 2006 o zamietnutí žaloby konzorcia HOLI, ktorým napadol 
rozhodnutie rozhodcovskej komisie o jeho vylúčení z verejného obstarávania. Tento súd 
predovšetkým uviedol, že neskúmal otázku, či verejný obstarávateľ tým, že dospel k záveru 
o nezlučiteľnosti prihlášky konzorcia, sa dopustil porušenia predpisov, keď tomuto konzorciu 
nedal možnosť brániť sa, pretože žaloba podaná na súde prvého stupňa v r. 2006 neobsahovala 
tento žalobný dôvod. Spoločnosť Hochtief až pred odvolacím súdom prvý krát uviedla, že 
zákaz, ktorý bol uplatňovaný voči konzorciu, predstavoval neprimerané obmedzenie jeho práva 
na podanie prihlášky a uchádzať sa o zákazku, a to v rozpore s článkom 220 ES, článkom 6 
smernice Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania 
prác (Ú. v. ES L 199, 1993, s. 54; Mim. vyd. 06/002, s. 163) a judikatúrou Súdneho dvora. 
Tento rozsudok potvrdil aj maďarský Najvyšší súd (v r. 2010). 

Dňa 11. augusta 2011 Hochtief podala žalobu o preskúmanie rozsudku odvolacieho súdu z r. 
2010, pričom sa opierala o zistenia Komisie o porušení európskeho práva. V r. 2013 Správny 
a pracovný súd hlavného mesta Budapešť prijal uznesenie o zamietnutí žaloby o preskúmanie 
rozhodnutia odvolacieho súdu z r. 2010, ktoré potvrdil uznesením Mestský súd Budapešť 
rozhodujúci v poslednej inštancii. Spoločnosť Hochtief, ktorá sa stále odvolávala na zistenia 
Komisie z r. 2008, následne podala voči verejnému obstarávateľovi žalobu o náhradu škody vo 
výške 74 000 eur, ktorá zodpovedala výdavkom vynaloženým na jej účasť na verejnom 
obstarávaní. Aj táto žaloba bola zamietnutá v prvostupňovom a odvolacom konaní z dôvodu, 
že národná právna úprava podmieňuje možnosť uplatniť si občianskoprávny nárok v prípade 
porušenia právnych predpisov upravujúcich verejné obstarávanie a zadanie zákaziek 
požiadavkou, aby [maďarská] rozhodcovská komisia alebo v rámci súdneho preskúmania 
nálezu tejto rozhodcovskej komisie [maďarský] súd právoplatne určil, že došlo k porušeniu 
právneho predpisu. Spoločnosť Hochtief preto podala kasačný opravný prostriedok na 
vnútroštátny súd s tvrdením najmä, že došlo k porušeniu princípu efektivity a ekvivalencie. 
Maďarský súd položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, či predmetná maďarská právna 
úprava je v súlade s ust. článku 2 ods. 6 smernice 89/665. 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(33) V prvom rade možno pripomenúť, že podľa článku 2 ods. 6 smernice 89/665 členské 

štáty môžu stanoviť, že v prípadoch, keď sa požaduje náhrada škody z dôvodu nezákonného 
rozhodnutia, musí napadnuté rozhodnutie zrušiť najprv orgán, ktorý má na to potrebné 
právomoci. 

(34) Zo samotného znenia tohto ustanovenia preto vplýva, že členské štáty v zásade majú 
možnosť prijať vnútroštátne procesné ustanovenie, akým je § 350 (maďarského) zákona 
o verejnom obstarávaní, ktoré podmieňuje možnosť uplatniť si občianskoprávny nárok 
v prípade porušenia právnych predpisov upravujúcich verejné obstarávanie požiadavkou, aby 
rozhodcovská komisia, o akú ide vo veci samej, alebo v rámci súdneho preskúmania nálezu 
vydaného touto rozhodcovskou komisiou súd právoplatne určil, že došlo k porušeniu právneho 
predpisu. 

(35) V druhom rade treba pripomenúť, že ako už Súdny dvor opakovane rozhodol, smernica 
89/665 stanovuje iba minimálne podmienky, ktoré musia spĺňať postupy preskúmavania, 
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zavedené do vnútroštátnych právnych poriadkov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnej 
úpravy Únie v oblasti verejného obstarávania. 

(36) Článok 2 ods. 6 smernice 89/665 teda len stanovuje možnosť priznanú členským štátom 
podmieniť podanie žaloby o náhradu škody zrušením napadnutého rozhodnutia inštanciou 
príslušnou na tieto účely, pričom neuvádza nijaké prípadné podmienky či obmedzenia, ktoré by 
mali byť pri prebraní alebo uplatnení ustanovení tejto smernice prijaté. 

(37) Z toho vyplýva, ako v podstate uviedol generálny advokát v bode 39 svojich návrhov, 
že členské štáty majú voľnosť definovať podmienky, za ktorých sa musia vnútroštátne právne 
normy preberajúce článok 2 ods. 6 smernice 89/665 uplatniť v ich právnom poriadku, ako aj 
obmedzenia, výnimky či odchýlky, ktoré možno pri tomto uplatnení prípadne prijať. 

(38) Je pravda, ako už Súdny dvor opakovanie rozhodol, že členské štáty musia pri 
definovaní procesných pravidiel upravujúcich súdne žaloby podané na zabezpečenie ochrany 
práv, ktoré záujemcom a uchádzačom poškodeným rozhodnutiami verejných obstarávateľov 
priznáva právo Únie, dbať o to, aby nedošlo k narušeniu efektivity smernice 89/665, ani 
k porušeniu práv, ktoré jednotlivcom priznáva právo Únie. 

(39) V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že možnosť, ktorú členským štátom priznáva 
článok 2 ods. 6 smernice 89/665, nie je neobmedzená a zostáva podmienená tým, že každej 
žalobe o náhradu škody skutočne musí predchádzať žaloba o neplatnosť. Členským štátom 
najmä prináleží zabezpečiť plné dodržiavanie práva na účinný prostriedok nápravy 
a spravodlivý proces v súlade s článkom 47 prvým a druhým odsekom Charty základných práv 
Európskej únie (ďalej len „Charta“). 

(40) V prejednávanej veci je nutné konštatovať, že vnútroštátna procesnoprávna úprava, 
ktorá podmieňuje možnosť uplatniť občianskoprávny nárok v prípade porušenia právnych 
predpisov upravujúcich verejné obstarávanie a zadanie zákaziek predchádzajúcim 
právoplatným rozhodnutím, ktorým sa určuje porušenie, nezbavuje dotknutého uchádzača 
práva na účinný prostriedok nápravy. 

(42) Ďalšou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má právo Únie vykladať v tom zmysle, 
že pokiaľ ide o žalobu o náhradu škody, bráni takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, 
ktoré obmedzuje súdne preskúmanie nálezov vydaných rozhodcovskou komisiou, ktorá ako 
prvostupňový orgán preskúmava rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi v rámci 
verejného obstarávania, len na dôvody uvedené pred touto komisiou. 

(43) V tejto súvislosti, pokiaľ ide o prejednávanú vec, možno v prvom rade uviesť, že ako 
vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, vnútroštátne súdy, ktoré majú právomoc 
preskúmavať nálezy rozhodcovskej komisie, ktorá ako prvostupňový orgán posudzuje návrhy 
na zrušenie podané proti rozhodnutiam, ktoré prijali verejní obstarávatelia v rámci verejného 
obstarávania, musia zamietnuť ako neprípustný každý nový dôvod, ktorý nebol uvedený pred 
touto komisiou. 

(44) Práve podľa tohto ustanovenia Odvolací súd pre hlavné mesto Budapešť v r. 2010 
zamietol odvolanie podané žalobkyňou vo veci samej proti rozhodnutiu prvostupňového súdu 
z r. 2006, ktorým tento súd zamietol žalobu proti pôvodnému nálezu rozhodcovskej komisie 
(2005). Na základe tohto ustanovenia aj Najvyšší súd zamietol kasačný opravný prostriedok 
podaný žalobkyňou vo veci samej proti rozsudku odvolacieho súdu. 

(45) Podľa vnútroštátneho súdu by však uplatnenie tohto ustanovenia v spojení s § 350 
zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať účinok v rozpore s právom Únie. 

(46) V tejto súvislosti [vnútroštátny súd] zdôrazňuje, že stupeň požadovania právnej istoty, 
pokiaľ ide o podmienky prípustnosti žalôb, je odlišný v závislosti od toho, či ide o žalobu 
o náhradu škody alebo o žalobu o určenie neúčinnosti určitej zmluvy. Z hľadiska požiadaviek 
právnej istoty, ktoré sa musia uplatniť na zmluvné vzťahy, by totiž bolo odôvodnené reštriktívne 
upraviť žaloby o určenie neúčinnosti zmlúv uzavretých medzi verejnými obstarávateľmi 
a úspešnými uchádzačmi o zákazku. Naproti tomu, keďže žaloby o náhradu škody v zásade 
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nemajú nijaký vplyv na účinky už uzavretých zmlúv, bolo by neodôvodnené podmieniť tieto 
žaloby takými prísnymi podmienkami, ako sú podmienky uplatniteľné na žaloby, ktorých 
predmetom je samotná existencia týchto zmlúv alebo ich vykonanie. 

(47) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že je nesporné, že Súdny dvor v bodoch 41 až 44 
rozsudku z 26. novembra 2015, MedEval (C-166/14, EU:C:2015:779) rozhodol, že zásada 
efektivity za určitých okolností bráni takému vnútroštátnemu procesnému systému, ktorý 
podmieňuje prípustnosť žalôb o náhradu škody podaných v rámci postupov verejného 
obstarávania predchádzajúcim určením nezákonnosti dotknutého postupu verejného 
obstarávania. 

(48) Je však nutné zdôrazniť, že Súdny dvor dospel k tomuto záveru za osobitných okolností, 
ktoré charakterizovala skutočnosť, že predchádzajúci návrh na určenie nezákonnosti postupu 
verejného obstarávania, ktorý sa zakladal na tvrdení, že nedošlo k predchádzajúcemu 
uverejneniu oznámenia o verejnom obstarávaní, bol podmienený šesťmesačnou prekluzívnou 
lehotou, ktorá začala plynúť deň po zadaní danej zákazky nezávisle od toho, či poškodená osoba 
mala alebo nemala možnosť dozvedieť sa o existencii nezákonnosti tohto rozhodnutia o zadaní 
zákazky. Za takýchto okolností šesťmesačná lehota totiž vyvoláva riziko, že poškodená osoba 
nebude mať možnosť zhromaždiť informácie potrebné na podanie opravného prostriedku, 
ktorým by spochybnila zákonnosť daného postupu verejného obstarávania, čo by tak bránilo 
podaniu tohto opravného prostriedku a mohlo by preto prakticky znemožniť alebo urobiť 
značne zložitým výkon práva na podanie žaloby o náhradu škody. 

(49) Situácia vo veci samej je pritom úplne odlišná od situácie vo veci, ktorá viedla 
k vyhláseniu rozsudku MedEval (C-166/14, EU:C:2015:779). 

(50) Treba totiž uviesť, že na rozdiel od pravidla preklúzie dotknutého vo veci, v ktorej bol 
vyhlásený rozsudok MedEval (C-166/14, EU:C:2015:779), procesné pravidlo stanovené 
v § 339/A zákona o občianskom súdnom konaní nemá, ako konštatuje aj generálny advokát 
v bodoch 47 až 49 svojich návrhov, vplyv na podstatu práva na účinný prostriedok nápravy 
a na spravodlivý proces, zaručeného článkom 47 prvým a druhým odsekom Charty. 

(51) I keď je okrem toho nesporné, že toto vnútroštátne procesné pravidlo ukladá prísnu 
podmienku zhody dôvodov uvedených pred rozhodcovskou komisiou s dôvodmi uvedenými pred 
súdmi, ktoré majú preskúmať nálezy tejto komisie, pričom tak osobe podliehajúcej súdnej 
právomoci bráni v akejkoľvek možnosti uviesť nový dôvod počas konania, nič to nemení na 
skutočnosti, že prispieva k zachovaniu potrebného účinku smernice 89/665, ktorý, ako už 
rozhodol Súdny dvor, má zabezpečiť, aby sa nezákonné rozhodnutia verejných obstarávateľov 
mohli účinne a čo najskôr preskúmať. 

(52) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Súdny dvor rozhodol, že zásada, podľa ktorej 
podnet na začatie konania vychádza zo strany účastníkov konania, z čoho vyplýva, že je 
povinnosťou súdu rozhodovať v rámci predmetu sporu a zakladať svoje rozhodnutie 
na skutkových okolnostiach, ktoré mu boli predložené, a nekonať bez návrhu, okrem 
výnimočných prípadov s cieľom ochrany verejného záujmu, chráni právo na obranu a dbá 
o riadny priebeh konania, najmä zabránením prieťahom v konaní v dôsledku posudzovania 
nových dôvodov. 

(53) V prejednávanej veci, ako vyplýva zo spisu predloženého Súdnemu dvoru, spoločnosti 
Hochtief nebolo znemožnené podať proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa, ktorým ju 
vylúčil z postupu, návrh na zrušenie ani na rozhodcovskú komisiu, ani následne na vnútroštátne 
súdy, ktoré majú právomoc na súdne preskúmanie nálezov vydaných touto komisiou. 

(54) Nemožno usudzovať ani to, že spoločnosti Hochtief bolo znemožnené v primeranom 
čase uviesť dôvod, ktorý sa v podstate zakladal na tvrdení, že jej nebolo v prejednávanej veci 
umožnené preukázať, že výber experta, ktorého vymenovala za vedúceho projektu a ktorý 
spolupracoval s verejným obstarávateľom, nemohol skresliť hospodársku súťaž v súlade 
s usmernením, ktoré vyplýva z bodov 33 až 36 rozsudku z 3. marca 2005, Fabricom. 
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(55) V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora výklad pravidla práva Únie, ktorý 
podáva Súdny dvor v rámci výkonu svojej právomoci podľa článku 267 ZFEÚ, objasňuje 
a v prípade potreby spresňuje význam a dosah tohto pravidla tak, ako sa má alebo sa malo 
chápať a uplatňovať od okamihu, keď nadobudlo účinnosť. 

(56) Z toho vyplýva, že v situácii, o akú ide vo veci samej, uchádzač, akým je Hochtief, mohol 
vzniesť výhradu založenú na tvrdení, že nemal možnosť preukázať, že skutočnosť, že vymenoval 
za vedúceho projektu experta, ktorý sa podieľal na príprave výzvy na predkladanie ponúk pre 
verejného obstarávateľa, nemohol skresliť hospodársku súťaž, a to aj vzhľadom na neexistenciu 
akejkoľvek relevantnej judikatúry Súdneho dvora v tejto súvislosti. 

(57) Okrem toho, i keď je pravda, že rozsudok Fabricom (C-21/03 a C-34/03, 
EU:C:2005:127) bol dostupný v maďarskom jazyku až po tom, čo spoločnosť Hochtief podala 
svoj opravný prostriedok na rozhodcovskú komisiu a tiež žalobu proti nálezu tejto komisie na 
vnútroštátnom súde prvého stupňa, táto samotná skutočnosť neumožňuje dospieť k záveru, že 
jej bolo úplne znemožnené vzniesť takú výhradu. 

(58) Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že právo Únie, a najmä článok 1 ods. 1 a 3 smernice 
89/665 sa má s prihliadnutím na článok 47 Charty vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o žalobu 
o náhradu škody, nebráni takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, o aké ide vo veci 
samej, ktoré obmedzuje súdne preskúmanie nálezov vydaných rozhodcovskou komisiou, ktorá 
ako prvostupňový orgán preskúmava rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi v rámci 
verejného obstarávania, len na dôvody uvedené pred touto komisiou. 

 

4.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Vysvetlite s použitím argumentácie Súdneho dvora uplatňovanie zásady voľného pohybu 
služieb v kontexte verejného obstarávania. 

 
2. Porovnajte výklad obsahu zásady nediskriminácie v rozhodnutiach Súdneho dvora 

a Najvyššieho súdu SR. 
 

3. Na podklade judikatúry Súdneho dvora EÚ vysvetlite obsah princípu efektivity verejného 
obstarávania. 

 
4. Uveďte podmienky, na základe ktorých je možné výkon stavebných prác vyhradiť pre 

chránené dielne. 
 

5. Je verejný obstarávateľ oprávnený odmietnuť predloženú ponuku z dôvodov, ktoré neboli 
uvedené v oznámení o súťažných podkladoch? V odpovedi sa zamerajte na argumentáciu 
Súdneho dvora s poukazom na základné princípy verejného obstarávania. 

 
6. Zdôvodnite aplikovateľnosť úniových princípov verejného obstarávania v prípade, ak sa 

na národné verejné obstarávanie neaplikuje smernica o verejnom obstarávaní. 
 

7. Na prípade Hochtief vysvetlite podstatu princípu efektivity. 
 

8. V akých prípadoch podstatná zmena obstaranej zmluvy uzavretá medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom v čase jej realizácie nepredstavuje porušenie 
princípu rovnakého zaobchádzania? 
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9. Spoločnosť Letiská SK, z polovice financovaná zo štátu, vyhlásila verejné obstarávania 
na podlimitnú zákazku na dodávku programového vybavenia na komunikáciu. V rámci 
súťažných podkladov spoločnosť Letiská požadovala od uchádzačov, aby v rámci 
preukázania podmienok osobnej spôsobilosti, o. i. vyhlásenie s nasledovným obsahom: 

„Účastník verejného obstarávania sa výslovne zaväzuje, že v prípade zadania zákazky: 
i. bude informovať verejného obstarávateľa o všetkých pokusoch o narušenie, 

protiprávne konanie alebo skreslenie spozorované v priebehu postupu verejného 
obstarávania a/alebo výkonu zmluvy akoukoľvek dotknutou osobou, akýmkoľvek 
úradníkom alebo inou osobou, ktorá by mohla ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa 
zamýšľaného zadania zákazky;  

ii. bude spolupracovať s policajnými zložkami tak, že oznámi akýkoľvek pokus 
o vydieranie, zastrašovanie alebo ovplyvňovanie kriminálnej povahy 

iii. že sa zaväzuje spolupracovať s policajnými zložkami tak, že oznámi akýkoľvek 
pokus o vydieranie, zastrašovanie alebo ovplyvňovanie kriminálnej povahy…; 

iv. bude informovať verejného obstarávateľa o štádiu postupu prác, predmete, 
sumách a príjmoch na základe subdodávateľských a odvodených zmlúv, ako aj 
o spôsoboch výberu zmluvných partnerov; 

v. že sa nenachádza v postavení ovládajúceho podniku alebo v združení (de 
iure a/alebo de facto) s ostatnými konkurentmi a že neuzatvoril ani neuzatvorí 
zmluvu s ostatnými účastníkmi verejného obstarávania; 

vi. že nevyužije ako subdodávateľa žiadny z podnikov, ktoré sa zúčastnili na 
verejnom obstarávaní, a že si je vedomý skutočnosti, že v opačnom prípade tieto 
subdodávateľské zmluvy nebudú odsúhlasené; 

Do tohto verejného obstarávania sa zapojilo konzorcium firiem Křídla CZ, Krzydełka PL 
a Soft Warum AT. Toto konzorcium predložilo vyhlásenie, ktoré obsahovalo vyhlásenia podľa 
bodov (i)-(iii), avšak body (iv)-(vi) v ňom absentovali. Na základe tejto skutočnosti boli 
vylúčení z verejného obstarávania. 

a. Charakterizujte postavenie spoločnosti LETISKÁ SK z hľadiska osobného 
postavenia? 

b. Ktoré právo je uplatniteľné na dané verejné obstarávanie? 
c. Bol postup verejného obstarávateľa správny z hľadiska súladu so základnými 

princípmi verejného obstarávania? Odpoveď zdôvodnite. 

10. Dňa 20. 2. 2019 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 123 zverejnené 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku služieb: Služby výpočtovej 
techniky a s nimi  súvisiace služby v rozsahu dodávka a správa počítačovej siete pre 
Obecný úrad Horná-Dolná zabezpečujúce prevádzku 10 ks počítačov (ďalej len 
„Oznámenie EÚ“). V tomto oznámení sa v bode IV.3.4 nachádzal údaj: „Lehota na 
predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 28.03.2019 10:00“. Dňa 21. 2. 2013 bolo vo 
Vestníku Úradu pre  obstarávanie pod č. 567 zverejnené Oznámenie o vyhlásení 
verejného obstarávania na dodávku  predmetných služieb (ďalej len „Oznámenie SR“) 
s údajom v bode IV.3.4: „Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 
28.08.2019 10:00“ a v bode 23.2: „Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 05.04.2019 
o 10:00 hod“. Dňa 26. 2. 2019 verejný obstarávateľ elektronicky doručil spoločnosti 
Competitor súťažné podklady na predmet zákazky s názvom: „Odborné služby 
softvérovej a technickej podpory infraštruktúry národnej monitorovacej siete kvality 
ovzdušia v Slovenskej republike“ v rámci verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené 
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným vo Vestníku verejného 
obstarávania dňa 21.02.2019 pod číslom 567. Bod 3.8. Súťažných podkladov znel 
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nasledovne: „Kľúčový expert č. 1: servisný pracovník pre prístroje, zariadenia a systémy 
počítačovej siete v počte 6 osôb u ktorého uchádzač preukáže: a) ukončené SŠ/VŠ 
vzdelanie technického smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta 
preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, b) minimálne 5 rokov odborných 
skúseností so správou sietí; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta 
preukáže životopisom, c) odbornú spôsobilosť servisných pracovníkov: doklad 
o ukončení SŠ/VŠ v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. Uchádzač v tomto prípade preukáže splnenie tejto podmienky 
účasti vyhlásením o zamestnávaní takéhoto experta alebo písomnou zmluvou uzavretou 
s takýmto expertom.“ 

a. Vykonajte právnu analýzu daného obstarávania z hľadiska uplatniteľnosti 
základných princípov verejného obstarávania a ich dodržiavania. 
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5 POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Postupy vo verejnom obstarávaní sa líšia úrovňou svojej otvorenosti, transparentnosti, ale 
na druhej strane aj efektívnosti vo vzťahu k cieľu ktorý je potrebné dosiahnuť. Hoci otvorenosť 
verejného obstarávania je možno vnímať ako všeobecnú požiadavku, takýto postup nie je vždy 
vhodný z časového hľadiska, ako aj z hľadiska časovej náročnosti, či povahy samotného 
predmetu verejného obstarávania  

Dohoda o vládnom obstarávaní (WTO) definuje nasledujúce typy postupov verejného 
obstarávania: 

a)  otvorené postupy - postupy, pri ktorých môže predložiť ponuku každý zainteresovaný 
dodávateľ,  

b)  výberové postupy - ponuku môžu predložiť tí dodávatelia, ktorí boli vyzvaní 
obstarávateľským subjektom, aby tak urobili,  

c)  obmedzené postupy - obstarávateľský subjekt kontaktuje dodávateľov individuálne, 
avšak len za podmienok špecifikovaných v Článku XV GPA.  

Podrobnejšie stanovuje rámec pre postupy pre verejného obstarávanie smernica 
2014/24/EÚ, podľa ktorej sú členské štáty povinné umožniť verejným obstarávateľom 
nasledujúce postupy:  

a) verejná alebo užšia súťaž, 
b) inovatívne partnerstvo, 
c) rokovacie konanie alebo súťažný dialóg v týchto situáciách:  

a) pokiaľ ide o práce, tovar alebo služby spĺňajúce jedno alebo viac z týchto kritérií: 
i) potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez prispôsobenia riešení, 

ktoré sú ihneď dostupné; 
ii) zahŕňajú projektové alebo inovačné riešenia; 
iii) zákazku nemožno zadať bez predchádzajúceho rokovania v dôsledku osobitných 

okolností súvisiacich s povahou, zložitosťou alebo právnou a finančnou štruktúrou, 
alebo v dôsledku rizík, ktoré sú s nimi spojené; 

iv) verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne stanoviť technické špecifikácie 
odkazom na určitú normu, európske technické osvedčenie, spoločné technické 
špecifikácie alebo technické referencie; 
b) pokiaľ ide o práce, tovar alebo služby, v prípade ktorých sú ako odozva na verejnú 
alebo užšiu súťaž predložené len neregulárne alebo neprijateľné ponuky. 

d) v osobitných prípadoch a za osobitných okolností výslovne uvedených v čl. 32 môžu 
členské štáty stanoviť, že verejní obstarávatelia môžu uplatniť rokovacie konanie bez 
predchádzajúceho zverejnenia výzvy na súťaž. Členské štáty neumožnia použitie tohto 
postupu v žiadnych iných prípadoch, než sú prípady uvedené v čl. 32, t.j. 
a) neboli predložené žiadne ponuky v predchádzajúcom postupe 
b) dodávateľom môže byť len jeden subjekt 
c) cena kótovaná na burze 
d) mimoriadna udalosť 
e) experimentálne výrobky, výskum a vývoj 
f) mimoriadne výhodné podmienky (likvidátor, správca v konkurze ...) 
g) víťaz súťaže návrhov 
i) doplnenie alebo úprava od existujúceho dodávateľa 
j) opakovanie zákaziek v rámci toho istého projektu. 

 
Systém zákona o verejnom obstarávaní je komplikovanejší tým, že v sebe spája transpozíciu 

smerníc viacerých smerníc o verejných obstarávaní a zároveň upravuje postupy pre verejné 
obstarávanie, na ktoré sa smernice nevzťahujú. Pre jednotlivé typy predmetov obstarávania 
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stanovuje nasledujúce postupy vo verejnom obstarávaní: 
- Nadlimitné zákazky: verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, 

priame rokovacie konanie, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo 
- Nadlimitné koncesie: verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, 

súťažný dialóg, koncesný dialóg, obchodná verejná súťaž 
- Podlimitné zákazky: elektronické trhovisko, výzva na predkladanie ponúk alebo priame 

rokovacie konanie 
- Zákazky s nízkymi hodnotami a podlimitné koncesie: nie je stanovený osobitný postup, 

je potrebné dosiahnuť efektívnosť a hospodárnosť 
Ako vidno, predpokladaná hodnota predmetu obstarávania je determinujúca aj pre katalóg 

postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré má príslušný orgán k dispozícii. 
Jednotlivé typy postupov vo verejnom obstarávaní možno definovať nasledujúcimi prvkami: 

verejná súťaž 
- jedna fáza: podávanie ponúk 
- neobmedzený počet hospodárskych subjektov 
- vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti 

užšia súťaž 
- dve fázy:  

- kvalifikačná fáza 
- podávanie ponúk 

- neobmedzený počet hospodárskych subjektov v kvalifikačnej fáze 
- na podanie ponúk sú vyzvaní iba niektorí záujemcovia 
- vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti 

rokovacie konanie so zverejnením/súťažný dialóg 
- podmienky uplatnenia 
- nejde o produkt voľne dostupný na trhu, obstaráva sa jedinečné riešenie 
- viacfázový postup: 

- kvalifikácia 
- rokovanie/dialóg 
- podávanie ponúk 

- možno za stanovených podmienok znižovať počet uchádzačov 
- predbežné ponuky 
- viackolový proces 
- vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti 

priame rokovacie konanie 
- mimoriadny nástroj 
- rokovanie iba s jedným subjektom 

inovatívne partnerstvo 
- dlhotrvajúce a viacfázové plnenie 
- obstaranie 
- výskum a vývoj 
- nákup produktu 
- možnosť kedykoľvek ukončiť inovatívne partnerstvo 
- relatívne nový nástroj 

súťaž návrhov 
- ustanovuje sa porota na posúdenie umeleckej, architektonickej a p. stránky 
- nadväzuje na neho zadanie zákazky, udelenie ceny/odmeny 
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5.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

Hochtief a Linde-Kca-Dresden25 
 

Budapest Főváros Önkormányzata (miestna správa hlavného mesta Budapešť) v Úradnom 
vestníku Európskej únie uverejniť výzvu na vyjadrenie záujmu zúčastniť sa verejného 
obstarávania. Rozsah počtu záujemcov, ktorí mohli byť vyzvaní na predloženie ponuky, bol tri 
až päť.  Po uplynutí lehoty na podanie žiadostí o účasť podalo túto žiadosť päť záujemcov, 
medzi nimi aj konzorcium tvorené Hochtief AG a Linde-Kca-Dresden GmbH. S ohľadom na 
takto podané žiadosti Budapest Főváros Önkormányzata jednak vylúčila ako neprípustnú pre 
„nezlučiteľnosť“ žiadosť tohto konzorcia, jednak rozhodla pokračovať v konaní s dvoma 
záujemcami označenými za „vhodných“ a zaslala im výzvy na predloženie ponuky. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

(45) Svojou štvrtou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má článok 22 ods. 2 druhý 
pododsek smernice 93/37 uplatniť na rokovacie konanie v rámci verejného obstarávania prác. 

(46) V tomto ohľade treba konštatovať, že zo štruktúry článku 22 smernice 93/37 vyplýva, že 
odsek 2 druhý pododsek tohto článku sa vzťahuje len na zmluvy uzatvárané na základe užšej 
súťaže. 

(47) Je však potrebné pripomenúť, že ako vyplýva z desiateho odôvodnenia smernice 93/37, 
jej cieľom je rozvoj účinnej súťaže v oblasti verejného obstarávania. 

(48) Na účel rozvoja účinnej hospodárskej súťaže tak smernica organizuje uzatváranie 
verejných zmlúv tak, aby obstarávateľ bol schopný porovnať rôzne ponuky a vybrať z nich 
najvýhodnejšiu na základe objektívnych. 

(49) Keď teda článok 22 ods. 2 druhý pododsek smernice 93/37 stanovuje, že ak 
obstarávatelia uzatvárajú zmluvu na základe užšej súťaže, musí byť počet záujemcov, ktorí budú 
vyzvaní na predloženie ponuky, v každom prípade dostatočný na zabezpečenie skutočnej 
hospodárskej súťaže, toto ustanovenie len výslovne spomína jeden zo všeobecných cieľov 
uvedenej smernice. 

(50) Z toho vyplýva, že smernica 93/37 síce neobsahuje ustanovenie analogické s jej 
článkom 22 ods. 2 druhým pododsekom, pokiaľ ide o rokovacie konania, obstarávateľ, ktorý 
použije také konania v prípadoch upravených v článku 7 ods. 2 uvedenej smernice, však 
napriek tomu musí dbať na zaručenie skutočnej hospodárskej súťaže. 

(51) V tomto ohľade treba najskôr zdôrazniť, že v týchto prípadoch použitie rokovacieho 
konania vyžaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
ktorého cieľom je podnietiť podávanie žiadostí o účasť. Ako bolo uvedené v bode 14 tohto 
rozsudku, vo veci samej bolo toto opatrenie dodržané. 

(52) Ďalej pokiaľ ide o fázu rokovania o zmluve, článok 22 ods. 3 smernice ukladá 
obstarávateľovi povinnosť vyzvať na účasť na tejto fáze dostatočný počet záujemcov. To, či je 
tento počet dostatočný na účely zabezpečenia skutočnej hospodárskej súťaže, treba určiť 
v závislosti od charakteristických vlastností a predmetu dotknutej zmluvy. 

(53) Ak nakoniec v takom konaní počet vhodných záujemcov nedosiahne minimálny počet 
stanovený pre dotknuté konanie, ktorý podľa smernice 93/37 nesmie byť nižší než tri, treba 
pripustiť, že pokiaľ boli správne stanovené a uplatnené podmienky ekonomickej a technickej 
povahy vlastné tomuto konaniu, obstarávateľ napriek tomu zabezpečil skutočnú hospodársku 
súťaž. 

 
 
25 Rozsudok z 15. októbra 2009, Hochtief a Linde-Kca-Dresden, C-138/08, EU:C:2009:627. 
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(54) Zo všetkého, čo bolo uvedené vyššie, vyplýva, že na štvrtú otázku treba odpovedať, že 
smernica 93/37 sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť dbať na zabezpečenie skutočnej 
hospodárskej súťaže je splnená, ak obstarávateľ použije rokovacie konanie za podmienok 
stanovených v článku 7 ods. 2 uvedenej smernice. 
 

Komisia/Taliansko (C-385/02)26 
 

V rokoch 1981 až 1990 Magistrato per il Po di Parma začal vykonávať protipovodňové 
opatrenia na zabezpečenie území a oblastí dotknutých povodňami na rieke Pád a jej prítokoch 
postupom verejného obstarávania spočívajúceho vo vypracovaní celkového projektu 
a postupnom vykonávaní prác po etapách v závislosti od dostupných prostriedkov. Verejné 
obstarávanie spočívajúce vo vypracovaní projektu a vykonaní prvej časti prác bolo vykonané 
na základe postupu, ktorý bol v súlade s právom Spoločenstva. Príslušné oznámenie 
o vyhlásení metódy verejného obstarávania obsahovalo doložku umožňujúcu 
obstarávateľskému úradu uzatvoriť s tým istým zhotoviteľom zmluvy o vykonaní ďalších častí 
prác. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť stavebných prác Vrchná rada verejných prác 
v technickej správe upresnila, že tieto práce musia byť vykonané jedným kvalifikovaným 
zhotoviteľom a že pokiaľ budú realizované po častiach, musí byť zabezpečená ich nadväznosť. 
V doložke obsiahnutej v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania, ako aj 
v zmluvách o vypracovaní projektu a o vykonaní prvej časti prác bol tento technický návrh 
prevzatý. Uplatnenie rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia 
o vyhlásení metódy verejného obstarávania na vykonanie predmetných prác predstavuje 
splnenie zmluvnej povinnosti. Podľa talianskej vlády chcel obstarávateľ splniť technické 
požiadavky spočívajúce vo vykonaní celého súboru prác jedným zhotoviteľom. Vykonávanie 
jednej práce po častiach spôsobuje často problémy s jej prepojením a teda ťažkosti v prípade 
zničenia alebo poškodenia prác pri preukázaní zodpovednosti za škody, ktoré z toho vyplynú. 
 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(14 ) Je nesporné, že na predmetné obstarávania prác sa vzťahuje smernica a že boli 

dojednávané na základe rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia 
o vyhlásení metódy verejného obstarávania. Takýto postup je možný len v taxatívne 
stanovených prípadoch uvedených v článku 7 ods. 3 smernice. Vo svojich vyjadreniach odporcu 
talianska vláda uviedla tri dôvody s cieľom preukázať, že na predmetné obstarávania prác sa 
vzťahuje jeden z týchto prípadov. 

(18)  Tento prvý uvádzaný dôvod treba chápať ako založený na článku 7 ods. 3 písm. b) 
smernice, podľa ktorého môže byť rokovacie konanie použité bez predchádzajúceho zverejnenia 
oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, keď z technických alebo umeleckých 
dôvodov, alebo z dôvodov spojených s ochranou výhradných práv môžu práce vykonávať len 
niektorí zhotovitelia. 

(19) Ustanovenia článku 7 ods. 3 smernice, ktoré povoľujú výnimky z pravidiel na 
zabezpečenie účinnosti práv uznaných Zmluvou ES v oblasti verejných zmlúv na zhotovenie 
prác, musia byť vykladané striktne a je na tom, kto sa ich dovoláva, aby preukázal, že 
výnimočné okolnosti odôvodňujúce výnimku aj skutočne existujú. 

(20) Z toho vyplýva, že talianske orgány musia preukázať, že z technických dôvodov bolo 
nevyhnutné uzatvoriť zmluvy na vykonanie predmetných prác so zhotoviteľmi, s ktorými bola 

 
 
26 Rozsudok zo 14. septembra 2004, Komisia/Taliansko, C-385/02, EU:C:2004:522. 
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uzatvorená pôvodná zmluva (pozri v tomto zmysle rozsudok Komisia/Taliansko, už citovaný 
bod 24). 

(21) Je zrejmé, že zabezpečenie nadväznosti prác týkajúcich sa zložitých projektov, ktorých 
cieľom je protipovodňové zabezpečenie určitého územia, je technický dôvod, ktorému treba 
priznať dôležitosť. No iba potvrdenie zložitého charakteru a náročnosti celého súboru prác 
nestačí na preukázanie, že ich vykonanie môže byť zverené iba tomu istému zhotoviteľovi, 
najmä ak sú práce rozdelené na niekoľko etáp, ktorých realizácia má byť rozvrhnutá na viac 
rokov. 

(22) V danom prípade sa však talianska vláda obmedzila len na všeobecné poukázanie na 
obsah technickej správy Vrchnej rady verejných prác bez podrobného vysvetlenia, ktoré by 
preukázalo potrebu zverenia prác jednému zhotoviteľovi. 

(23) Pokiaľ ide o tvrdenie, uvedené talianskou vládou, podľa ktorého použitie rokovacieho 
konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného 
obstarávania na vykonanie predmetných prác predstavuje splnenie zmluvnej povinnosti, 
dokonca aj za predpokladu jeho relevancie treba skonštatovať, že uvedená vláda nepreukázala 
existenciu takejto povinnosti. Naopak, podľa podkladov predložených Súdnemu dvoru, 
Magistrato per il Po di Parma nebol povinný zveriť vykonanie ďalších častí prác zhotoviteľovi 
prvej časti prác, ale mal iba možnosť tak urobiť. 

(24) Z toho vyplýva, že dôvod obrany uplatňovaný žalovanou stranou vychádzajúci z článku 
7 ods. 3 písm. b) smernice nie je opodstatnený a treba ho zamietnuť. 

(25) Po druhé, podľa talianskej vlády v danom prípade bolo naliehavé dokončiť práce, aby 
sa predišlo tomu, že nedokončenosť prác by zvýšila riziko záplav. 

(26) Tento druhý dôvod obrany vychádza z článku 7 ods. 3 písm. c) smernice, ktorý umožňuje 
použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy 
verejného obstarávania v prípade, keď z dôvodov mimoriadnej naliehavosti vyvolanej 
udalosťami, ktoré príslušní obstarávatelia nemohli predvídať, nemôžu byť dodržané lehoty, 
ktoré platia pre riadne konania. Druhá veta tohto ustanovenia upresňuje, že okolnosti, ktoré 
opodstatnene spôsobujú mimoriadnu naliehavosť, nesmú byť v žiadnom prípade spôsobené 
obstarávateľom. 

(27) V tejto veci však pôvodné zmluvy na vykonanie zabezpečovacích prác proti povodniam 
boli uzatvorené v 80. rokoch. Navyše od začiatku bolo stanovené, že vykonávanie prác bude 
postupné, v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. 

(28)  Tieto skutočnosti nepredstavujú dôvody mimoriadnej naliehavosti. Naopak, týkajú sa 
organizovania vykonaného obstarávateľom. 

(29) Z toho vyplýva, že tento druhý dôvod obrany vychádzajúci z článku 7 ods. 3 písm. c) 
smernice nie je opodstatnený a treba ho zamietnuť. 

(30) Po tretie sa talianska vláda odvoláva na článok 7 ods. 3 písm. e) smernice, ktorý za 
určitých podmienok umožňuje použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia 
oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania v prípade nových prác spočívajúcich 
v opakovaní podobných prác, ktoré boli zverené podniku, s ktorým tí istí obstarávatelia uzavreli 
predchádzajúcu zmluvu. 

(31) Podľa poslednej vety tohto ustanovenia táto možnosť je prípustná len v lehote troch 
rokov od uzatvorenia pôvodnej zmluvy. Talianska vláda tvrdí, že táto lehota plynie od 
dokončenia prác podľa pôvodnej zmluvy, a nie od vyhodnotenia ponúk a uzavretia zmluvy. 

(32) Subsidiárne talianska vláda navrhuje, aby Súdny dvor vec posúdil ako ospravedlniteľný 
omyl na základe talianskeho znenia článku 7 ods. 3 smernice. 

(33)  V tomto ohľade je vhodné uviesť, že článok 7 ods. 3 písm. e) smernice umožňuje použiť 
rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného 
obstarávania v prípade nových prác spočívajúcich v opakovaní podobných prác, ktoré boli 
zverené podniku, s ktorým tí istí obstarávatelia uzavreli predchádzajúcu zmluvu. Posledná veta 
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tohto ustanovenia však upresňuje, že takýto postup je možný iba „v priebehu troch rokov od 
uzavretia pôvodnej zmluvy“. 

(34) S prihliadnutím na porovnanie jazykových verzií tohto ustanovenia výraz „uzavretie 
pôvodnej zmluvy“ treba chápať v zmysle uzatvorenia zmluvy, na základe ktorej došlo 
k obstaraniu prác, a nie v zmysle dokončenia prác, ktoré boli obstarané na jej základe. 

(35) Zvlášť dánska verzia „indgaaelsen af den orprindelige kontrakt“, anglická „the 
conclusion of the original contract“, španielska „formalización del contrato inicial“ 
a portugalská „celebração do contrato inicial“ uvádzajú bez dvojznačnosti zmluvu, čo sa 
nemôže chápať ako odkaz na práce, ktoré sú jej predmetom. 

(36) Tento výklad je potvrdený účelom predmetného ustanovenia a jeho umiestnením 
v systéme smernice. 

(37) Na jednej strane ak ide o ustanovenie pripúšťajúce výnimku, ktoré má byť vykladané 
striktne, je potrebné zvoliť skôr výklad obmedzujúci lehotu, počas ktorej sa výnimka uplatňuje, 
než taký, ktorý ju skôr predĺži. Tomuto cieľu zodpovedá ako začiatok plynutia lehoty skôr deň 
uzatvorenia pôvodnej zmluvy než jednoznačne neskorší deň dokončenia prác vykonávaných na 
jej základe. 

(38) Na druhej strane právna istota, ktorá je potrebná v postupoch verejného obstarávania, 
vyžaduje, aby začiatok plynutia predmetnej lehoty bol stanovený s určitosťou a objektívnosťou. 
Ak je však dátum uzatvorenia zmluvy istý, za dátum dokončenia prác možno považovať niekoľko 
dátumov, čo vedie k neistote. Navyše zatiaľ čo dátum uzatvorenia zmluvy je jednoznačne určený 
od začiatku, dátum dokončenia prác, nech je akokoľvek definovaný, môže byť menený 
náhodnými alebo samovoľnými faktormi počas celého vykonávania obstarávaných prác. 

(39) Z toho v danom prípade vyplýva, že lehota troch rokov podľa poslednej vety článku 7 
ods. 3 písm. e) smernice začala plynúť od uzatvorenia pôvodných zmlúv v rokoch 1982 a 1988. 
Vzhľadom na to, že k predmetnému obstarávaniu prác došlo v roku 1997, výnimka stanovená 
v uvedenom ustanovení sa na tento prípad nevzťahuje. 

(40) Pokiaľ ide o návrh talianskej vlády smerujúci k uznaniu, že z jej strany došlo 
k ospravedlniteľnému omylu, je potrebné pripomenúť, že konanie o nesplnenie povinnosti 
členským štátom umožňuje určiť presný rozsah povinností členských štátov zvlášť v prípade 
rôznosti výkladu a je založené na objektívnom zistení nedodržiavania povinností, ktoré 
členskému štátu ukladá Zmluva alebo sekundárny právny akt. Pojmu ospravedlniteľného omylu 
sa nemôže členský štát dovolávať pri odôvodnení nesplnenia povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
podľa smernice. 

(41) Z toho vyplýva, že tento tretí dôvod obrany vychádzajúci z článku 7 ods. 3 písm. e) 
smernice musí byť zamietnutý ako neopodstatnený. 

(42) Vzhľadom na súhrn predošlých úvah je potrebné skonštatovať, že Talianska republika 
si tým, že Magistrato per il Po di Parma uzavrel zmluvy na dokončovacie práce na záchytnej 
nádrži na zadržiavanie prívalových vôd na vodnom toku Parmy v oblasti Marano (obec Parma), 
ako aj na úpravu a dokončovacie práce na záchytnej nádrži na vodnom toku Enzy a reguláciu 
prívalových vôd na vodnom toku Terdoppio na juhozápade od Cerana na základe rokovacieho 
konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného 
obstarávania, hoci neboli splnené podmienky nevyhnutné pre takýto postup, nesplnila 
povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice. 

 
Komisia/Francúzsko (C-340/02)27 

 

 
 
27 Rozsudok zo 14. októbra 2004, Komisia/Francúzsko, C-340/02, EU:C:2004:623. 
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Communauté urbaine du Mans (ďalej len „CUM“) uzavrela zmluvu o vypracovaní štúdií, 
ktorej predmetom je okrem iného pomoc zhotoviteľovi konštrukcie čističky odpadových vôd 
v Chauvinière, bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného 
obstarávania v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. 

CUM zverejnila viacero výziev na predkladanie ponúk týkajúcich sa poskytnutia služieb pri 
prácach na úprave čističky odpadových vôd v Chauvinière.  

Na tieto účely bol naplánovaný pracovný harmonogram pozostávajúci z nasledujúcich troch 
etáp: 

– prvá etapa: realizačná štúdia úpravne vody s cieľom zabezpečiť súlad čističky odpadových 
vôd v Chauvinière s európskymi normami v oblasti životného prostredia, 

– druhá etapa: zmluva o vypracovaní štúdií, ktorej predmetom je: 1. pomoc zhotoviteľovi 
konštrukcie pri vypracovaní podrobného technického programu na základe riešenia vybraného 
v prvej etape; 2. vypracovanie štúdie o vplyvoch, ktorá analyzuje všetky vplyvy prevádzky na 
životné prostredie; a 3. pomoc zhotoviteľovi konštrukcie pri analýze predložených ponúk 
v rámci postupu, ktorý je predmetom tretej etapy, 

– tretia etapa: vypracovanie návrhu konštrukcie a jej realizácia. 
V úradnom vestníku boli zverejnené dve oznámenia o vyhlásení metódy verejného 

obstarávania, a to vo vestníku z 30. novembra 1996, séria S č. 233, a v úradnom vestníku z 10. 
decembra 1998, séria S č. 239. 

Oznámenie zverejnené 30. novembra 1996 sa týkalo užšej súťaže pre súťaž návrhov, ktorej 
predmetom bola realizačná štúdia plánovaná v prvej etape. V tejto súťaži návrhov bola 
k dispozícii cena vo výške 200 000 FRF pre každého z troch vybraných záujemcov, čiže 
celková výška cien bola 600 000 FRF. 

Uvedené oznámenie v bode 2 uvádzalo, že záujemca, ktorého riešenie bude vybraté v rámci 
súťaže návrhov týkajúcej sa prvej etapy, „bude môcť byť vyzvaný, aby spolupracoval pri 
realizácii svojej myšlienky v rámci zmluvy o vypracovaní štúdií, ktorej predmetom bude 
(okrem iného) pomoc zhotoviteľovi konštrukcie“, ktorá bola plánovaná v prvej a tretej časti 
druhej etapy. 

Oznam zverejnený 10. decembra 1998 sa týkal tretej etapy. 
Komisia v žalobe tvrdí, že zmluva o pomoci zhotoviteľovi konštrukcie, ktorá je predmetom 

druhej etapy a ktorej cena dosahuje výšku 4 502 137,90 FRF, sa týkala iných plnení, než o aké 
išlo v súťaži návrhov začatej oznámením z 30. novembra 1996. Preto mala byť uvedená zmluva 
predmetom zverejnenia a súťaže v súlade so spoločnými pravidlami oznamovania a účasti 
podľa smernice. Táto zmluva však bola uzavretá s úspešným záujemcom zo súťaže návrhov 
organizovanej na vypracovanie realizačnej štúdie plánovanej v prvej etape, a to bez 
akéhokoľvek zverejnenia alebo súťaže na úrovni Spoločenstva. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

(33) Francúzska vláda však tvrdí, že možnosť uzavrieť zmluvu týkajúcu sa druhej etapy 
s úspešným záujemcom zo súťaže návrhov uvedená v oznámení z 30. novembra 1996 zbavila 
obstarávateľa povinnosti zverejniť nové oznámenie pred uzavretím tejto zmluvy. 

(34) S týmto tvrdením nemožno súhlasiť. Zásada rovnosti zaobchádzania s rôznymi 
poskytovateľmi služieb zakotvená v článku 3 ods. 2 smernice a zásada transparentnosti, ktorá 
z nej vyplýva, vyžadujú, aby boli predmet každej zmluvy, ako aj kritériá jej uzavretia jasne 
vymedzené. 

(35) Táto požiadavka je daná tým, že predmet zmluvy, ako aj kritériá jej uzavretia sa musia 
pokladať za rozhodujúce prvky pri rozhodovaní o tom, ktorý postup stanovený v smernici sa má 
použiť, a pri posúdení, či boli dodržané všetky náležitosti takto zvoleného postupu. 
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(36) V prejednávanom prípade z toho vyplýva, že čisto možnosť uzavrieť zmluvu týkajúcu sa 
druhej etapy podľa kritérií platných pre inú zmluvu, ktorá sa týkala prvej etapy, nie je to isté 
ako uzavretie zmluvy na základe niektorého postupu stanoveného smernicou. 

(37) Francúzska vláda sa takisto odvoláva na článok 11 ods. 3 smernice, ktorý umožňuje 
obstarávateľom, ktorí použijú rokovacie konanie, odchýliť sa v taxatívne vymenovaných 
prípadoch od povinnosti zverejniť oznámenie. Podľa článku 11 ods. 3 písm. c) smernice je tomu 
tak najmä v prípade, keď „sa zmluva uzatvára po súťaži návrhov a musí byť podľa 
uplatňovaných pravidiel uzavretá s úspešným záujemcom alebo jedným z úspešných 
záujemcov…“. 

(38) V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, ako správne zdôrazňuje Komisia, že toto 
ustanovenie, keďže predstavuje výnimku zo základného pravidla zmluvy, sa musí vykladať 
reštriktívne a že ten, kto ho chce použiť, má dôkazné bremeno, pokiaľ ide o skutočnú existenciu 
výnimočných okolností, ktoré použitie výnimky odôvodňujú. 

(39) V prejednávanom prípade, ako na to poukázal generálny advokát v bode 40 svojich 
návrhov, časť plnení, ktoré boli predmetom druhej etapy, nepatrí pod pojem súťaže návrhov, 
tak ako je vymedzený v článku 1 písm. g) smernice, ktorý sa zmieňuje o „návrhu (pláne alebo 
projekte)“. Ak by sa aj prvá časť druhej etapy (pomoc zhotoviteľovi konštrukcie pri vypracovaní 
podrobného technického programu na základe riešenia vybraného v prvej etape) mohla 
prípadne pokladať za plán alebo projekt podľa článku 1 písm. g) smernice, nie je tomu tak 
v prípade tretej časti druhej etapy. Pomoc zhotoviteľovi konštrukcie pri analýze predložených 
ponúk v rámci postupu, ktorý je predmetom tretej etapy, zjavne nepredstavuje plán alebo 
projekt v zmysle článku 1 písm. g) smernice. 

(40) V každom prípade podmienky použitia výnimky podľa článku 11 ods. 3 písm. c) 
smernice nie sú v tomto prípade splnené. Z názvu uvedeného ustanovenia jasne vyplýva, že 
zbavenie sa povinnosti zverejniť oznámenie je možné len vtedy, ak predmetná zmluva nadväzuje 
na súťaž návrhov a musí byť uzavretá s úspešným záujemcom alebo jedným z úspešných 
záujemcov. 

(41) Ako potvrdzuje generálny advokát v bode 45 svojich návrhov, slovné spojenie 
„uzatvára sa po súťaži návrhov“ v zmysle článku 11 ods. 3 písm. c) smernice znamená, že medzi 
súťažou návrhov a predmetnou zmluvou musí byť priamy funkčný vzťah. Keďže sa daná súťaž 
návrhov týkala prvej etapy a bola organizovaná s cieľom uzavrieť zmluvu týkajúcu sa tejto 
etapy, nemožno zmluvu z druhej etapy považovať za uzatvorenú v nadväznosti na ňu. 

(42) Navyše ustanovenie v bode 2 oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania 
z 30. novembra 1996 stanovuje iba možnosť, nie povinnosť zveriť druhú etapu úspešnému 
záujemcovi zo súťaže návrhov týkajúcej sa prvej etapy. Nie je preto možné tvrdiť, že zmluva 
týkajúca sa druhej etapy musí byť uzavretá s úspešným záujemcom alebo jedným z úspešných 
záujemcov zo súťaže návrhov. 

(43) Z tohto dôvodu sa výnimka z povinnosti zverejniť oznámenie o vyhlásení metódy 
verejného obstarávania stanovená v článku 11 ods. 3 písm. c) smernice nevzťahuje na 
prejednávaný prípad. 

(44) Z uvedeného vyplýva, že druhá etapa nebola zverejnená v oznámení o vyhlásení metódy 
verejného obstarávania v súlade s pravidlami smernice, hoci sa na ňu smernica vzťahuje. 

(45) Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že Francúzska republika si tým, že CUM 
uzavrela verejnú zmluvu týkajúcu sa pomoci zhotoviteľovi konštrukcie čističky odpadových vôd 
v Chauvinière bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenie o vyhlásení metódy verejného 
obstarávania v úradnom vestníku, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice, najmä 
z článku 15 ods. 2. 

 



79 
 
 

Ministerstvo vnútra SR/Úrad pre verejné obstarávanie28 
 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

Z judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napríklad 5 Sžf 15/2009, www.nsud.sk) 
vyplýva, že pre použitie metódy – rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 66 ods. 1 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní je potrebné súčasné splnenie všetkých troch požiadaviek a to:  

a) existenciu mimoriadnej udalosti nespôsobenej účastníkom konania,  
b) časovú tieseň, keď nie je možné dodržať časové limity stanovené pri iných súťažných 

postupoch verejného obstarávania,  
c) kauzálnu väzbu medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z nej 

vyplýva. 
Havarijný stav hasičských vozidiel typu 1B bol žalobcovi v druhom rade známy od roku 

1999. Vyhlásil dve verejné súťaže; prvú nariadil žalovaný žalobcovi v druhom rade zrušiť 
rozhodnutím č. 387/118/200/2003 z 26.marca 2003, druhú verejnú súťaž zrušil žalobca v 
druhom rade. Svojím nekonaním žalobca v druhom rade spôsobil zhoršovanie havarijného 
stavu hasičských vozidiel typu 1B. Mimoriadnou udalosťou môže byť podľa názoru odvolacieho 
súdu živelná pohroma,  priemyselná alebo iná havária a pod. O tento prípad však v predmetnej 
právnej veci nejde. S pojmom časovej tiesne nekorešponduje konanie žalobcu v druhom rade v 
období rokov 1999-2005. Pri tomto odvolací súd poznamenáva, že žalobca by v prípade zistenia 
mimoriadnej udalosti ihneď použil metódu verejného obstarávania – rokovacie konanie bez 
zverejnenia – a nesnažil by sa pred tým dvakrát uvedené vozidlá verejne obstarávať (t.j. so 
zverejnením). Nie je tak splnená ani tretia podmienka použitia rokovacieho konania bez 
zverejnenia, a to kauzálna väzba medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z 
nej vyplýva, pretože bola prerušená dvoma (zrušenými) verejnými obstarávaniami na hasičské 
vozidlá. Z uvedeného vyplýva, že neobstojí tvrdenie žalobcu v druhom rade o existencii 
mimoriadnej udalosti ním nespôsobenej a časovej tiesne, pre ktorú nemožno uskutočniť verejnú 
súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Nebola preto splnená podmienka na 
použitie rokovacieho konania bez zverejnenia na predmet obstarávania „Cisternová 
automobilová striekačka vo vyhotovení ako špeciálne nákladné motorové vozidlo hasičskej 
záchrannej služby typu 1B, vrátane špeciálnej výbavy“. Rovnako neobstojí tvrdenie žalobcu o 
splnení podmienky zakotvenej v § 66 ods. 1 písm. e/ zákona o verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého možno použiť rokovacie konanie bez zverejnenia, ak v predchádzajúcej verejnej súťaži 
alebo užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk 
nevyhovuje požiadavkám obstarávateľa a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa 
podstatne nezmenia. V predchádzajúcom verejnom obstarávaní (ktoré bolo žalobcom v druhom 
rade zrušené) bola za najlepšieho uchádzača vybraná spoločnosť S., s. r. o. 

 

5.2 PRAKTICKÉ PRÍKLADY 

1. V októbri 2016 na účely posúdenia vplyvu na životné prostredie podľa príslušných 
predpisov o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie predložila spoločnosť Elektro, a. s., verejný elektrárenský podnik poskytujúci 
služby na území Slovenska príslušnému orgánu, teda ministerstvu životného prostredia, 
projekt týkajúci sa inštalácie systému na odsírenie, stabilizáciu, prepravu a skladovanie 

 
 
28 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. septembra 2010, Ministerstvo vnútra SR/Úrad pre verejné 
obstarávanie, 2Sžo/452/2009. 
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pevného odpadu z tepelnej elektrárne v meste N (odhadovaná cena 1,2 mil. 
eur). Rozhodnutiami z 29. októbra 2017 a 30. decembra 2018 udelilo uvedené ministerstvo 
svoj súhlas s týmto projektom, vyžadujúc však, aby Elektro, a. s., jednak podala žiadosť 
o záverečné povolenie na zneškodňovanie odpadu vznikajúceho v uvedenej elektrárni 
v lehote deviatich mesiacov, teda do septembra 2019, a jednak inštalovala systém 
pásových dopravníkov na prepravu popola medzi uvedenou tepelnou elektrárňou a baňou 
v meste H, kde by bol popol spracúvaný v lehote dvanástich mesiacov, teda do decembra 
2019. 
Zohľadňujúc tieto lehoty sa spoločnosť Elektro, a. s., rozhodla 27. júla 2018 uskutočniť 
rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia a vyzvala skupinu podnikov ABC/NoDust 
so sídlom v meste N, ako aj podnik Dust Overseas Engineering Ltd so sídlom na Cypre, 
aby predložili ponuky. Pod tlakom investigatívnych novinárov Dust Overseas Engineering 
Ltd dňa18. septembra 2018 vyhlásil, že si neželá zúčastniť sa na uvedenom rokovacom 
konaní. Po rokovaniach, ktoré trvali viac mesiacov, spoločnosť Elektro, a. s.,  29. augusta 
2019 poverila výrobou systému pásových dopravníkov na prepravu popola medzi tepelnou 
elektrárňou v meste N a baňou v H skupinu podnikov ABC/NoDust. 
Podľa spoločnosti Energo, a. s., bola na jednej strane iba skupina podnikov ABC/NoDust 
schopná vykonať predmetné práce vzhľadom na osobitosti produktu, ktorý mal byť 
predmetom prepravy a podložia lokality, ako aj potrebu pripojiť dopravníkové pásy k už 
existujúcemu systému. Na druhej strane výkon týchto prác bol veľmi naliehavý z dôvodu 
lehôt stanovených ministerstvom životného prostredia. 

a. Definujte právny režim verejného obstarávania, ktorý sa vzťahuje na daný 
prípad. 

b. Aký postup využila spoločnosť Energo, a. s., na obstaranie zákazky? 
c. Argumentujte, či bol daný postup v súlade s európskym a slovenským právom. 
d. Ak ide o veľmi špecifickú zákazku, kde iba niektorí podnikatelia majú know-

how, odporučte vhodný postup obstarania tejto zákazky.  Zadefinujte základné 
prvky tohto postupu verejného obstarávania.  

 
2. Národná banka Slovenska vyhlásila verejnú súťaž na nákup motorových vozidiel pre 

služobné účely členov bankovej rady. Predmet zákazky bol definovaný ako osobné 
motorové vozidlo vyššej strednej triedy s charakteristikami Mercedes Benz triedy E alebo 
ekvivalentné. Predpokladaná cena zákazky bola 60000 eur s DPH. Do súťaže sa prihlásili 
dvaja podnikatelia, pričom jeden navrhol za danú zákazku cenu 75000 eur a druhý 80000 
eur. Okrem toho jeden z týchto podnikateľov oznámil Národnej banke Slovenska, že 
predpokladaná cena zákazky je nesprávna a že za požadovaný tovar musí byť cena vyššia. 
Národná banka Slovenska danú súťaž zrušila z dôvodu neprijateľnosti ponúk v súťaži 
a následne využila postup rokovacieho konania so zverejnením, pričom predpokladaná 
cena zákazky bola upravená na 75000 eur. Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska 
bolo motivované tým, že v postupe verejného obstarávania chce ušetriť čas, ktorý stratila 
neúspešným predchádzajúcim postupom.  

a. Aké predpisy sa budú vzťahovať na danú situáciu? 
b. Porovnajte postup prostredníctvom verejnej súťaže a prostredníctvom 

rokovacieho konania so zverejnením. K akej časovej úspore môže prísť? 
c. Vyhodnoťte správnosť postupu Národnej banky Slovenska po zrušení súťaže, 

prípadne navrhnite iné vhodné riešenie. 
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3. V obci Pekná nad Divokou plánuje starosta rekonštrukciu námestíčka (vrátane vytvorenia 
parčíku) a rekonštrukciu priľahlých komunikácií. Súčasťou týchto komunikácií je aj most 
cez riečku Divoká. Odhadovaný rozpočet na celú akciu je 2,5 mil. eur. Obecné 
zastupiteľstvo v septembri 2019 schválilo realizáciu tohto projektu. V roku 2019 starosta 
nemal čas sa venovať tomuto projektu. Obyvatelia obce ho síce upozorňovali, že na moste 
sa objavujú trhliny a že by mal zakázať prejazd nákladných áut a autobusov cez most. 
Starosta upozornil na to, že most sa bude rekonštruovať v roku 2020 a že prejazd ťažkých 
motorových vozidiel nemôže zakázať, lebo by museli tieto vozidlá využívať most 
v susednej obci vzdialenej 1,2 km. V zime sa na riečke Divoká vytvorili kryhy, ktoré most 
poškodili natoľko, že sa zrútil a jedine lávka pre peších zostala zachovaná. 
Niektorí poslanci obecného zastupiteľstva tvrdia, že je to príležitosť revitalizovať celý 
stred obce naraz vo veľmi rýchlom procese, keďže celý projekt bude spolufinancovaný 
z prostriedkov EÚ. Keďže jedna časť projektu je mimoriadne naliehavá, je možné využiť 
rokovacie konanie bez zverejnenia. Iní tvrdia, že takéto riešenie je príliš technické 
a navyše niektoré stavebné spoločnosti nemajú dostatočný estetický cit na to, aby 
vybudovali most a parčík, ktoré budú pýchou celej obce.  

a. Je možné v danom prípade rokovacie konanie bez zverejnenia? 
b. Aké postup/postupy verejného obstarávania by ste navrhli v danom prípade? 
c. Skúste naformulovať zákazku, respektíve jednotlivé zákazky.  

 
4. Verejný obstarávateľ obstaral ako nadlimitnú zákazku výstavbu školy. Zistil však, že 

zabudol v rámci definovania predmetu zákazky zahrnúť sociálne zariadenia. Túto 
skutočnosť zistil až v priebehu výstavby školy, Zároveň je výstavba pod značným 
časovým tlakom, keďže predseda samosprávneho kraja ju chce odovzdať do užívania do 
konca svojho funkčného obdobia. Je logické, že bude organizačne najvhodnejšie, aby 
sociálne zariadenia vybudovala stavebná spoločnosť, ktorá už stavia celú budovu. 

a. Môže dobudovanie sociálnych zariadení zadať prostredníctvom priameho 
rokovacieho konania? 

 
5. Verejný obstarávateľ – ministerstvo - chce zabezpečiť, aby mu tovar dodal overený 

dodávateľ, a preto sa rozhodne zvoliť postup užšej súťaže. 
Hodnota zákazky je dodanie tovaru v hodnote 200000 eur. 
V rámci užšej súťaže pre výber hospodárskych subjektov, ktorí budú vyzvaní na predloženie 

ponúk hodnotí: 
- Obrat podnikateľov (minimálna hodnota je 500000 eur). 
- Počet zákaziek dodaných ministerstvám 
- Počet zákaziek dodaných konkrétnemu ministerstvu 

a. Je takto definovaná užšia súťaž v súlade s predpismi o verejnom obstarávaní? 
b. Zadefinujte parametre užšej súťaže tak, aby bol splnený daný cieľ ministerstva.  
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6 PRÍPRAVA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Príprava verejného obstarávania má zvyčajne niekoľko fáz a súčastí: 
1. definovanie potreby verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
2. rozhodnutie, či tovar, služba, práce získa verejný obstarávate/obstarávateľ 

prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom subjektov ktoré 
kontroluje 

3. trhový prieskum, trhové konzultácie, zistenie trhových podmienok 
4. definovanie zákazky alebo koncesie 
5. definovanie podmienok účasti na postupe verejného obstarávania 
6. voľba postupu verejného obstarávania 
7. vypracovanie súťažných podkladov alebo inej dokumentácie 
8. publikácia postupu vereného obstarávania 
V jednotlivých postupoch verejného obstarávania je veľmi dôležité odlišovať jednotlivé 

inštitúty. V opačnom prípade môže prísť k zamieňaniu podmienok účasti (finančná, personálna, 
technická) s kritériami na vyhodnotenie ponúk, ktoré môžu tiež zahŕňať prvky týkajúce sa 
napríklad technických riešení. V prípade podmienok účasti treba rozlišovať medzi 
podmienkami stanovenými ex lege a podmienkami, ktoré podliehajú diskrečným oprávneniam 
verejného obstarávateľa/obstarávateľa.  
 

6.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

Fabricom29 
 

(28) Osoba, ktorá bola poverená výskumom, pokusmi, vypracovaním štúdie alebo vývojom 
prác, tovaru alebo služieb, ktorých sa týka verejné obstarávanie sa nevyhnutne nenachádza 
v rovnakej situácii, pokiaľ ide o účasť v danom verejnom obstarávaní, ako osoba, ktoré takéto 
práce nevykonala. 

(29) Osoba, ktorá sa zúčastnila na niektorých prípravných prácach, môže byť totiž 
zvýhodnená pri formulovaní svojej ponuky kvôli informáciám, ktoré mohla pri vykonávaní 
takýchto prípravných prác získať o predmete príslušného verejného obstarávania. Všetci 
uchádzači však musia mať pri formulovaní podmienok svojich ponúk rovnaké šance. 

(30) Táto osoba sa tiež môže nachádzať v situácii, ktorá môže viesť ku konfliktu záujmov 
v tom zmysle, ako na to správne upozornila Komisia Európskych spoločenstiev, že ak je sama 
uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, môže aj neúmyselne ovplyvniť jej podmienky 
tak, že budú v jej prospech. Takáto situácia by mohla skresliť hospodársku súťaž medzi 
uchádzačmi. 

(31) So zreteľom na situáciu, v ktorej sa môže nachádzať osoba, ktorá vykonala určité 
prípravné práce, nemožno teda tvrdiť, že zásada rovnosti zaobchádzania zaväzuje zaobchádzať 
s touto osobou rovnako ako s každým iným uchádzačom. 

(39) Nič totiž nenasvedčuje tomu, že by sa uvedené smernice mohli vykladať tak, že sa 
vzťahujú, pokiaľ ide o podniky zúčastňujúce sa alebo majúce záujem o účasť vo verejnom 
obstarávaní, len na súkromné podniky alebo podniky, ktoré poskytli odplatné plnenia. Okrem 
toho, zásada rovnosti zaobchádzania vylučuje, aby sa pravidlo, akým je sporné pravidlo vo veci 
samej, vzťahovalo len na súkromné podniky alebo podniky, ktoré poskytli odplatné plnenia 

 
 
29 Rozsudok z 3. marca 2005, Fabricom, C-21/03, C- 34/03, EU:C:2005:127. 
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a ktoré vykonali určité prípravné práce, zatiaľ čo by tomu tak nebolo v prípade podnikov, ktoré 
tiež vykonali niektoré prípravné práce, ale nemajú niektorú z týchto čŕt. 

 
Swm Costruzioni 2 a Mannocchi Luigino30 

 
Provincia di Fermo vyhlásila verejné obstarávanie na práce týkajúce sa modernizácie 

a rozšírenia cesty, ktorých odhadovaná hodnota prekračuje hranicu relevantnú na uplatňovanie 
smernice 2004/18, stanovenú v jej článku 7. V rámci tohto obstarávania sa od uchádzačov 
požadovalo preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti predložením osvedčenia SOA 
zodpovedajúceho povahe a hodnote obstarávaných prác. Tieto osvedčenia zodpovedajú 
kvalifikačným kategóriám podľa povahy dotknutých prác, ako aj triedam, pričom tieto triedy 
určujú hodnotu zákaziek, o ktoré sa možno uchádzať na základe osvedčení. Uvedené 
osvedčenia sú vydávané certifikačnými orgánmi, società organismi di attestazione, ktorých 
úlohou je najmä osvedčovať, že každý podnik, ktorý má osvedčenie, spĺňa všetky kritériá 
všeobecnej, ekonomickej, finančnej, ako aj technickej a organizačnej povahy, ktoré sa považujú 
za nevyhnutné na plnenie verejných zákaziek. Ekonomické a finančné postavenie sa preukazuje 
najmä obratom, aký subjekt dosiahol z prác vo výške rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej 100 % 
hodnoty kvalifikácií požadovaných v rôznych kategóriách. Pokiaľ ide o technickú spôsobilosť, 
pri každej z kategórií, na ktorú sa vzťahuje požiadavka kvalifikácie, sa okrem iného požaduje 
preukázanie na jednej strane uskutočnenia prác s hodnotou rovnajúcou sa alebo prevyšujúcou 
90 % hodnoty požadovanej triedy a na druhej strane uskutočnenie jednej, dvoch alebo troch 
stavieb s hodnotou rovnajúcou sa alebo prevyšujúcou 40 % uvedenej hodnoty v prípade jednej 
stavby, 55 % v prípade dvoch stavieb alebo 65 % v prípade troch stavieb. 

Podnikmi Swm Costruzioni 2 SpA (ďalej len „Swm“) a Mannocchi Luigino DI, ktoré medzi 
sebou vytvorili dočasné združenie podnikov (Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ďalej 
len „RTI“) sa na uvedenom obstarávaní zúčastnilo prostredníctvom Swm. Na to, aby Swm 
splnil požiadavku týkajúcu sa triedy požadovaného osvedčenia SOA, predložil osvedčenia SOA 
od ďalších dvoch podnikov. 

Rozhodnutím z 2. augusta 2011 bolo uvedené RTI vylúčené z verejného obstarávania 
vzhľadom na všeobecný zákaz spoliehania sa na využitie kapacít viacerých podnikov vo vzťahu 
k jednej kvalifikačnej kategórii, ktorý je stanovený v článku 49 ods. 6 legislatívneho dekrétu 
č. 163/2006: „1.  Uchádzač, či už vystupuje samostatne alebo ako člen združenia alebo skupiny 
dodávateľov podľa článku 34, môže v rámci konkrétneho oznámenia o verejnom obstarávaní 
prác, dodávok tovaru alebo služieb splniť požiadavku na preukázanie spôsobilosti ekonomickej, 
finančnej, technickej alebo organizačnej povahy alebo získanie osvedčenia… SOA 
prostredníctvom využitia kapacít inej osoby alebo osvedčenia SOA inej osoby. (...) 6.  Čo sa 
týka prác, uchádzač sa môže v rámci jednej kvalifikačnej kategórie spoliehať na kapacitu iba 
jedného subdodávateľa. Súťažné podklady môžu povoliť využitie kapacity viacerých 
subdodávateľov, v závislosti od ceny zákazky alebo osobitosti plnení…“ 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(26) Podľa článku 44 ods. 1 smernice 2004/18 verejnému obstarávateľovi prináleží, aby 

preveril spôsobilosť záujemcov alebo uchádzačov v súlade s kritériami stanovenými v článkoch 
47 až 52 uvedenej smernice. 

(27) V tejto súvislosti treba na jednej strane uviesť, že uvedený článok 47 vo svojom odseku 1 
písm. c) stanovuje, že verejný obstarávateľ môže predovšetkým vyžadovať od záujemcov alebo 

 
 
30 Rozsudok z 10. októbra 2013, Swm Costruzioni 2 a Mannocchi Luigino, C-94/12, EU:C:2013:646. 
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uchádzačov, aby preukázali svoje ekonomické a finančné postavenie výkazom o celkovom 
obrate, ako aj o obrate v oblasti činnosti, ktorej sa zákazka týka, najviac za posledné tri 
hospodárske roky, pokiaľ sú k dispozícii. Na druhej strane samotný uvedený článok 48 vo 
svojom odseku 2 písm. a) pododseku i) stanovuje, že od hospodárskych subjektov možno žiadať 
preukázanie ich technickej spôsobilosti predložením zoznamu prác vykonaných za posledných 
päť rokov. 

(28) Podľa článku 44 ods. 2 prvého pododseku smernice 2004/18 verejní obstarávatelia 
môžu od záujemcov alebo uchádzačov vyžadovať, aby spĺňali minimálnu úroveň ekonomického 
a finančného postavenia, ako aj technickej a odbornej spôsobilosti podľa článkov 47 a 48 tejto 
smernice. 

(29) V tejto súvislosti tento verejný obstarávateľ musí zohľadniť právo, ktoré článok 47 
ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice 2004/18 priznávajú každému hospodárskemu subjektu, 
spoliehať sa pri danej zákazke na využitie kapacít iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu 
vzťahov, ktoré s nimi má, pokiaľ verejnému obstarávateľovi preukáže, že bude mať k dispozícii 
zdroje potrebné na plnenie tejto zákazky. 

(30) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ako uviedol generálny advokát v bode 18 svojich 
návrhov, systematické použitie plurálu v týchto ustanoveniach naznačuje, že v zásade 
nezakazujú záujemcom alebo uchádzačom využiť kapacity viacerých tretích osôb na 
preukázanie splnenia minimálnej úrovne spôsobilosti. A fortiori uvedené ustanovenia 
nestanovujú záujemcom alebo uchádzačom nijaký principiálny zákaz využiť na splnenie kritérií 
stanovených verejným obstarávateľom okrem vlastných kapacít aj kapacity jednej alebo 
viacerých tretích osôb. 

(31) Viaceré ustanovenia smernice 2004/18 podporujú toto konštatovanie. Článok 48 ods. 2 
písm. b) tejto smernice uvádza využitie technikov alebo technických orgánov bez ohľadu na to, 
či patria alebo nepatria do podniku dotknutého hospodárskeho subjektu, ak ich bude mať 
k dispozícii na plnenie zákazky. Rovnako písmeno h) uvedeného odseku 2 uvádza nástroje, 
strojové a technické vybavenie, ktoré bude mať zhotoviteľ k dispozícii na plnenie zákazky, 
pričom nijako neobmedzuje počet subjektov poskytujúcich tieto prostriedky. V rovnakom zmysle 
článok 4 ods. 2 tejto smernice povoľuje skupinám hospodárskych subjektov zúčastňovať sa na 
verejných obstarávaniach, pričom nestanovuje obmedzenie, pokiaľ ide o kumulovanie kapacít, 
rovnako ako článok 25 uvedenej smernice predpokladá využitie subdodávateľov a v tejto 
súvislosti neobmedzuje ich počet. 

(32) Súdny dvor napokon výslovne uviedol možnosť hospodárskeho subjektu využiť na 
plnenie zákazky popri svojich vlastných prostriedkoch prípadne aj prostriedky, ktoré patria 
jednému alebo viacerým iným subjektom. 

(33) Treba teda usudzovať, že smernica 2004/18 umožňuje spájanie kapacít viacerých 
hospodárskych subjektov s cieľom splnenia požiadaviek minimálnej spôsobilosti vyžadovanej 
verejným obstarávateľom, ak sa mu preukáže, že záujemca alebo uchádzač, ktorý sa odvoláva 
na kapacity jedného alebo viacerých iných subjektov, bude mať skutočne k dispozícii 
prostriedky týchto subjektov potrebné na plnenie zákazky. 

(34) Takýto výklad je v súlade s cieľom otvoriť verejné obstarávanie čo možno najväčšej 
hospodárskej súťaži, ktorý v tejto oblasti sleduje smernica nielen v prospech hospodárskych 
subjektov, ale tiež verejných obstarávateľov. Navyše, ako uviedol generálny advokát v bodoch 
33 a 37 svojich návrhov, môže tiež uľahčiť prístup malých a stredných podnikov k verejným 
zákazkám, čo je takisto cieľom smernice 2004/18, ako uvádza jej odôvodnenie 32. 

(35) Nepochybne nemožno vylúčiť, že existujú práce vyznačujúce sa osobitosťami, ktoré 
vyžadujú určitú spôsobilosť, ktorú nemožno získať spojením menších kapacít viacerých 
subjektov. V takom prípade môže verejný obstarávateľ dôvodne vyžadovať, aby bola minimálna 
úroveň dotknutej spôsobilosti dosiahnutá jediným hospodárskym subjektom alebo prípadne 
využitím obmedzeného počtu hospodárskych subjektov, v súlade s článkom 44 ods. 2 druhým 
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pododsekom smernice 2004/18, pokiaľ táto požiadavka súvisí s predmetom dotknutej zákazky 
a je vo vzťahu k nemu proporcionálna. 

(36) Takýto prípad však predstavuje výnimočnú situáciu, pričom smernica 2004/18 bráni 
tomu, aby bola takáto požiadavka povýšená vnútroštátnym právom na úroveň všeobecného 
pravidla tak, ako to robí ustanovenie, akým je článok 49 ods. 6 legislatívneho dekrétu 
č. 163/2006. 

(37) Okolnosť, že v prejednávanej veci je posúdenie úrovne spôsobilosti hospodárskeho 
subjektu, pokiaľ ide o hodnotu verejných zákazok na práce, ktoré sú pre tento subjekt prístupné, 
vopred určené všeobecným spôsobom v rámci vnútroštátneho systému osvedčení alebo zápisov 
do zoznamov, je v tejto súvislosti nepodstatná. Možnosť stanovenia takéhoto systému, ktorú 
členským štátom priznáva článok 52 smernice 2004/18, totiž členské štáty môžu uplatňovať len 
v súlade s ostatnými ustanoveniami tejto smernice, najmä v súlade s jej článkom 44 ods. 2, 
článkom 47 ods. 2 a článkom 48 ods. 3. 

(38) Vzhľadom na vyššie uvedené treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 47 
ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice 2004/18 v spojení s článkom 44 ods. 2 tejto smernice sa 
majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ako je to vo veci samej, 
ktoré vo všeobecnosti zakazuje hospodárskym subjektom zúčastňujúcim sa na verejnom 
obstarávaní zákaziek na práce spoliehať sa pri rovnakej kvalifikačnej kategórii na využitie 
kapacít viacerých podnikov. 

 
Lianakis a i.31 
 

V roku 2004 vyhlásila obecná rada Alexandroupolis verejné obstarávanie, ktorého 
predmetom bola zákazka na vyhotovenie plánu o urbanistickom súpise, súpise nehnuteľností 
a aplikačnom akte štvrte Palagia, časti uvedenej obce s menej ako 2 000 obyvateľmi. 
Predpokladaný rozpočet na vypracovanie tohto plánu bol 461 737 eur. V oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania boli uvedené tieto kritériá hodnotenia ponúk podľa poradia dôležitosti, 
po prvé potvrdená prax kancelárie v oblasti obdobných projektov vyhotovených za posledné tri 
roky, po druhé okruh riadiacich pracovníkov a vybavenie kancelárie a po tretie spôsobilosť 
vyhotoviť projekt počas stanoveného obdobia so zreteľom na záväzky kancelárie a jej vedecký 
potenciál. Do tohto verejného obstarávania sa prihlásilo trinásť projekčných kancelárií, medzi 
nimi najmä združenia Lianakis a Planitiki, ako aj združenie Loukatos. Na účely vyhodnotenia 
ponúk uchádzačov komisia pre zadanie zákazky v rámci hodnotiaceho procesu stanovila 
koeficienty váženia a vedľajšie kritériá pre kritériá hodnotenia ponúk uvedené v oznámení 
o ponuke. Pri troch kritériách hodnotenia ponúk uvedených v oznámení o ponuke komisia 
zostavila koeficient váženia ponúk 60 %, 20 % a 20 %.  Okrem toho komisia pre zadanie 
zákazky stanovila, že vykonanú prax (prvé kritérium hodnotenia ponúk) je potrebné posúdiť 
podľa množstva vykonaných projektov. Podľa toho uchádzač získal 0 bodov za prax v hodnote 
do 500 000 eur, 6 bodov za prax v hodnote od 500 000 eur do 1 000 000 eur, 12 bodov za prax 
v hodnote od 1 000 000 eur do 1 500 000 eur a tak ďalej až do maximálneho počtu bodov 60 
za prax v hodnote vyššej ako 12 000 000 eur.  Okruh riadiacich pracovníkov a vybavenie 
kancelárie (druhé kritérium hodnotenia ponúk) boli posudzované podľa veľkosti projekčného 
tímu. Uchádzač teda získal 2 body za tím pozostávajúci z 1 až 5 osôb, 4 body za skupinu 6 až 
10 osôb a tak ďalej až po maximálny počet bodov 20 za skupinu viac ako 45 osôb.  Napokon 
komisia pre zadanie zákazky rozhodla, že spôsobilosť vyhotoviť projekt počas stanoveného 
obdobia (tretie kritérium hodnotenia ponúk) je potrebné posudzovať podľa počtu prijatých 
záväzkov. Takto uchádzač získal maximálny počet 20 bodov za záväzky v hodnote do 15 000 

 
 
31 Rozsudok z 24. januára 2008, Lianakis a i., C-532/06, EU:C:2008:40. 
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eur, 18 bodov za záväzky v hodnote od 15 000 do 60 000 eur, 16 bodov za záväzky v hodnote 
od 60 000 do 100 000 eur a tak ďalej až po minimálny počet bodov 0 za záväzky v hodnote 
vyššej ako 1 500 000 eur.  Podľa uvedených pravidiel komisia pre zadanie zákazky zaradila 
združenie Loukatos so 78 bodmi na prvé miesto, združenie Planitiki so 72 bodmi na druhé 
miesto a združenie Lianakis so 70 bodmi na tretie miesto. Preto vo svojej zápisnici z 27. apríla 
2005 navrhla zadanie zákazky združeniu Loukatos.  Obecná rada Alexandroupolis rozhodnutím 
z 10. mája 2005 schválila zápisnicu komisie pre zadanie zákazky a zadala zákazku na 
vyhotovenie plánu združeniu Loukatos. Združenia Lianakis a Planitiki, ktoré zastávali názor, 
že toto združenie sa mohlo stať úspešným uchádzačom len vďaka tomu, že komisia pre zadanie 
zákazky až následne stanovila koeficienty váženia ponúk a vedľajšie kritériá pre kritériá 
hodnotenia ponúk uvedené v oznámení o ponuke, napadli rozhodnutie obecnej rady 
Alexandroupolis najskôr u samotnej rady a neskôr na Symvoulio tis Epikrateias (grécka štátna 
rada), najmä na základe dôvodov založených na porušení článku 36 ods. 2 smernice 92/50. 
 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

(25) V tomto ohľade je opodstatnené pripomenúť, že článok 23 ods. 1 smernice 92/50 
stanovuje, že po overení vhodnosti dodávateľov služieb, ktorí neboli vylúčení podľa článku 29 
tejto smernice, obstarávatelia v súlade s kritériami uvedenými v článkoch 31 a 32 danej 
smernice uzavrú zmluvy na základe kritérií stanovených v článkoch 36 a 37 uvedenej smernice 
s ohľadom na jej článok 24. 

(26) Z judikatúry vyplýva, že hoci smernica 92/50 teoreticky nevylučuje, aby sa preskúmanie 
spôsobilosti uchádzačov a uzavretie zmluvy uskutočnili súčasne, pravdou zostáva, že ide o dve 
odlišné činnosti, na ktoré sa vzťahujú rozličné pravidlá. 

(27) Overenie spôsobilosti uchádzačov je totiž vykonávané obstarávateľmi podľa kritérií 
hospodárskych, finančných a technických možností (nazývané aj „kvalitatívne kritériá 
výberu“) uvedených v článkoch 31 a 32 danej smernice. 

(28) Naopak, uzavretie zmluvy je založené na kritériách uvedených v článku 36 ods. 1 tej 
istej smernice, teda buď na najnižšej cene, alebo ekonomicky najvýhodnejšej ponuke (pozri 
v tomto zmysle, pokiaľ ide o verejné obstarávanie prác, rozsudok Beentjes, už citovaný, bod 
18). 

(29) Aj keď je pravdou, že v poslednom uvedenom prípade kritériá, ktoré môžu byť stanovené 
obstarávateľmi, nie sú v článku 36 ods. 1 smernice 92/50 uvedené taxatívne, a toto ustanovenie 
teda ponecháva obstarávateľom možnosť výberu kritérií hodnotenia ponúk, stále však platí, že 
tento výber sa môže týkať len kritérií, ktorých cieľom je zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu 
ponuku. 

(30) Z toho dôvodu sú z „kritérií hodnotenia ponúk“ vylúčené kritériá, ktorých cieľom nie 
je zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ale sú spojené výlučne s posúdením spôsobilosti 
uchádzačov vykonať dotknutú zákazku. 

(31) Vo veci samej sa však kritériá stanovené obstarávateľom ako „kritériá hodnotenia 
ponúk“ týkajú najmä praxe, schopností a prostriedkov na zabezpečenie riadneho výkonu 
dotknutej zákazky. Ide tu o kritériá týkajúce sa spôsobilosti uchádzačov vyhotoviť projekt, ktoré 
teda nemajú vlastnosti „kritérií hodnotenia ponúk“ v zmysle článku 36 ods. 1 smernice 92/50. 

(32) V dôsledku toho je potrebné konštatovať, že článku 23 ods. 1, článku 32 a článku 36 
ods. 1 smernice 92/50 odporuje, ak obstarávateľ v rámci postupu verejného obstarávania 
zohľadní prax, okruh riadiacich pracovníkov a vybavenie kancelárie uchádzačov, ako aj ich 
spôsobilosť vyhotoviť projekt v stanovenom období nie na základe „kvalitatívnych kritérií 
výberu“, ale prostredníctvom „kritérií hodnotenia ponúk“. 
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6.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Porovnajte význam kritérií, ktoré sú súčasťou podmienok účasti a kritériami na 
vyhodnotenie ponúk. Môže byť to isté kritérium zaradené do oboch skupín? 

 
2. Akým spôsobom je možné vyžadovať ekonomické, finančné, technické a personálné 

postavenie? 
 

3. Musí byť osoba, ktorou hospodársky subjekt preukazuje svoje postavenie a kapacity 
súčasne subdodávateľom daného hospodárskeho subjektu? 

 
4. Je možné preukázať osobné postavenie osobným postavením inej osoby, ktorej zdroje má 

hospodársky subjekt k dispozícii? 
 

5. Čo sa chápe pod pojmom je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu 

 
6. Oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie Národná diaľničná 

spoločnosť  (spoločnosť založená ministerstvom dopravy) začala užšiu súťaž na 
pridelenie verejnej zákazky na uskutočnenie prác týkajúcich sa dopravnej infraštruktúry. 
Predpokladaná hodnota týchto prác sa nachádza v rozmedzí od 40 až 42 mil eur.  Pokiaľ 
ide o hospodárske a finančné postavenie záujemcov, verejný obstarávateľ vyžadoval 
predloženie jednotného dokumentu vypracovaného podľa účtovných pravidiel a stanovil 
minimálnu úroveň spočívajúcu v skutočnosti, že výsledok hospodárenia uvedený 
v súvahe nebol počas posledných troch uzatvorených účtovných období záporný vo viac 
ako v jednom prípade. Skinska AB je materskou spoločnosťou skupiny, do ktorej patrí 
Skinska Corporate AB, jej 100 % dcérska spoločnosť. Ide o obchodné spoločnosti podľa 
švédskeho práva. Skinska Slovakia je slovenskou organizačnou zložkou druhej uvedenej 
spoločnosti. Skinska Slovakia má prinajmenšom možnosť výlučne sa odvolávať na 
postavenie spoločnosti Skinska Corporate AB.  Podľa zmluvy o prevode zisku zisk 
dosiahnutý spoločnosťou Skinska Corporate AB musí byť každoročne prevedený na jej 
materskú spoločnosť, v dôsledku čoho je výsledok uvedený v súvahe spoločnosti Skinska 
Corporate AB systematicky nulový alebo záporný. Skinska Poland spochybňuje 
ekonomické kritérium, keďže podľa nej je diskriminačné a porušuje určité ustanovenia 
slovenského práva, ktorými bola transponovaná príslušná smernica. Na základe pravidiel 
v oblasti ročných účtovných závierok, ktoré sa uplatňujú na obchodné spoločnosti podľa 
švédskeho práva, alebo prinajmenšom na skupiny obchodných spoločností podľa 
švédskeho práva, je možné, aby spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia po 
zdanení, ale v súvahe vykázala záporný výsledok, z dôvodu rozdelenia podielov na zisku 
alebo prevodu zisku presahujúceho zisk po zdanení, pričom slovenské právo nepozná 
také rozdelenie podielov na zisku, ktoré by malo za následok záporný výsledok 
hospodárenia v súvahe. 

a. Akým spôsobom je možné definovať ekonomickú spôsobilosť hospodárskych 
subjektov?  

b. Čo je cieľom požiadaviek ekonomickej spôsobilosti? 
c. Do akej miery a za akých podmienok možno preukazovať ekonomickú spôsobilosť 

podľa inej osoby? 
d. Ako by mohli argumentovať podnikatelia v danom prípade? 
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7. Mesto chce v rámci procesu verejného obstarávania podporiť sociálne znevýhodnených 
obyvateľov žijúcich na jeho území. Zvažuje preto, že do podmienok účasti na verejnom 
obstarávaní definuje požiadavky na zamestnávanie osôb s telesným alebo duševným 
postihnutím, dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú trvalí pobyt na území daného mesta. 
Zákazka sa týka údržby verejnej zelene a chodníka v celkovej hodnote 50000 eur ročne 
po dobu 3 rokov s možnosťou automatického predĺženia o ďalšie tri roky. 

a. Je možné realizovať sociálnu politiku takým spôsobom, ako plánuje mesto? 
b. Do akej miery je možné zohľadňovať sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní? 
c. Definujte také podmienky verejného obstarávania, ktoré v čo najväčšej miere 

zohľadnia sociálnu politiku mesta. Zvoľte aj vhodný postup verejného obstarávania. 
 
8. Samosprávny kraj plánuje objednať dopravný podnik na účely školských zájazdov pre 

školy v jeho zriaďovacej právomoci. Rozhodol sa postupovať prostredníctvom užšej 
súťaže, hoci nevie odhadnúť predpokladanú cenu, keďže odplata bude fakturovaná na 
základe odjazdených kilometrov. Ako podmienku účasti na užšej súťaži stanovil 
nasledujúce kritériá: vlastníctvo aspoň 10 autobusov s kapacitou 52 miest vyrobených po 
roku 2015, preukázanie zamestnávania aspoň 10 vodičov mladších ako 45 rokov s praxou 
aspoň 10 rokov. V užšej súťaži bude počet záujemcov zúžený na 10 podľa poradia 
získaných bodov, pričom podnikateľ získa 1 bod za prekročenie minimálnych hodnôt 
o jednu jednotku (napríklad ak vlastní 12 autobusov a zamestnáva 30 vodičov spĺňajúcich 
dané kritériá, získa 22 bodov). Pre vyhodnotenie ponúk stanovil nasledujúce kritériá: cena 
za 1 km (váha 60 %), celková výhodnosť navrhovanej zmluvy (váha 40 %). 

a. Aký druh zmluvy má byť uzatvorený na základe predmetného verejného 
obstarávania. 

b. Posúďte jednotlivé kritériá stanovené samosprávnym krajom. 
c. Navrhnite parametre a kritériá verejného obstarávania tak, aby čo najviac 

zodpovedali úmyslu samosprávneho kraja. 
 

9. Mesto Červeník plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na čistiace služby v mestských 
alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby. Máte k dispozícii nasledujúce podklady 
a smernice schválené mestskou radou: 
Verejný obstarávateľ:  mesto Červeník 
Druh verejného obstarávateľa: regionálny alebo miestny orgán 
Hlavná činnosť:   všeobecné verejné služby 
Názov VO:    Komplexná zimná údržba  
Hlavný kód CPV:   ? 
Dodatočné kódy CPV: ? 
Druh zákazky:   služby 
Stručný opis: ? 
Celková odhadovaná hodnota: 1 200 000EUR bez DPH 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena 
Dĺžka trvania zákazky:  48 mes. 
Podmienky účasti: 
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
živnostenských alebo obchodných registrov: 
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s 



89 
 
 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí 
skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny 
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť. 
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je 
dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ 
požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou 
konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. 
Ekonomické a finančné postavenie 
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 
33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenia banky alebo pobočky 
zahraničnej banky. 
Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti 
uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Schopnosť plniť si záväzky sa 
považuje za splnenú iba ak stav na bežných účtoch uchádzača v sume neklesne v žiadnom 
čase počas predchádzajúcich piatich rokov pod hranicu 50000 eur. Vyjadrenie banky musí 
odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Z 
vyjadrenia banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač za 
obdobie posledných troch rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania 
úveru dodržuje splátkový kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na 
jeho účte neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky 
zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 
mesiace ku dňu predkladania ponúk ako sken originálneho vyhotovenia alebo úradne 
osvedčenej kópie tohto dokumentu. 
Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo 
vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie 
o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie 
predložil. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 
1 možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom. 
Uchádzač alebo záujemca môže v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, 
bez ohľadu na ich právny vzťah. 
Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov doklady preukazujú v zmysle § 37 
zákona o verejnom obstarávaní. 
Technická a odborná spôsobilosť 
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) 
zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu poskytnutých služieb za 
predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. 
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Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých 
služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako tento predmet zákazky, pričom boli 
kumulatívne s rozpočtovým nákladom 1 500 000,- EUR bez DPH za predchádzajúce 3 
roky pred vyhlásením verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný predmet 
zákazky sa považuje komplexná údržba zimná údržba, verejnej zelene, detských ihrísk a 
pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií. 
Splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť 
Jednotným európskym dokumentom. 
Uchádzač alebo záujemca môže v súlade § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 
Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, doklady preukazujú v zmysle § 37 
zákona o verejnom obstarávaní. 
Druh postupu: Užšia súťaž. 
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom. 

a. Spracujte príslušné oznámenia o vo verejnom obstarávaní. 
b. Máte všetky potrebné údaje? 
c. Sú všetky údaje a požiadavky v súlade so zákonom? 

 

  



91 
 
 

7 REALIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Realizácia verejného obstarávania zahŕňa fázy od vyhlásenia, či zverejnenia postupu 
verejného obstarávania, po uzatvorenie samotnej zmluvy. Podľa typu postupu verejného 
obstarávania môže zahŕňať nasledujúce fázy: 

1. vysvetlenie súťažných podkladov 
2. predkladane žiadostí o účasť, ponúk 
3. preskúmanie a vyhodnotenie podmienok účasti 
4. výber uchádzačov v užšej súťaži 
5. vyradenie /vylúčenie uchádzačov 
6. preskúmanie ponúk 
7. vysvetlenie ponúk 
8. vyhodnotenie ponúk 
9. rokovanie o obsahu zmluvy 
10. uzatvorenie zmluvy 

 

7.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

SAG ELV Slovensko32 
 

NDS začala verejné obstarávanie formou užšej súťaže oznámením uverejneným v Úradnom 
vestníku Európskej únie 27. septembra 2007, a to na zadanie zákazky, ktorej odhadovaná 
hodnota bola viac ako 600 miliónov eur, na poskytovanie služieb výberu mýta na diaľniciach 
a niektorých cestách. Počas tohto výberového konania sa NDS obrátila okrem iných aj na dve 
skupiny podnikov, ktoré boli uchádzačmi, so žiadosťami o vysvetlenie ich ponúk. Išlo o SAG 
ELV Slovensko, a. s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central 
Europe, a. s., a TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť (ďalej len „SAG ELV a i.“), ako aj 
o Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG a Stalexport Autostrady SA (ďalej len 
„Slovakpass“). Okrem otázok týkajúcich sa technických stránok každej z ponúk boli obe tieto 
skupiny požiadané, aby vysvetlili neobvykle nízku cenu svojich ponúk. Obe skupiny predložili 
odpovede na tieto žiadosti. Ponuky SAG ELV a i. a Slovakpass boli následne z verejného 
obstarávania rozhodnutiami z 29. apríla 2008 vylúčené. Proti týmto rozhodnutiam boli NDS 
doručené žiadosti o nápravu, NDS ich však potvrdila, čo bolo následne napadnuté podaním 
námietok na príslušnom odvolacom správnom orgáne, ktorým je Úrad, pričom tieto námietky 
boli rozhodnutím Úradu z 2. júla 2008 tiež zamietnuté. Hoci Úrad považoval jeden z dôvodov 
vylúčenia ponúk dvoch dotknutých skupín, ktoré uviedla NDS, z verejného obstarávania, a to 
nepredloženie certifikátov na zariadenia, ktoré neboli ešte typovo schválené, za 
neopodstatnený, ďalšie dva dôvody považoval za dôvodné pre toto vylúčenie. Na jednej strane 
obe tieto skupiny nepredložili dostatočné odpovede na žiadosť o vysvetlenie neobvykle nízkej 
ceny svojich ponúk. Na druhej strane nesplnili niektoré podmienky stanovené v súťažných 
podkladoch, konkrétne požiadavky uvedené v ich článku 11.1 P 1.20 v prípade SAG ELV a i., 
teda v podstate umožniť nastavenie parametrov umožňujúcich výpočet mýta podľa mýtnych 
úsekov, ročných období, dní v týždni alebo hodín v rámci dňa, a požiadavky uvedené v ich 
článku 12. T 1.5 v prípade Slovakpass, teda vybaviť systém záložným prívodom elektrickej 
energie napájaným naftovým agregátom. 

 
 
32 Rozsudok z 29. marca 2012, SAG ELV Slovensko a i., C-599/10, EU:C:2012:191. 
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SAG ELV a i. a Slovakpass napadli tieto rozhodnutia na Krajskom súde v Bratislave. Tento 
uvedený súd rozsudkom zo 6. mája 2009 zamietol žalobu SAG ELV a i. Rozsudkom 
z 13. októbra 2009 zamietol aj žaloby skupiny Slovakpass, ktoré predtým spojil na spoločné 
konanie a ktoré sa týkali jednak zrušenia rozhodnutia Úradu z 2. júla 2008 a jednak zrušenia 
rozhodnutia, ktorým NDS potvrdila dôvodnosť svojho opatrenia o zriadení komisie na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré skupina Slovakpass tiež napadla. 

Proti týmto rozsudkom boli podané odvolania na Najvyšší súd Slovenskej republiky. 
Vzhľadom na tvrdenia, ktoré uviedli SAG ELV a i. a Slovakpass, ako aj dôvody predložené 
Európskou komisiou v konaní o nesplnení povinnosti proti Slovenskej republike pre 
nezrovnalosti, ku ktorým údajne došlo vo verejnom obstarávaní, o ktoré ide vo veci samej, 
vnútroštátny súd vyslovil pochybnosti, či sú dané rozhodnutia NDS v súlade so zásadami práva 
Únie týkajúcimi sa zákazu diskriminácie a transparentnosti vo verejnom obstarávaní. 
Konkrétne sa pýta, či tieto zásady bránia tomu, aby verejný obstarávateľ mohol ponuku 
uchádzača vylúčiť z dôvodu, že nedodržal súťažné podklady, bez toho, aby ho pred vylúčením 
požiadal o vysvetlenie daného nedostatku, alebo z dôvodu neobvykle nízkej ceny ponuky bez 
toho, aby dostatočne jasne vyzval uchádzača, nech sa v tejto súvislosti vyjadrí. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

(27) Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 55 smernice 2004/18, ak sa pri určitej zákazke 
objavia ponuky s neobvykle nízkou cenou vo vzťahu k plneniu, verejný obstarávateľ skôr, ako 
takéto ponuky zamietne, „písomne požiada o podrobnosti týkajúce sa základných 
charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité“. 

(28) Z týchto ustanovení, ktoré sú formulované záväzne, jasne vyplýva, že normotvorca Únie 
chcel vyžadovať od verejného obstarávateľa, aby preveril základné charakteristické parametre 
ponúk, ktoré sú neobvykle nízke, a to tak, že mu uložil na tento účel povinnosť požiadať 
uchádzačov, aby poskytli potrebné odôvodnenie na preukázanie toho, že tieto ponuky sú 
seriózne. 

(29) Preto existencia takejto účinnej kontradiktórnej diskusie medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačom vo vhodnom okamihu v rámci postupu posudzovania ponúk, aby 
uchádzač mohol preukázať, že jeho ponuka je seriózna, predstavuje základnú požiadavku 
smernice 2004/18 na zabránenie svojvoľnému konaniu verejného obstarávateľa a zaistenie 
poctivej hospodárskej súťaže medzi podnikmi (pozri v tomto zmysle rozsudok Lombardini 
a Mantovani, už citovaný, bod 57). 

(30) V tejto súvislosti je potrebné na jednej strane pripomenúť, že hoci zoznam uvedený 
v článku 55 ods. 1 druhom pododseku smernice 2004/18 nie je vyčerpávajúci, nie je len 
ilustratívnym zoznamom, a nenecháva teda verejným obstarávateľom voľnosť určiť, ktoré sú 
relevantné prvky, ktoré má zohľadniť pred tým, ako vylúči ponuku, ktorá sa javí ako neobvykle 
nízka . 

(31) Na druhej strane na to, aby mal článok 55 ods. 1 smernice 2004/18 potrebný účinok, 
prináleží verejnému obstarávateľovi formulovať jasne žiadosť adresovanú dotknutým 
uchádzačom, aby títo uchádzači boli schopní v plnom rozsahu a účinne odôvodniť serióznosť 
svojich ponúk. 

(32) Prináleží však iba vnútroštátnemu súdu, aby preveril vzhľadom na všetky prvky v spise, 
ktoré mu boli predložené, či žiadosť o objasnenie umožnila dotknutým uchádzačom dostatočne 
vysvetliť základné charakteristické parametre ich ponuky. 

(33) Okrem toho vôbec nie je v rozpore s článkom 55 smernice 2004/18 také ustanovenie 
vnútroštátneho práva, akým je § 42 ods. 3 zákona č. 25/2006, ktorý v podstate zakotvuje, že ak 
uchádzač navrhne neobvykle nízku cenu, verejný obstarávateľ ho má písomne požiadať 
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o objasnenie ponúkanej ceny, ba naopak, tento článok 55 stanovuje, že takéto ustanovenie musí 
existovať vo vnútroštátnej právnej úprave verejného obstarávania. 

(34) Článok 55 smernice 2004/18 teda bráni najmä stanovisku verejného obstarávateľa, 
ktorý tvrdí, ako uvádza vnútroštátny súd vo svojej tretej otázke, že nemusí žiadať, aby uchádzač 
vysvetlil neobvykle nízku cenu. 

(35) V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že smernica 2004/18 neobsahuje na rozdiel od 
situácie neobvykle nízkych ponúk žiadne ustanovenie, ktoré by výslovne stanovovalo, čo sa má 
vykonať po tom, ako verejný obstarávateľ konštatuje v rámci verejného obstarávania formou 
užšej súťaže, že ponuka uchádzača je nepresná alebo nie je v súlade s technickými 
špecifikáciami v súťažných podkladoch. 

(36) Zo samotnej povahy verejného obstarávania formou užšej súťaže vyplýva, že keď sa raz 
vykoná výber uchádzačov a jednotliví uchádzači predložia ponuku, táto ponuka sa už v zásade 
nemôže meniť ani z podnetu verejného obstarávateľa a ani z vlastnej vôle uchádzača. Zásada 
rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi a povinnosť transparentnosti, ktorá z toho vyplýva, totiž 
bránia v rámci tohto postupu akémukoľvek vyjednávaniu medzi verejným obstarávateľom 
a ktorýmkoľvek z uchádzačov. 

(37) Umožniť verejnému obstarávateľovi, aby požadoval v tejto súvislosti objasnenie od 
uchádzača, ktorého ponuku považuje za nepresnú alebo za takú, že nie je v súlade s technickými 
špecifikáciami v súťažných podkladoch, by mohlo totiž znamenať riziko, že sa bude zdať, že 
tento verejný obstarávateľ v prípade, že ponuka tohto uchádzača bude napokon vybratá, tajne 
vyjednával o tejto ponuke na ujmu ostatných uchádzačov a v rozpore so zásadou rovnosti 
zaobchádzania. 

(38) Nakoniec ani z článku 2, ani zo žiadneho iného ustanovenia smernice 2004/18, ani zo 
zásady rovnosti zaobchádzania a ani z povinnosti transparentnosti nevyplýva, že by v takejto 
situácii bol verejný obstarávateľ povinný kontaktovať dotknutých uchádzačov. Títo uchádzači 
sa navyše nemôžu sťažovať na to, že verejný obstarávateľ nemá v tejto súvislosti žiadnu 
povinnosť, keďže nedostatok jasnosti ponuky je len a len dôsledkom toho, že si nesplnili svoju 
povinnosť pozornosti pri vypracovávaní ponuky, ktorú majú takisto ako ostatní uchádzači. 

(39) V rozpore s článkom 2 smernice 2004/18 teda nie je to, že vo vnútroštátnej právnej 
úprave neexistuje ustanovenie, ktoré by stanovilo povinnosť verejnému obstarávateľovi žiadať 
uchádzačov v prípade užšej súťaže, aby objasnili svoje ponuky vzhľadom na technické 
špecifikácie v súťažných podkladoch pred tým, ako tieto ponuky odmietnu z dôvodu, že sú 
nepresné alebo nie sú v súlade s týmito špecifikáciami. 

(40) Tento článok 2 však nebráni konkrétne tomu, aby výnimočne údaje týkajúce sa ponuky 
mohli byť presne opravené alebo doplnené, najmä preto, že si vyžadujú zjavne jednoduché 
vysvetlenie, alebo aby sa odstránili zjavne podstatné chyby, za predpokladu, že táto zmena 
nebude viesť v skutočnosti k tomu, že sa predloží nová ponuka. Uvedený článok teda nebráni 
tomu, aby sa vo vnútroštátnej právnej úprave vyskytovalo ustanovenie, akým je § 42 ods. 2 
zákona č. 25/2006, podľa ktorého verejný obstarávateľ v podstate môže žiadať písomne od 
uchádzačov, aby objasnili svoju ponuku, avšak bez toho, aby požadoval alebo prijal akúkoľvek 
zmenu ponuky. 

(41) Pri výkone povinnosti posúdenia, ktorú má teda verejný obstarávateľ, mu prináleží, aby 
zaobchádzal s rôznymi uchádzačmi rovnako a lojálne, tak, aby sa na konci výberového konania 
a vzhľadom na jeho výsledok nezdalo, že žiadosť o objasnenie neoprávnene zvýhodnila alebo 
znevýhodnila uchádzača alebo uchádzačov, ktorým bola adresovaná táto žiadosť. 

(42) S cieľom poskytnúť užitočnú odpoveď vnútroštátnemu súdu je potrebné dodať, že 
žiadosť o objasnenie ponuky možno zaslať až po tom, ako sa verejný obstarávateľ oboznámil 
so všetkými ponukami. 

(43) Okrem toho táto žiadosť musí byť adresovaná rovnakým spôsobom všetkým podnikom, 
ktoré sa nachádzajú v tej istej situácii, ak neexistuje objektívne overiteľný dôvod, ktorý by 



94 
 
 

v tejto súvislosti odôvodňoval rozdielne zaobchádzanie s uchádzačmi, čo je najmä prípad, keď 
ponuka musí byť v každom prípade odmietnutá vzhľadom na ostatné prvky. 

(44) Ďalej sa táto žiadosť musí týkať všetkých bodov ponuky, ktoré sú nepresné alebo nie sú 
v súlade s technickými špecifikáciami v súťažných podkladoch, pričom verejný obstarávateľ 
nemôže odmietnuť ponuku z dôvodu nedostatku jasnosti takého aspektu tejto ponuky, ktorý 
nebol predmetom tejto žiadosti. 

(45) Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na otázky vnútroštátneho súdu 
odpovedať tak, že: 

– článok 55 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby vnútroštátna 
právna úprava obsahovala ustanovenie, akým je § 42 ods. 3 zákona č. 25/2006, ktorý v podstate 
zakotvuje, že ak uchádzač navrhne neobvykle nízku cenu, verejný obstarávateľ ho má písomne 
požiadať o objasnenie ponúkanej ceny. Prináleží vnútroštátnemu súdu, aby preveril vzhľadom 
na všetky údaje v spise, ktorý mu bol predložený, či žiadosť o objasnenie umožnila dotknutému 
uchádzačovi dostatočne vysvetliť základné charakteristické parametre jeho ponuky, 

– článok 55 smernice 2004/18 bráni stanovisku verejného obstarávateľa, ktorý tvrdí, že 
nemusí žiadať, aby uchádzač vysvetlil neobvykle nízku cenu, 

– článok 2 smernice 2004/18 nebráni tomu, aby sa vo vnútroštátnej právnej úprave 
vyskytovalo ustanovenie, akým je § 42 ods. 2 zákona č. 25/2006, podľa ktorého verejný 
obstarávateľ v podstate môže žiadať písomne od uchádzačov, aby objasnili svoju ponuku, avšak 
bez toho, aby požadoval alebo prijal akúkoľvek zmenu ponuky. Pri výkone povinnosti 
posúdenia, ktorú má teda verejný obstarávateľ, mu prináleží, aby zaobchádzal s rôznymi 
uchádzačmi rovnako a lojálne, tak, aby sa na konci výberového konania a vzhľadom na jeho 
výsledok nemohlo zdať, že žiadosť o objasnenie neoprávnene zvýhodnila alebo znevýhodnila 
uchádzača alebo uchádzačov, ktorým bola adresovaná táto žiadosť. 

 
Sintesi33  
 
Vo februári 1991 mesto Brescia (Taliansko) zverilo formou koncesnej zmluvy výstavbu 

a správu podzemného parkoviska spoločnosti Sintesi. Koncesná zmluva uzavretá v decembri 
1999 medzi mestom Brescia a Sintesi stanovovala povinnosť koncesionára vyhlásiť užšiu súťaž 
s výzvou na predloženie ponúk na zhotovenie prác na európskej úrovni v súlade s právnou 
úpravou Spoločenstva v oblasti verejných prác. Oznámením zverejneným v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev 22. apríla 1999 Sintesi vyhlásila užšiu súťaž s výzvou na predloženie 
ponúk na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Táto ponuka sa mala 
posudzovať na základe ceny, technickej hodnoty a času nevyhnutného na zhotovenie diela. 

Po fáze predbežného výberu poslala Sintesi vybraným podnikom výzvu na predloženie 
ponuky a dokumentáciu týkajúcu sa vyhlásenej súťaže. Ingg. Provera e Carrassi SpA, ktorá 
bola jednou zo spoločností vyzvaných na predloženie ponuky, požiadala o predĺženie lehoty na 
predloženie ponuky. Jej žiadosti sa vyhovelo. Táto spoločnosť však neskôr oznámila, že sa 
súťaže nezúčastní, pretože ju považuje za nezákonnú. 

Dňa 29. mája 2000 Sintesi uzavrela zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku. 

V nadväznosti na ďalšiu sťažnosť spoločnosti Provera, Dozorný orgán pre verejné práce 
oznámil listom z 26. júla 2000 spoločnosti Sintesi, že považuje predmetnú súťaž za odporujúcu 
zákonu č. 109/1994 a 7. decembra 2000 vydal rozhodnutie č. 53/2000, ktoré znie: 

„1. v systéme rámcového zákona č. 109/1994 o verejných prácach, zadanie prác 
zhotoviteľovi je možné len na základe uplatnenia kritéria najnižšej ceny, pričom uplatnenie 

 
 
33 Rozsudok zo 7. októbra 2004, Sintesi, C-247/02, EU:C:2004:593. 
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kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky je možné len za predpokladu existencie súťaže 
návrhov a koncesie na výstavbu a prevádzkovanie verejných prác; 

2. uvedené pravidlá sa použijú na všetky verejné zmluvy na zhotovenie prác bez ohľadu na 
výšku sumy a aj vtedy, keď je suma vyššia ako stanovený prah Spoločenstva a daný systém 
nemožno považovať za odporujúci článku 30 ods. 1 smernice 93/37/EHS...; 

3. pokiaľ v prípadoch, kde to zákon dovoľuje, a teda nie v danom prípade, sa posudzovanie 
technickej hodnoty uskutočňuje v rámci konkrétneho uplatnenia kritéria ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky, je dôvodné, aby, za účelom takéhoto posúdenia, uchádzači menili svoje 
ponuky.“ 

Sintesi napadla toto rozhodnutie na vnútroštátnom súde poukazujúc v žalobnom dôvode na 
porušenie článku 30 ods. 1 smernice. Sintesi tvrdila, že z tohto ustanovenia vyplýva, že dve 
kritériá na uzatvorenie verejných zmlúv na zhotovenie prác, tzn. kritérium najnižšej ceny 
a kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, sú rovnocenné. Podľa nej Dozorný orgán pre 
verejné práce tým, že vylúčil na základe zákona č. 109/1994 uplatnenie kritéria ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky pri posudzovaní ponúk v užšej súťaži s výzvou na predloženie ponúk, 
porušil článok 30 ods. 1 smernice. 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(35) Je potrebné zdôrazniť, že smernica má podľa jej desiateho odôvodnenia za cieľ rozvoj 

efektívnej súťaže v oblasti verejných zmlúv. 
(36) Napokon, tento cieľ je výslovne uvedený v článku 22 ods. 2 druhom pododseku 

smernice, ktorý uvádza, že ak obstarávatelia uzatvárajú zmluvu na základe užšej súťaže, musí 
počet záujemcov, ktorý budú ako uchádzači vyzvaní na predloženie ponuky, v každom prípade 
zaručovať reálne súťažné prostredie. 

(37) Na účel rozvoja efektívnej hospodárskej súťaže smernica organizuje uzatváranie 
verejných zmlúv tak, aby obstarávateľ bol schopný porovnať rôzne ponuky a vybrať z nich 
najvýhodnejšiu na základe objektívnych. 

(38) V súlade s vyššie uvedeným odsek 1 článku 30 smernice uvádza kritériá, o ktoré sa 
opiera obstarávateľ pri uzatváraní verejných zmlúv, tzn. výlučne kritérium najnižšej ceny, alebo 
ak sa výber zhotoviteľa uskutočňuje na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, 
rôzne kritériá podľa príslušnej verejnej zmluvy ako cena, dodacia lehota, cena za užívanie, 
ziskovosť, technická hodnota. 

(39) Vnútroštátne ustanovenie, akým je to v danom prípade, ktoré obmedzuje slobodný výber 
obstarávateľov v otvorenej alebo užšej súťaže tým, že stanovuje ako jediné kritérium výberu 
najnižšiu cenu, nebráni obstarávateľom porovnať rôzne ponuky a vybrať z nich najlepšiu na 
základe vopred stanoveného objektívneho kritéria, ktoré je presne uvedené v článku 30 ods. 1 
smernice. 

(40) Abstraktné a všeobecné stanovenie jediného výberového kritéria zo strany 
vnútroštátneho zákonodarcu zbavuje obstarávateľov možnosti vziať do úvahy povahu 
a osobitosti týchto verejných zmlúv posudzovaných jednotlivo tým, že sa pre každú z nich 
vyberie kritérium, ktoré najviac zaručuje voľnú hospodársku súťaž a výber najlepšej ponuky. 

(41) V konaní vo veci samej vnútroštátny súd vyzdvihol technickú zložitosť objektu, ktorý sa 
má stavať, a teda obstarávateľ mohol vziať do úvahy túto zložitosť výberom objektívnych 
kritérií na uzavretie verejnej zmluvy, akými sú kritériá uvedené demonštratívne v článku 30 ods. 
1 písm. b) smernice. 

(42) Z uvedených úvah vyplýva, že je potrebné odpovedať na položené otázky tak, že článok 
30 ods. 1 smernice sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, 
ktorá na účel uzavretia verejných zmlúv na zhotovenie prác v nadväznosti na výsledky otvorenej 
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alebo užšej súťaže abstraktne a všeobecne ukladá obstarávateľom povinnosť uplatňovať iba 
kritérium najnižšej ceny. 

 

7.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Spoločnosť ModerDesign vyhrala architektonickú súťaž o návrh novej budovy opery. 
Táto skutočnosť ich potešila nie len preto, že za výhru získali odmenu, avšak sú si istí, 
že získajú zákazku na výstavbu tohto divadla. Je právny dôvod na ich istotu? 

 
2. Do akej miery je možné spresňovať súťažné podklady prostredníctvom vysvetlenia? 

 
3. Do akej miery a v akej fáze môže podnikateľ upravovať spresňovať a vysvetľovať svoju 

ponuku? 
 

4. Čo je verejný obstarávateľ/obstarávateľ zisťovať v rámci žiadosti o vysvetlenie? 
 

5. Do akej miery je podnikateľ viazaný svojim návrhom podaným v rámci verejného 
obstarávania? 

 
6. Do akej miery je obstarávateľ/verejný obstarávateľ viazaný súťažnými podkladmi pri 

uzatváraní zmluvy? 
 
7. M. č. Bratislava – Staré mesto v apríli 2019 vyhlásila verejnú súťaž na nákup 

kancelárskych potrieb v predpokladanej hodnote 20 000 €. Kritériom pre vyhodnotenie 
ponúk bola cena. Pred vyhlásením súťaže uskutočnila prípravné trhové konzultácie, pri 
ktorých využila konzultáciu i od zamestnanca spoločnosti Guma s. r. o., ktorý je 
znalcom v oblasti kvality gumy. Spoločnosť Guma s. r. o. neskôr v súťaži predložila 
svoju ponuku s cieľom získať zákazku, pričom navrhla cenu 15 000 €. Svoju ponuku 
predložila aj spoločnosť Pero s. r. o., ktorá spolu so spoločnosťou Ceruzka, a. s. v roku 
2018 dostala pokutu za uzavretie zakázanej kartelovej dohody a bol jej uložený zákaz 
účasti na verejnom obstarávaní. Spoločnosť Pero s. r. o. predložila vo verejnom 
obstarávaní ponuku v sume 20 000 €. Súčasťou dokumentácie bolo aj vyhlásenie a 
záväzok spoločnosti Pero, že bude dodržiavať pravidlá riadnej hospodárskej súťaže a 
definované opatrenia, ktorými má tento cieľ dosiahnuť. Okrem toho predložili ponuky 
aj spoločnosti Papierik, a. s. v sume 20 100 € a Pravítko, s. r. o. v sume 21 000 €. 
Pravítko s. r. o. v ponuke uviedlo, že síce vie, že je ich cena vyššia, ale ich cena zahŕňa 
dopravu do 6 hodín od momentu objednávky. 
a. Pripravte listy v mene verejného obstarávateľa súvisiace s vyhodnotením 

podmienky účasti na verejnom obstarávaní, respektíve v súvislosti s vyhodnotením 
ponúk. 
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8 REALIZÁCIA ZMLUVY 

Uzatvorením zmluvy s hospodárskym subjektom pôsobnosť predpisov o verejnom 
obstarávaní nekončí. Okrem plnenia zmluvy kľúčovými momentami môžu byť zmena zmluvy 
alebo odstúpenie od zmluvy. Podmienky a rozsah spojené s modifikáciami už uzatvorenej 
zmluvy sú v úzkom vzťahu so zásadami transparentnosti verejného obstarávania a zásadou 
rovnakého zaobchádzania.  

8.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

Finn Frogne34 
 

V roku 2007 vyhlásilo Dánsko zadávacie konanie vo forme súťažného dialógu na dodanie 
spoločného komunikačného systému pre všetky pohotovostné služby a na údržbu tohto systému 
počas viacerých rokov. CFB sa následne stal verejným orgánom zodpovedným za túto 
zákazku.  Táto zákazka bola zadaná spoločnosti Terma. Zmluva uzavretá s touto spoločnosťou 
4. februára 2008 mala celkovú hodnotu 527 miliónov dánskych korún (DKK) (približne 
70 629 800 eur), z ktorých sa 299 854 699 DKK (približne 40 187 000 eur) týkalo minimálneho 
riešenia opísaného v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, pričom sa zvyšok týkal voliteľných 
služieb a iných položiek, ktoré sa nevyhnutne nemuseli požadovať.  V priebehu plnenia úloh 
podľa zmluvy vznikli problémy s včasným dodaním, pričom CFB a Terma navzájom odmietli 
svoju zodpovednosť za nemožnosť plnenia zákazky tak, ako to bolo upravené.  Na základe 
rokovaní obe strany uzatvorili dohodu o urovnaní, na základe ktorej bola zákazka zúžená na 
dodanie rádiového komunikačného systému pre regionálne policajné útvary v hodnote približne 
35 000 000 DKK (približne 4 690 000 eur), zatiaľ čo CFB odkúpi dve centrálne serverové 
farmy v približnej hodnote 50 000 000 DKK (približne 6 700 000 eur), ktoré spoločnosť Terma 
kúpila s cieľom prenajímať ich CFB v rámci plnenia pôvodnej zmluvy. Z tejto dohody 
vyplývalo, že obe strany majú v úmysle sa vzdať akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich 
z pôvodnej zmluvy okrem nárokov vyplývajúcich z urovnania.  Pred dokončením tohto 
urovnania uverejnila CFB 19. októbra 2010 v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie 
o dobrovoľnej transparentnosti ex ante týkajúce sa dohody o urovnaní, ktorú zvažuje uzatvoriť 
so spoločnosťou Terma v súlade s článkom 2d ods. 4 smernice 89/665.  Frogne, ktorá sa 
neprihlásila do predbežného výberu, aby sa mohla zúčastniť zadávacieho konania, ktorého 
predmetom bola pôvodná zmluva, podala na Klagenævnet for Udbud (Rada pre sťažnosti 
v oblasti verejného obstarávania, Dánsko) (ďalej len „Rada pre sťažnosti“) sťažnosť.  

CFB sa zamýšľa nad dvoma aspektmi dohody o urovnaní. Pokiaľ ide na jednej strane 
o obmedzenie zmluvy na dodanie rádiového komunikačného systému pre regionálne policajné 
útvary, zdôrazňuje dôležitosť vyplývajúcu zo skutočnosti, že zmena pozostávala zo značného 
zúženia plnenia, čo je situácia, ktorú právo Únie neupravuje. Pokiaľ ide na druhej strane o kúpu 
centrálnych serverových fariem, v súvislosti s ktorými sa v pôvodnej zmluve uvádzal iba 
prenájom, sa v podstate domnieva, že disponovanie týmto materiálom ako so svojím 
vlastníctvom, a nie jeho prenajímanie nepredstavuje podstatnú zmenu tejto zákazky. CFB 
všeobecnejšie tvrdí, že pokiaľ plnenie zákazky vedie k ťažkostiam, čo pri určitom druhu 
zákaziek, akým sú aj zákazky týkajúce sa vývoja informatických systémov, nie je výnimočné, 
musí mať verejný obstarávateľ širokú mieru voľnej úvahy, aby mu bolo umožnené v prípade 
ťažkostí s plnením nájsť primerané riešenie. Ak nie, musel by sa buď vzdať možnosti 
uskutočniť významné zmeny alebo prerušiť zmluvu spolu s rizikom a stratami, ktoré sa ku tomu 

 
 
34 Rozsudok zo 7. septembra 2016, Finn Frogne, C-549/14, EU:C:2016:643.  
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viažu. Vykladať smernicu 2004/18 v tom zmysle, že za daných okolností ukladá povinnosť 
začať nové verejné obstarávanie, by v praxi viedlo k bráneniu uzatvárania dohôd o urovnaní, 
čo by predstavovalo zasahovanie do záväzkových práv, ktoré Zmluvy nepovoľujú. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

(27) Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 2 smernice 2004/18 
má vykladať v tom zmysle, že po pridelení verejnej zákazky nemôže prísť k jej podstatnej zmene 
bez toho, aby sa začalo nové zadávacie konanie, aj keď táto zmena predstavuje objektívne 
spôsob urovnania dohodou, v rámci ktorej každá strana vzájomne upustila od nárokov s cieľom 
vyhnúť sa sporu, ktorého výsledok je neistý a ktorý vznikol z dôvodu ťažkostí spojených 
s plnením tejto zákazky. 

(28) Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že zásada rovnosti zaobchádzania a povinnosť 
transparentnosti, ktorá z nej vyplýva, bránia tomu, aby verejný obstarávateľ a úspešný 
uchádzač po udelení verejnej zákazky formou uzatvorenia zmluvy zaviedli do ustanovení tejto 
zmluvy také zmeny, že by tieto ustanovenia mali podstatne odlišnú povahu od ustanovení 
pôvodnej zmluvy. Takým je prípad, ak zvažované zmeny majú za účinok buď rozšírenie zákazky 
podstatným spôsobom o prvky, ktoré neboli plánované, alebo zmeniť ekonomickú rovnováhu 
zmluvy v prospech úspešného uchádzača, alebo aj ak by tieto zmeny mohli spochybniť udelenie 
zákazky v tom zmysle, že v prípade, ak by uvedené zmeny obsahovala dokumentácia, ktorá 
upravovala pôvodné zadávacie konanie, bola by vybraná iná ponuka alebo by boli pripustení 
iní uchádzači. 

(29) Pokiaľ ide o posledný prípad, treba uviesť, že zmena parametrov zákazky obsahujúca 
podstatné zúženie jej predmetu môže mať za následok, že o ňu bude mať záujem väčší počet 
hospodárskych subjektov. Kým pôvodný rozsah tejto zákazky umožňoval len niektorým 
podnikom predložiť ich prihlášku alebo ponuku, jeho podstatné zúženie môže viesť k tomu, že 
zákazka bude zaujímavá aj pre menšie hospodárske subjekty. Okrem toho, keďže minimálna 
úroveň spôsobilosti požadovaná pre určitú zákazku musí byť podľa článku 44 ods. 2 druhý 
pododsek smernice 2004/18 súvisieť s predmetom zákazky a byť tomuto predmetu primeraná, 
zúženie jej predmetu môže viesť k proporčnému zúženiu úrovne spôsobilosti požadovanej od 
záujemcov alebo uchádzačov. 

(30) Podstatná zmena verejnej zákazky po jej zadaní nemôže byť v zásade uskutočnená 
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom na základe dohody, ale musí viesť k novému 
zadávaciemu konaniu týkajúcemu sa takto zmenenej zákazky. Inak by to bolo v prípade, ak by 
bola táto zmena stanovená v ustanoveniach pôvodnej zákazky. 

(31) Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu však vyplýva, že podľa analýzy Østre Landsret 
(Odvolací súd pre východnú oblasť), na ktorú sa odvoláva Højesteret (Najvyšší súd), osobitnosť 
situácie dotknutej v spore vo veci samej spočíva v skutočnosti, že zmena zmluvy, kvalifikovaná 
ako podstatná, nevyplýva z vôle zmluvných strán zmeniť podstatné podmienky zmluvy, ktorá ich 
pôvodne spájala, v zmysle vyššie uvedenej judikatúry Súdneho dvora, ale z objektívnych 
ťažkostí a neočakávaných následkov, s ktorými sa stretávali pri plnení tejto zmluvy, pričom 
neočakávanú povahu týchto ťažkostí, pokiaľ ide o komplexné zákazky, akými sú zákazky 
zahŕňajúce rozvoj informatických systémov, ako je to v prejednávanej veci, zdôrazňujú niektorí 
účastníci konania, ktorí predložili na Súdny dvor pripomienky. 

(32) Treba však konštatovať, že skutočnosť, že podstatná zmena podmienok verejnej zákazky 
nebola odôvodnená úmyslom verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača zmeniť nanovo 
podmienky tejto zákazky, ale ich vôľou nájsť dohodu o urovnaní objektívnych ťažkostí, 
s ktorými sa stretli pri plnení uvedenej zmluvy, ani objektívne nepredvídateľná povaha 
niektorých plnení nemôže odôvodniť skutočnosť, že o takejto zmene bolo rozhodnuté bez 
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dodržania zásady rovnosti zaobchádzania, z ktorej musia mať prospech všetky subjekty, ktoré 
môžu mať potenciálne o verejnú zákazku záujem. 

(33) Po prvé, pokiaľ ide o dôvody, ktoré môžu viesť verejného obstarávateľa a úspešného 
uchádzača o zákazku k úvahe nad podstatnou zmenou tejto zákazky, ktorá by vyžadovala 
začatie nového zadávacieho konania, treba na jednej strane uviesť, že odkaz na úmysel 
zmluvných strán nanovo dohodnúť podmienky tejto zmluvy nie je rozhodujúci. Je pravda, že 
takýto úmysel sa uvádza v bode 44 rozsudku z 5. októbra 2000, Komisia/Francúzsko (C-337/98, 
EU:C:2000:543), ktorý je prvým rozsudkom, v ktorom sa Súdny dvor touto problematikou 
zaoberal. Táto formulácia však, ako to vyplýva aj z bodov 42 až 44 tohto rozsudku, mala význam 
v spojení s okolnosťou v rámci osobitných skutkových okolností veci, ktorá viedla k uvedenému 
rozsudku. Naopak, kvalifikovanie podstatnej zmeny treba analyzovať z objektívneho hľadiska, 
a to s ohľadom na kritériá pripomenuté v bode 28 tohto rozsudku. 

(34) Na druhej strane v bode 40 rozsudku zo 14. novembra 2013, Belgacom (C-221/12, 
EU:C:2013:736) vyplýva, že nemožno nezobrať do úvahy zásady rovnosti zaobchádzania 
a zákazu diskriminácie, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorú zahŕňajú, a ktoré vyplývajú zo 
Zmluvy o FEÚ, pokiaľ sa má podstatne zmeniť zmluva o koncesii na služby alebo poskytnutie 
výhradného práva s cieľom priniesť vlastné rozumné riešenie, ktorým by bolo možné ukončiť 
spor medzi verejnými subjektmi a hospodárskym subjektom, ktorý vznikol z dôvodov úplne 
nezávislých na ich vôli, pokiaľ ide o rozsah dohody, ktorou sú viazaní. Keďže tieto zásady a táto 
povinnosť predstavujú základ článku 2 smernice 2004/18, ako to vyplýva aj zo znenia 
odôvodnenia 2 tejto smernice, treba ich dodržať aj v rámci uplatnenia tejto smernice. 

(35) Pokiaľ ide po druhé o objektívne nepredvídateľnú povahu niektorých plnení, ktoré môžu 
byť predmetom verejnej zákazky, treba isto pripomenúť, že v súlade s článkom 31 smernice 
2004/18 môžu verejní obstarávatelia zadať zákazku na základe dohody, teda vyrokovaním 
podmienok zmluvy s hospodárskym subjektom vybratým bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení 
zadávacieho konania v rôznych prípadoch, z ktorých niektoré sú charakteristické 
nepredvídateľnosťou určitých okolností. Ako však vyplýva zo znenia poslednej vety článku 28 
druhého odseku tejto smernice, tento článok sa môže uplatniť iba v osobitných prípadoch a za 
osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v uvedenom článku 31, čiže vymenovanie 
dotknutých výnimiek sa musí považovať za taxatívne. Nezdá sa však, že by situácia dotknutá 
v spore vo veci samej zodpovedala niektorej z týchto situácií. 

(36) Okrem toho samotná skutočnosť, že z dôvodu svojich cieľov môžu byť niektoré verejné 
zákazky hneď považované za zákazky majúce nepredvídateľnú povahu, vedie k predpokladu 
rizika vzniku ťažkostí pri ich plnení. Pri takejto zákazke tak prináleží verejnému 
obstarávateľovi, aby nielen použil zadávacie konania čo najlepšie prispôsobené veci, ale aj aby 
určil predmet tejto zákazky obozretne. Okrem toho, ako vyplýva z bodu 30 tohto rozsudku, 
verejný obstarávateľ si môže nechať možnosť vniesť určité zmeny, dokonca podstatné, do 
zmluvy po zadaní zákazky, a to v rozsahu, v akom to bolo upravené v dokumentácii, ktorou sa 
riadilo zadávacie konanie. 

(37) Hoci totiž dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania a povinnosti transparentnosti 
musí byť zabezpečené aj pri osobitných verejných zákazkách, nebráni to zohľadniť ich 
špecifickosť. Súlad medzi touto právnou požiadavkou a touto konkrétnou potrebou je zaistený 
na jednej strane striktným dodržiavaním podmienok zákazky, ako boli stanovené 
v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, až do skončenia fázy plnenia tejto zákazky, ale aj na 
druhej strane možnosťou výslovne stanoviť v tejto dokumentácii možnosť verejného 
obstarávateľa niektoré, aj podstatné, podmienky uvedenej zákazky zmeniť aj po jej zadaní. 
Verejný obstarávateľ tým, že výslovne v uvedenej dokumentácii stanoví túto možnosť a určí 
spôsoby jej uplatnenia, zaistí, že všetky hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o účasť na 
uvedenom zadávacom konaní, sú o tejto možnosti informované od začiatku a v okamihu 
podania ich ponúk sú v rovnakom postavení. 
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(38) Naopak, pokiaľ takéto ustanovenia v dokumentácii k zadávaciemu konaniu nie sú, 
vyžaduje potreba uplatniť v danej verejnej zákazke rovnaké podmienky pre všetky hospodárske 
subjekty, aby v prípade podstatnej zmeny tejto zákazky bolo začaté nové zadávacie konanie. 

(39) Nakoniec treba spresniť, že všetky tieto závery nemajú vplyv na potenciálne následky 
oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante, ktorá bola uverejnená v rámci verejnej 
zákazky, o ktorú ide v spore vo veci samej. 

(40) Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 
2 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že po pridelení verejnej zákazky nemôže dôjsť 
k jej podstatnej zmene bez toho, aby sa začalo nové zadávacie konanie, aj keď táto zmena 
predstavuje objektívne spôsob urovnania dohodou, v rámci ktorej strany upustili od svojich 
vzájomných nárokov s cieľom vyhnúť sa sporu, ktorého výsledok je neistý, a ktorý vznikol 
z dôvodu ťažkostí spojených s plnením tejto zákazky. Bolo by to inak, ak by bola v dokumentácii 
k zadávaciemu konaniu stanovená možnosť zmeniť niektoré, aj podstatné, podmienky tejto 
zákazky po jej zadaní a boli by stanovené podmienky uplatnenia tejto možnosti. 

8.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Akým spôsobom a v akom rozsahu je obmedzená zmluvná sloboda v súvislosti s verejným 
obstarávaním? 

 
2. Akým spôsobom sa uplatňuje zásada pacta sunt servanda v súvislosti s verejným 

obstarávaním? 
 
3. Na prípade Finn Frogne vysvetlite, kedy je v čase realizácie zmluvy prípustná jej podstatná 

zmena bez toho, aby došlo k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania a kedy je takáto 
zmena porušením uvedeného princípu. 

 
4. Obec uzatvorila zmluvu na reklamné služby s vydavateľom periodickej tlače. Zákazka bola 

definovaná „publikovanie rozhovorov so starostom obce prostredníctvom celostránkovej 
inzercie s fotografiami v časopise s celoštátnou pôsobnosťou“. Kritériom na vyhodnotenie 
ponúk bola najnižšia cena. Verejnú súťaž vyhrala spoločnosť X, Ltd so sídlom mimo 
Slovenskej republiky, a teda nebola na Slovensku známa. Po tom, čo bol publikovaný 
rozhovor so starostom v periodiku, starosta zistil, že daný časopis je orientovaný na osoby 
staršie ako 18 rokov a obsahuje obrázky a texty s erotickým obsahom. Obec samozrejme 
nechce pokračovať v danej spolupráci, spoločnosť X, Ltd sa bráni, že splnila podmienky 
verejného obstarávania a dodržuje obsah zmluvy uzatvorenej s obcou.  

a. Môže obec za daných okolností odstúpiť alebo vypovedať takúto zmluvu? 
b. Môže obec dodatočne vyžadovať modifikovanie zmluvy s vydavateľom, že 

rozhovory môžu byť publikované len v časopisoch zachovávajúcich mravnosť 
a slušnosť? 

  
5. Obchodná komora  požiadala 5. decembra 2015 predsedu Prešovského samosprávneho 

kraja (PSK) o dotáciu z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) na uskutočnenie 
operácie s názvom „Zamerané na podniky“, ktorej cieľom bolo nájsť slovenských 
a zahraničných investorov, ktorí sa budú chcieť usadiť v PSK. Táto žiadosť viedla 
20. decembra 2016 k podpísaniu dohody medzi predsedom PSK a Obchodnou komorou 
o poskytnutí dotácie EFRR v celkovej výške 75000 eur. Táto pomoc bola vyplatená 
v dvoch splátkach, pričom prvá splátka vo výške 15000 eur bola vyplatená 17. decembra 
2017 a druhá splátka vo výške 60000 eur 8. decembra 2018. 
Obchodná komora prijala na túto istú operáciu dve vnútroštátne dotácie. Aj iné 



101 
 
 

územnosprávne celky poskytli na uvedenú operáciu ďalšie finančné prostriedky. 
Výkon operácie „Zamerané na podniky“ viedol ku kontrole, ktorá sa skončila prijatím 
správy oznámenej Obchodnej komore. V závere tejto správy sa najmä uvádzalo, že 
Obchodná komora pri uzavretí verejnej zmluvy o uskutočnení tejto operácie so 
spoločnosťou Dodám všetko, s. r. o.,  nerešpektovala právnu úpravu o verejnom 
obstarávaní. V tejto súvislosti sa v predmetnej správe uvádzalo, že Obchodná komora 
zorganizovala verejné obstarávanie, ktoré bolo uverejnené v Vestníku zo 4. novembra 
2015. Z tejto správy rovnako vyplýva, že komisia pre verejné obstarávanie Obchodnej 
komory na zasadnutí 8. decembra 2015 rozhodla uzavrieť predmetnú verejnú zmluvu so 
spoločnosťou Dodám všetko, s. r. o., pričom uviedla, že táto ponuka sa musela vybrať 
prednostne pred ešte jednou prípustnou ponukou, a to z dôvodu zaujímavého obsahu 
projektu a nižších nákladoch, ktoré táto spoločnosť ponúkala. V tejto správe sa však 
tvrdilo, že zmluva uzavretá medzi Obchodnou komorou a spoločnosťou Dodám všetko, s. 
r. o. neobsahuje dátum podpisu, a ďalej, že súhrnnú správu týkajúcu sa projektu Obchodná 
komora adresovala 27. septembra 2015 predsedovi pričom uviedla, že „Obchodná komora 
si vybrala agentúru Dodám všetko, s. r. o.“. 
V závere tejto správy tak bolo uvedené, že „na základe týchto skutočností sa možno 
domnievať, že cieľom následného verejného obstarávania bola len formálna úprava právnej 
situácie, ktorá už existovala na základe (nedatovanej) zmluvy“. Keďže tieto rozpory 
v dátume de facto znamenajú, že išlo o nezrovnalosť, v tej istej správe sa uvádzalo, že 
dodržanie pravidiel o uzatváraní verejných zmlúv, najmä uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev, mohlo viesť k ponuke za nižšiu cenu. V dôsledku toho sa autori 
tejto správy domnievali, že táto možnosť odôvodňovala žiadosť o vrátenie celej dotácie 
EFRR. 
Rozhodnutím z 23. januára 2020 predseda PSK oznámil Obchodnej komore, že vzhľadom 
na nedodržanie pravidiel verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa služieb 
povereného uskutočnením operácie „Zamerané na podniky“ je potrebné vrátiť dotácie, 
a najmä tie, ktoré boli získané z EFRR. 
Obchodná komora oznámila listom spoločnosti Dodám všetko, s. r. o., že odstupuje od 
zmluvy z dôvodu, že musí vrátiť finančné prostriedky PSK. Zároveň podala žalobu voči 
tejto spoločnosti, ktorou sa domáhala bezdôvodného obohatenia. 

a. Sú dané dôvody na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na základe verejného 
obstarávania v danom prípade? 

b. Aké argumenty by mohla použiť Obchodná komora v prospech dôvodnosti 
odstúpenia od zmluvy a v prospech nárokov na bezdôvodné obohatenie? 

c. Aké argumenty by mohla použiť spoločnosť Dodám všetko, s. r. o., na svoju obranu? 
d. Môže do sporu medzi Obchodnou komorou a Dodám všetko, s. r. o., vstúpiť aj PSK? 

Akým spôsobom?  
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9 KONTROLA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A REVÍZNE POSTUPY 

V oblasti kontroly verejného obstarávania a revíznych postupov ponecháva európske právo 
(smernica 89/655/EHS) značnú diskréciu právomoc pre členské štáty. 

Slovenský režim kontroly verejného obstarávania a revíznych postupov zahŕňa nasledujúce 
inštitúty: 

1. Žiadosť o nápravu 
2. Dohľad nad verejným obstarávaním 
3. Ex ante posúdenie 
4. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného 
5. Námietky 
6. Administratívny prieskum rozhodnutí 
7. Súdny prieskum administratívnych rozhodnutí 

Slovenský právny poriadok pozná dva režimy revíznych postupov – námietky adresované 
osobe vykonávajúcej verejné obstarávanie a dohľad nad verejným obstarávaním vykonávaným 
Úradom pre verejné obstarávanie.  

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 
alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby, ktorá 
prijala finančné prostriedky od verejného obstarávateľa,  môže podať žiadosť o nápravu 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 verejným obstarávateľom, obstarávateľom 
alebo osobou , ktorá prijala finančné prostriedky od verejného obstarávateľa.  

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. Výsledkom ex ante posúdenia je 
oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov 
so zákonom. 

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného 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 (ďalej len „konanie 
o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína 

a) z vlastného podnetu úradu, 
b) na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo 

koncesie, 
c) na základe podnetu úradu vlády alebo riadiaceho orgánu alebo 
d) na základe námietok. 

Námietky je oprávnený podať uchádzač, záujemca, účastník, osoba, ktorej práva alebo 
právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán 
štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté 
finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služieb z Európskej únie. 

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 možno podať námietky proti 
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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, 

c) výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom 
dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov, 

d) vylúčeniu, 
e) nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, 
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, 
g) inému úkonu kontrolovaného.  

V prípade námietok proti 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, alebo proti podmienkam uvedeným 
v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu 
poskytnutých kontrolovaným,  musí podaniu námietok predchádzať doručenie žiadosti o 
nápravu kontrolovanému.  

Ak ÚVO v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že 
postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv 
na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii 
alebo ich časti 

a) odstrániť protiprávny stav alebo 
b) zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania časti 

zákazky alebo časti koncesie alebo súťaž návrhov. 
Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zistí 

porušenie tohto zákona, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, úrad môže 
rozhodnutím nariadiť odstránenie protiprávneho stavu. 

Okrem toho môže ÚVO ukladať pokuty za správne delikty spočívajúce v porušení predpisov 
o verejnom obstarávaní, ktorých sa dopustili verejní obstarávatelia, obstarávatelia, či 
hospodárskej subjekty. 

Žalobu o neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatku môže 
podať: 

a) ÚVO 
b) uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie 

konkrétnej nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie a ktorej práva alebo právom 
chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa. 
 

9.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

Uniplex35 
 

(5) Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 1 smernice 89/665 
vyžaduje, aby lehota na podanie žaloby na určenie, že došlo k porušeniu pravidiel verejného 

 
 
35 Rozsudok z 28. januára 2010, Uniplex (UK), C-406/08, EU:2010:45.  
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obstarávania, alebo na priznanie náhrady škody za porušenie týchto pravidiel začínala plynúť 
odo dňa porušenia uvedených pravidiel, alebo odo dňa, keď sa uchádzač dozvedel alebo sa mal 
dozvedieť o tomto porušení. 

(26) Cieľom smernice 89/665 je zaručiť existenciu účinných opravných prostriedkov pre 
prípad porušenia práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátnych 
predpisov preberajúcich toto právo, aby sa zabezpečilo účinné uplatnenie smernice 
o koordinácii postupov verejného obstarávania. Táto smernica však neobsahuje žiadne 
ustanovenie, ktoré by konkrétne súviselo s podmienkami uplatnenia lehôt týkajúcich sa 
opravných prostriedkov, ku ktorých zavedeniu smeruje. Vnútroštátnemu právnemu poriadku 
každého z členských štátov teda prináleží, aby definoval podmienky uplatnenia týchto lehôt. 

(27) Procesné možnosti súdneho preskúmania určené na zabezpečenie ochrany práv, ktoré 
právo Spoločenstva priznáva záujemcom a uchádzačom, ktorí boli poškodení rozhodnutím 
obstarávateľov, nesmú ohroziť potrebný účinok smernice 89/665). 

(28) V tejto súvislosti treba overiť, či vzhľadom na cieľ tejto smernice taká vnútroštátna 
právna úprava, akou je právna úprava sporná vo veci samej, nepoškodzuje práva priznané 
jednotlivcom právom Spoločenstva. 

(29) V tomto ohľade treba pripomenúť, že článok 1 ods. 1 smernice 89/665 ukladá členským 
štátom povinnosť zabezpečiť, aby protiprávne rozhodnutia verejných obstarávateľov mohli byť 
účinne a čo najskôr preskúmané. 

(30) Skutočnosť, že záujemca alebo uchádzač zistí, že jeho žiadosť o účasť alebo jeho ponuka 
boli zamietnuté, mu dokonca ani neumožňuje účinne podať žalobu. Takéto informácie sú 
nedostatočné na to, aby záujemcovi alebo uchádzačovi umožnili odhaliť prípadnú existenciu 
porušenia práva, ktoré by mohlo byť predmetom žaloby. 

(31) Až po tom, ako je dotknutý záujemca alebo uchádzač informovaný o dôvodoch, pre ktoré 
bol vylúčený z verejného obstarávania, sa mu umožní, aby dospel k jasnému presvedčeniu 
o prípadnej existencii porušenia platných predpisov a o možnosti podať žalobu. 

(32) Z toho vyplýva, že cieľ stanovený v článku 1 ods. 1 smernice 89/665, ktorým je zaručiť 
existenciu účinných opravných prostriedkov proti porušeniam platných predpisov v oblasti 
verejného obstarávania, možno dosiahnuť len vtedy, ak lehoty na podanie týchto opravných 
prostriedkov začnú plynúť až odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť 
o údajnom porušení uvedených predpisov. 

(33) Tento záver potvrdzuje skutočnosť, že článok 41 ods. 1 a 2 smernice 2004/18, ktorý bol 
účinný v čase skutkových okolností, verejným obstarávateľom ukladá, aby vylúčeným 
záujemcom a uchádzačom oznámili dôvody rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú. Tieto ustanovenia 
sú koherentné so systémom prekluzívnych lehôt, podľa ktorého tieto lehoty začínajú plynúť odo 
dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť o údajnom porušení platných predpisov 
v oblasti verejného obstarávania. 

(34) Tento záver potvrdzujú tiež zmeny a doplnenia smernice 89/665, ktoré zaviedla 
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, s. 31), hoci lehota na 
prebratie tejto smernice uplynula až po tom, ako došlo k skutkovým okolnostiam. Článok 2c 
smernice 89/665 vložený smernicou 2007/66 totiž stanovuje, že k oznámeniu rozhodnutia 
verejného obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie 
relevantných dôvodov a že lehota na podanie opravného prostriedku uplynie až niekoľko dní 
po tomto oznámení. 

(35) Na prvú otázku teda treba odpovedať v tom zmysle, že článok 1 ods. 1 smernice 89/665 
vyžaduje, aby lehota na podanie žaloby na určenie, že došlo k porušeniu pravidiel verejného 
obstarávania, alebo na priznanie náhrady škody za porušenie týchto pravidiel začínala plynúť 
odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť o tomto porušení. 
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9.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Akú metódu harmonizácie predstavuje smernica 89/665//EHS? Porovnajte túto metódu so 
smernicami upravujúcimi postupy vo verejnom obstarávaní. 

 
2. Analyzujte, do ktorých ustanovení slovenských právnych predpisov boli transponované 

jednotlivé prvky smernice 89/655/EHS. 
 
3. Vysvetlite účel kaucie pri preskúmavaní postupov verejného obstarávania. V akom 

ustanovení európskeho práva má kaucia oporu?  
 
4. M. č. Bratislava – Staré mesto v apríli 2019 vyhlásila verejnú súťaž na nákup kancelárskych 

potrieb v predpokladanej hodnote 20 000 €. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena. 
Pred vyhlásením súťaže uskutočnila prípravné trhové konzultácie, pri ktorých využila 
konzultáciu i od zamestnanca spoločnosti Guma s. r. o., ktorý je znalcom v oblasti kvality 
gumy. Spoločnosť Guma s. r. o. neskôr v súťaži predložila svoju ponuku s cieľom získať 
zákazku, pričom navrhla cenu 19 000 €. Svoju ponuku predložila aj spoločnosť Pero s. r. 
o., ktorá spolu so spoločnosťou Ceruzka, a. s. v roku 2018 dostala pokutu za uzavretie 
zakázanej kartelovej dohody a bol jej uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní. 
Spoločnosť Pero s. r. o. predložila vo verejnom obstarávaní ponuku v sume 20 000 €. 
Súčasťou dokumentácie bolo aj vyhlásenie a záväzok spoločnosti Pero, že bude dodržiavať 
pravidlá riadnej hospodárskej súťaže a definované opatrenia, ktorými má tento cieľ 
dosiahnuť. Okrem toho predložili ponuky aj spoločnosti Papierik, a. s. v sume 12 100 € 
a Pravítko, s. r. o. v sume 21 000 €. Pravítko s. r. o. v ponuke uviedlo, že síce vie, že je ich 
cena vyššia, ale ich cena zahŕňa dopravu do 6 hodín od momentu objednávky.  

a. Verejný obstarávateľ vylúčil spoločnosť GUMA, s. r. o., z dôvodu účasti jej 
zamestnanca na príprave súťažených podkladov a spoločnosť Papierik, a. s., pre 
neprimerane nízku cenu. Poraďte týmto spoločnostiam možné nástroje obrany 
a vypracujte ich text. 

b. Účastníkom verejnej súťaže bolo oznámené, že úspešným uchádzačom bola 
spoločnosť Pravítko, s. r. o., keďže ponúkla ekonomicky nevýhodnejšiu ponuku. Do 
hodnotenia bolo zahrnuté aj jej ochota rýchlych dodávok. Posúďte možnosť 
zvrátenia tejto situácie zo strany Papierik, a. s. 

 
5. Verejný obstarávateľ Samosprávny kraj K obstaral ako nadlimitnú zákazku výstavbu 

školy. Zistil však, že zabudol v rámci definovania predmetu zákazky zahrnúť sociálne 
zariadenia. Túto skutočnosť zistil až v priebehu výstavby školy, Zároveň je výstavba 
pod značným časovým tlakom, keďže predseda samosprávneho kraja ju chce odovzdať 
do užívania do konca svojho funkčného obdobia. Je logické, že bolo organizačne 
najvhodnejšie, aby sociálne zariadenia vybudovala stavebná spoločnosť, ktorá už stavia 
celú budovu. Preto obstarávateľ podpísal dodatok k zmluve, podľa ktorého stavebník 
vybuduje i sociálne zariadenia. 
a. Poraďte svojmu klientovi, stavebnej spoločnosti, ako by sa mohol dosať k zákazke 

na vybudovanie sociálnych zariadení. 
b. Má Váš klient, konkurent stavebníka, ktorí získal zákazku na vybudovanie školy aj 

ďalšie nástroje na to, aby zasiahol do daného procesu. 
c. Pripravte návrhy takýchto podaní. 
d. Ktorý orgán by bol oprávnený rozhodovať o takýchto podaniach? Pripravte návrh 

rozhodnutí takéhoto orgánu.   
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10 KONFLIKT ZÁUJMOV 

Smernica VO (2014) ukladá členským štátom zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia prijali 
vhodné opatrenia  na účinné predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré vznikajú pri vykonávaní 
postupov obstarávania, ako aj ich identifikáciu a nápravu, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
hospodárskymi subjektmi. Pre účely dosiahnutia sledovaného cieľa Smernica VO (2014) 
ponúka členským štátom vysvetlenie obsahu tohto pojmu, keď zahŕňa prinajmenšom každú 
situáciu, keď zamestnanci verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb 
konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu 
obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamo alebo nepriamo 
finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich 
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom obstarávania. 

Slovenský zákonodarca túto definíciu prevzal do ust. § 23 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

10.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

eVigilo36  
 
Litovský Hasičský a záchranný zbor pričlenený k Ministerstvu vnútra ako verejný 

obstarávateľ realizoval verejné obstarávanie na nákup systému varovania verejnosti. eVigilo 
bol neúspešným  uchádzačom, ktorý napadol viaceré aspekty predmetného verejného 
obstarávania. Súdny dvor posudzoval v prejudiciálnom konaní otázku, či sa ustanovenia, v 
ktorých sú stanovené zásady efektivity a rýchlosti, pokiaľ ide o ochranu práv uchádzačov 
v prípadoch, keď došlo k ich porušeniu, ako aj zásady rovnosti zaobchádzania uchádzačov 
a transparentnosti a ustanovenia  v ktorých je stanovený postup upravujúci zadanie zákazky 
uchádzačovi, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku majú vykladať v tom zmysle, 
že bránia tomu, aby bola protiprávnosť vyhodnotenia ponúk uchádzačov konštatovaná iba 
z dôvodu, že vybraný uchádzač o zákazku mal významné väzby s odborníkmi vymenovanými 
verejným obstarávateľom, ktorí vyhodnotili ponuky, bez preskúmania ďalších prvkov postupu, 
vrátane okolnosti, že prípadná zaujatosť týchto odborníkov nemala vplyv na rozhodnutie 
o zadaní zákazky a bez toho, aby sa od odmietnutého uchádzača požadovalo, aby konkrétne 
preukázal, že odborníci konali zaujato. 

 
Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 
(32) Podľa článku 2 smernice 2004/18, nazvaného „Zásady zadávania zákaziek“, „verejní 

obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú 
transparentne“. 

(33) Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi, ktorej cieľom je podporovať rozvoj 
zdravej a účinnej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, ktoré sa zúčastňujú na verejnom 
obstarávaní, prikazuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní znenia 
svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetky 
súťažiace podniky. 

 
 

36 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. marca 2015 vo veci eVigilo Ltd proti Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, bod 33. 
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(34) Povinnosťou transparentnosti, ktorá je jej dôsledkom, je vylúčiť riziko 
uprednostňovania a svojvôle zo strany verejného obstarávateľa vo vzťahu k niektorým 
uchádzačom alebo niektorým ponukám. 

(35) Konflikt záujmov obsahuje riziko, že sa verejný obstarávateľ nechá viesť úvahami, ktoré 
nesúvisia s konkrétnou zákazkou, a že iba z toho dôvodu uprednostní uchádzača. Takýto 
konflikt záujmov môže predstavovať porušenie článku 2 smernice 2004/18. 

(36) V tejto súvislosti skutočnosť, že verejný obstarávateľ vymenoval odborníkov konajúcich 
z jeho poverenia na účely vyhodnotenia predložených ponúk, ho nezbavuje zodpovednosti 
dodržiavať požiadavky práva Únie. 

(37) Konštatovanie zaujatosti odborníka si vyžaduje najmä posúdenie skutočností 
a dôkazov, ktoré patrí do právomoci verejného obstarávateľa a správnych alebo súdnych 
kontrolných orgánov. 

(38) Treba poznamenať, že ani smernica 89/665 a ani smernica 2004/18 neobsahujú v tejto 
súvislosti osobitné ustanovenia. 

(39) Podľa ustálenej judikatúry v prípade neexistencie právnej úpravy v danej oblasti na 
úrovni Únie má každý členský štát upraviť náležitosti správneho procesu a súdneho konania 
týkajúceho sa zabezpečenia ochrany práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci 
vyplývajú z práva Únie. Tieto procesné podmienky však nemôžu byť menej výhodné, než 
procesné podmienky týkajúce sa podobných žalôb na ochranu práv vyplývajúcich 
z vnútroštátneho právneho poriadku (zásada ekvivalencie) a nesmú prakticky znemožniť alebo 
nadmerne sťažiť výkon práv, ktoré priznáva právny poriadok Únie (zásada efektivity). 

(40)  Procesné podmienky súdnych žalôb určené na zabezpečenie ochrany práv, ktoré právo 
Únie priznáva záujemcom a uchádzačom, ktorí boli poškodení rozhodnutím obstarávateľov, 
nesmú najmä ohroziť potrebný účinok smernice 89/665. 

(41) Tieto zásady vo všeobecnosti nebránia tomu, aby sa v členských štátoch zaujatosť 
odborníka mohla určiť iba na základe objektívnej situácie s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko, že 
verejný obstarávateľ sa nechá viesť úvahami, ktoré nesúvisia s konkrétnou zákazkou a ktoré sú 
spôsobilé iba z toho dôvodu uprednostniť uchádzača. 

(42) Pokiaľ ide v tejto súvislosti o dôkazné pravidlá, treba uviesť, že podľa článku 2 
smernice 2004/18 verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako 
a nediskriminačne a konajú transparentne. Z toho vyplýva, že pri uplatňovaní týchto zásad 
zadávania verejných zákaziek majú aktívnu úlohu. 

(43) Vzhľadom na to, že táto povinnosť zodpovedá samotnej podstate smerníc týkajúcich sa 
postupov v oblasti zadávania verejných zákaziek, vyplýva z toho, že verejný obstarávateľ je 
v každom prípade povinný overiť existenciu prípadných konfliktov záujmov a prijať opatrenia 
na to, aby im zabránil, odhalil ich a ich odstránil. S touto aktívnou úlohou by bolo nezlučiteľné, 
aby navrhovateľka v rámci konania o opravnom prostriedku niesla dôkazné bremeno týkajúce 
sa konkrétnej zaujatosti odborníkov vymenovaných verejným obstarávateľom. Takéto riešenie 
by bolo aj v rozpore so zásadou efektivity a s požiadavkou na účinný opravný prostriedok najmä 
preto, že uchádzač vo všeobecnosti nie je schopný získať prístup k informáciám a dôkazom, 
ktoré mu umožňujú preukázať takúto zaujatosť. 

(44) Ak teda odmietnutý uchádzač predloží objektívne skutočnosti, ktoré spochybňujú 
nestrannosť odborníka verejného obstarávateľa, prináleží tomuto verejnému obstarávateľovi 
preskúmať všetky relevantné okolnosti, ktoré viedli k prijatiu rozhodnutia o zadaní zákazky 
s cieľom zabrániť konfliktom záujmov, odhaliť a odstrániť ich, vrátane prípadného vyžiadania 
si určitých informácií a dôkazov od účastníkov konania. 

(45) Také skutočnosti, ako sú tvrdenia vo veci samej, týkajúce sa väzieb medzi odborníkmi 
vymenovanými verejným obstarávateľom a špecialistami podnikov, ktorým bola zadaná 
zákazka, najmä okolnosť, že tieto osoby pracovali spolu na tej istej univerzite, patria do tej istej 
výskumnej skupiny alebo sú vo vzťahu podriadenosti na tejto univerzite, predstavujú, pokiaľ sa 
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preukážu, také objektívne skutočnosti, na základe ktorých musia verejný obstarávateľ alebo 
prípadne správne, alebo súdne kontrolné orgány začať dôkladné preskúmanie. 

(46) Bez toho, aby bolo dotknuté dodržanie povinností vyplývajúcich z práva Únie 
a konkrétne povinností uvedených v bode 43 tohto rozsudku, pojem „zaujatosť“ a jeho kritériá 
má definovať vnútroštátne právo. To isté platí pre pravidlá týkajúce sa právnych následkov 
prípadnej zaujatosti. Prináleží teda vnútroštátnemu právu určiť, či a v akom rozsahu musia 
príslušné správne a súdne orgány prihliadať na okolnosť, že prípadná zaujatosť odborníkov 
nemala vplyv na rozhodnutie o zadaní zákazky. 

(47) Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba odpovedať tak, že článok predmetné 
ustanovenia sa majú vykladať v tom zmysle, že v zásade nebránia tomu, aby bola protiprávnosť 
vyhodnotenia ponúk uchádzačov konštatovaná iba z dôvodu, že vybraný uchádzač o zákazku 
mal významné väzby s odborníkmi vymenovanými verejným obstarávateľom, ktorí vyhodnotili 
ponuky. Verejný obstarávateľ je v každom prípade povinný overiť existenciu prípadných 
konfliktov záujmov a prijať vhodné opatrenia na to, aby im zabránil, odhalil ich a ich odstránil. 
V rámci preskúmania opravného prostriedku smerujúceho k zrušeniu rozhodnutia o zadaní 
zákazky z dôvodu zaujatosti odborníkov, nemožno od odmietnutého uchádzača vyžadovať, aby 
konkrétne preukázal, že odborníci konali zaujato. V zásade prináleží vnútroštátnemu právu 
určiť, či a v akom rozsahu musia príslušné správne a súdne orgány prihliadať na okolnosť, že 
prípadná zaujatosť odborníkov mala alebo nemala vplyv na rozhodnutie o zadaní zákazky. 
 

10.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Je pre identifikáciu konfliktu záujem potrebné prihliadať na úmysly dotknutých osôb? 
Odpoveď zdôvodnite. 

 
2. Je automatické vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania z dôvodu zistenej existencie 

konfliktu záujmov v súlade s princípmi verejného obstarávania? Odpoveď zdôvodnite. 
 
3. Ktorá skutočnosť je rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní existencie konfliktu záujmu 

osôb, ktoré sa zúčastnili výskumu týkajúceho sa predmetu verejného obstarávania? 
 
4. Vypracujte kódex správania sa pre zamestnancov verejného obstarávateľa – postup 

v prípade zistenia konfliktu záujmov. 
 
5. Vykonajte komparáciu iných trhových regulácií konfliktu záujmov. Vo svetle Vašich zistení 

analyzujte dostatočnosť alebo nedostatočnosť aktuálnej úpravy konfliktu záujmov vo 
verejnom obstarávaní. 
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11 KOLÚZIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Základným predpokladom efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi pri nákupe tovarov 
a služieb je fungovanie férového súťažného prostredia. Časté stretávanie súťažiteľov vo 
verejnom obstarávaní môže vyvolať stratu vzájomnej súťaživosti, ktorú nahradí vzájomná 
kooperácia, prejavujúca sa najčastejšie deľbou tendrových víťazstiev. Takáto nesúťažná 
kooperácia prináša bývalým konkurentom profit z dodávok za umelo navýšené netrhové ceny 
i možnosť vytvárať prekážky vstupu na trh novým súťažiteľom. Správanie kartelistov vo 
verejnom obstarávaní je vysoko sofistikované, ťažko sa odhaľuje a nezriedka pretrváva dlhé 
časové obdobie. 

Vo verejnom obstarávaní sa zakázané dohody prejavujú najčastejšie vo forme dohôd o cene, 
dohôd o rozdelení trhu, dohôd o obmedzení výroby alebo výmenou citlivých informácií. Tieto 
praktiky sa realizujú napríklad predložením krycej ponuky (cover bidding), rotáciou ponúk (bid 
rotation), nepredložením alebo stiahnutím ponuky (bid suppression) alebo subdodávkami 
realizovanými neúspešnými uchádzačmi. Pojmovým znakom kolúzie je, že vždy obsahuje 
systém rozdelenia dodatočných výnosov získaných ako výsledok vyššej ceny dosiahnutej 
koordináciou medzi účastníkmi. 

Priamymi dôsledkami kolúzie vo verejnom obstarávaní sú umelý rast cien (predložené 
ponuky uchádzačov nie sú konkurenčné, ale dohodnuté a s určeným víťazom), neefektívne 
využívanie verejných prostriedkov (negácia účelu verejného obstarávania) a deformácia 
podnikateľského prostredia (vytváranie bariér vstupu na trh). Zo zverejnených štatistík vyplýva, 
že „možno až 20-25% hodnoty verejných kontraktov v EÚ sa stráca v korupcii, pričom hodnota 
verejne obstarávaných zmlúv v EÚ dosiahla úroveň 15% celkového HDP EÚ“.37 Ako ďalej 
vyplýva z odporúčania Rady OECD o verejnom obstarávaní z roku 2015, pokiaľ ide o 
návratnosť výnosov prostredníctvom vyššej efektívnosti verejných výdavkov, 1% úspor 
predstavuje v krajinách OECD 43 miliárd EUR ročne.38 

 

11.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

Diaľničný kartel39, 40 
 
Daný prípad sa týkal verejného obstarávania vyhláseného v r. 2004 Slovenskou správou ciest 

ako verejným obstarávateľom na uskutočnenie dodávok stavebných prác na realizáciu stavby 
diaľnice D1 na úseku Mengusovce-Jánovce. Daného verejného obstarávania sa zúčastnili aj 
spoločnosti Inžinierske stavby, Strabag, Doprastav, Betamont, Skanska a Mota-Engil.  
Uchádzači uzatvorili medzi sebou cenovú dohodu, čo bolo preukázané mimoriadnou 
a výraznou zhodou  cenových ponúk jednotlivých uchádzačov. Táto zhoda nebola objektívne 
vysvetliteľná inak ako, ako dôsledok uzavretia dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž. 
Koluzívne správanie bolo preukázané ekonomickými dôkazmi. Prípad je zaujímavý aj v tom, 
že verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie zrušil, avšak nie z dôvodu existencie 
kartelu, ale z dôvodu, že aj najnižšia predložená cenová ponuka bola kvalifikovaná ako 

 
 
37 Popescu A., Onofrei M., Kelley C.: „An overview of European good practices in public procurement“, In: 
Eastern Journal of European Studies, Volume 7, Issue 1, June 2016, str. 83. 
38 OECD: „Recommendation of the Council on Public Procurement“, str. 3, dostupné na 
http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf. 
39 Rozsudok Najvyššieho súdu z 2. novembra 2016 vo veci Diaľničný kartel, 5Sžh/2/2015, 
ECLI:SK:NSSR:2016:9015898699.2. 
40 Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR zo 16. októbra 2006 vo veci Diaľničný kartel, č. 2006/KH/R/2/116. 
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nadmerná. 
 
Z odôvodnenia rozhodnutia PMÚ: 
 
Zmyslom a účelom verejných súťaží a verejného obstarávania vôbec, je umožniť 

obstarávateľom, ktorí disponujú najmä prostriedkami z verejného sektora, transparentný výber 
najlepšej ponuky. Kartelová dohoda má za cieľ narušiť proces tohto výberu, obstarávateľ je 
uvedený do omylu, pokiaľ ide o existenciu a intenzitu konkurencie na trhu, a aj pokiaľ ide 
o reálne podmienky, za ktorých možno predmet zákazky (v tomto prípade výstavbu konkrétneho 
úseku diaľnice) realizovať. Cieľom dohody bolo obmedzenie konkurenčného tlaku pri 
predkladaní ponúk vo verejnom obstaraní, čo umožňuje zvýšiť cenu nad konkurenčnú úroveň 
v neprospech spotrebiteľov. Pri verejných súťažiach, tým, že sa používajú verejné prostriedky, 
na rozdiel od súkromného sektora nepôsobí prirodzená protiváha pri obstarávaní tovarov 
a služieb zo strany súkromného vlastníka. Preto mechanizmus verejného obstarania simuluje 
tlak súťaže v situáciách ak sa používajú verejné prostriedky. Spravidla pritom ide o použitie 
verejných prostriedkov na objemovo významné zákazky (v prípade predmetnej verejnej súťaže 
bola najnižšia cenová ponuka viac ako 6 mld. Sk). Zmyslom celého procesu verejného 
obstarania je, aby podnikatelia podávali nezávislé a konkurenčné ponuky a v snahe získať 
zaujímavú zákazku ponúkali najlepší pomer kvalita/cena. Koordinovaný postup znamená, že sa 
úplne odbúra konkurenčný tlak a de facto sa stratí zmysel organizovania verejných súťaži, ktorý 
má vygenerovať najlepšiu cenu, resp. ponuku a efektívne použitie verejných prostriedkov. 

Zákazky týkajúce sa výstavby diaľnic sa pritom realizujú výlučne prostredníctvom verejného 
obstarávania, ktoré za bežných trhových podmienok na základe princípu transparentného 
výberu umožňuje znížiť finančné prostriedky vynaložené na realizáciu konkrétnej stavby 
a zároveň núti uchádzačov súťažiť aj v iných rovinách ponuky (technologické riešenia a pod.). 

Z uvedeného vyplýva, že cenová dohoda týkajúca sa verejnej súťaže významne ovplyvňuje 
celý sektor výstavby diaľnic, dochádza tu k obmedzeniu konkurencie, k paralyzovaniu systému 
výberu najvýhodnejšej súťažnej ponuky a k nesprávnym záverom ohľadom intenzity 
konkurencie v danom sektore. 

V tomto konkrétnom prípade dôsledkom dohody obmedzujúcej súťaž bolo víťazstvo jedného 
z konzorcií s určitou súťažnou ponukou, pričom v prípade existencie konkurencie medzi 
uchádzačmi by mohol byť výsledok iný. Navyše, predmetná verejná súťaž bola v dôsledku 
predloženia vysokých cenových ponúk zrušená a musela byť opakovaná, čím došlo 
k neefektívnemu vynakladaniu verejných prostriedkov.  

Dôsledkom je tiež obmedzenie konkurentov, ktorí sa zúčastňujú verejných súťaží na výstavbu 
diaľnic a rýchlostných komunikácií. Vzhľadom na náročnosť vypracovania ponuky v rámci 
verejných súťaží a s tým súvisiace náklady na strane podnikateľov, kartelové dohody 
poškodzujú reálnych a potenciálnych konkurentov, ktorí sa do dohody nezapojili. 
Skartelizovaný trh môže pôsobiť  ako bariéra vstupu, pretože môže odrádzať podnikateľov od 
predloženia ponuky. Pri obstarávaní stavebných prác, vrátane diaľnic sa často ako kritérium 
vyhodnocujú aj doterajšie skúsenosti s realizáciou podobných stavieb (tak ako aj v tomto 
prípade). Preto problém preraziť na takomto trhu môže mať pre konkurentov dlhodobejšie 
dôsledky.  Viacerí z účastníkov konania patria medzi lídrov na trhu stavebných prác jednak 
z hľadiska realizovaných objemov a rovnako viacerí patria medzi najčastejších víťazov tendrov 
na výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií. Ich správanie preto môže mať citeľné dopady 
na ostatné firmy pôsobiace na trhu. 

Súťažné prostredie pri verejných súťažiach je vzhľadom na charakter trhu (koncentrovaný 
trh, vysoká transparentnosť, atď.) limitované, preto koordinovaný postup podnikateľov pri 
predkladaní ponúk môže úplne eliminovať, resp. obmedzovať konkurenčný tlak na daných 
trhoch.  
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Závažnosť protiprávneho konania popísaná v predchádzajúcich odsekoch, je podľa názoru 
Rady úradu rovnaká u podnikateľov Doprastav, a. s., Strabag, a. s., Betamont, s. r. o. a Mota 
Engil. Títo podnikatelia v rámci predmetnej verejnej súťaže svojim konaním umožnili víťazstvo 
podnikateľov Inžinierske stavby, a. s. a Skanska DS, a. s., a tak zmarili verejné obstarávanie. 

V prípade podnikateľov Skanska DS, a. s. a Inžinierske stavby, a. s. sa závažnosť popísaná 
v predchádzajúcich odsekoch zvyšuje na základe skutočnosti,  že predmetní podnikatelia sa mali 
stať na základe protisúťažného správania víťazmi verejnej súťaže a danú stavbu aj realizovať, 
čo znamená, že v ich prípade je preukázateľný prospech, ktorý z dohody mali získať, v prípade, 
ak by došlo k realizácii stavby. 

 
Marine Hoses41 

V roku 2007 začala Komisia vyšetrovanie vo veci porušenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore na trhu morských palivových hadíc. Morské 
palivové hadice sa používajú na načerpanie sladkej alebo spracovanej ropy a ostatných ropných 
produktov z mimopobrežných zariadení (napríklad z plavákov, plávajúcich výrobných 
skladovacích a čerpacích zariadení) do plavidiel a na ich opätovné vypustenie do 
mimopobrežných alebo pobrežných zariadení (napríklad do plavákov alebo prístavísk). 
Komisia zistila, že jedenásť spoločností, medzi ktoré patria Parker ITR a Parker-Hannifin, sa 
dopustilo v odvetví morských palivových hadíc v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP) jediného a pokračujúceho porušenia predstavujúce porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 
53 dohody EHP počas rôznych období od 1. apríla 1986 do 2. mája 2007, pričom porušenie 
spočívalo v prideľovaní zákaziek vo verejných súťažiach, určení cien, určovaní kvót, 
stanovovaní podmienok predaja, rozdelení geografických trhov a vo výmene citlivých 
informácií týkajúcich sa cien, objemov predaja a verejných zákaziek. Z dôkazov tiež vyplynulo, 
že minimálne od roku 1986 členovia kartelu prevádzkovali režim, v rámci ktorého si medzi 
sebou prideľovali zákazky v rámci verejných obstarávaní vyhlasovaných ich klientmi. Tento 
režim fungoval tak, že člen kartelu, ktorý dostal požiadavku od klienta, nahlásil vec 
koordinátorovi kartelu a ten klienta pridelil „víťazovi“, čiže členovi kartelu, ktorý mal vyhrať 
toto verejné obstarávanie. Aby bola zákazka po ukončení verejného obstarávania skutočne 
pridelená „víťazovi“, členovia kartelu odsúhlasili referenčný zoznam cien a dohodli sa, akú 
cenu ktorý z nich ponúkne tak, aby boli všetky ostatné cenové ponuky vyššie ako ponuka 
víťaza. Členovia kartelu sa tiež dohodli na viacerých opatreniach na uľahčenie uvedeného 
postupu. Dohodli sa na referenčných cenách, kvótach a podmienkach predaja, ako aj na systéme 
pokút s cieľom kompenzovať členovi kartelu nezískanie zákazky, ktorú mu kartel pridelil, ale 
napriek tomu ju získal iný člen kartelu.  

 
Elevators and Escalators42, 43 

 
Tento prípad spoločností Kone, Otis, Schindler a ThyssenKrupp, ktoré sa zúčastnili na 

karteloch týkajúcich sa montáže a údržby výťahov a eskalátorov v štyroch členských štátoch 
(v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku). Tento kartel trval minimálne od 80. rokov 
20. st. a vo veľkom rozsahu. Cieľom dohody uvedených spoločností bolo rozdeliť trh s výťahmi 
a eskalátormi a zabezpečiť vybranému podniku vyššiu cenu v porovnaní s cenou, ktorú by bolo 

 
 
41 Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2009 vo veci Marine Hoses, COMP/39.406 (2009/C 168/05). 
42 Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2007 vo veci Elevators and Escalators, COMP/E-1/39.406 (2008/C 
75/10). 
43 Rozsudok Súdneho dvora z 5. júna 2014 vo veci Elevators and Escalators, C-557/12, ECLI: EU:C:2014:1317. 
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možné uplatniť za obvyklých podmienok hospodárskej súťaže. Podľa zistení Komisie, všetky 
štyri kartely vykazovali niektoré spoločné znaky, ako napríklad: 

- KONE, Otis, Schindler a ThyssenKrupp boli účastníkmi porušení vo všetkých štyroch 
členských štátoch,  

- kartely sa týkali rovnakých výrobkov a služieb vo všetkých príslušných členských štátoch 
okrem Nemecka, kde podľa vedomosti Komisie služby neboli priamo predmetom kartelových 
dohôd,  

- zodpovední vedúci zamestnanci zúčastnených dcérskych spoločností (zúčastnených aj na 
karteloch) boli niekedy súbežne alebo jednotlivo zodpovední za niekoľko členských štátov,  

- časové obdobia porušení vyšetrovaných Komisiou sa vo veľkej miere prekrývali, aj keď 
nie vždy bolo ich celkové trvanie rovnako dlhé,  

- metóda prideľovania projektov týkajúcich sa predaja a inštalácie výťahov a eskalátorov 
bola veľmi podobná, niekedy rovnaká vo viacerých a v niektorých prípadoch vo všetkých 
príslušných členských štátoch (napríklad pokiaľ ide o zásady upravujúce trh a delenie 
zákazníkov, zachovávanie „statusu quo“ pri rozdelení trhu, štruktúry stretnutí, kompenzačné 
schémy, používanie zoznamu projektov atď.),  

- metóda prideľovania projektov na predaj a inštaláciu výťahov a eskalátorov 
prostredníctvom takzvaných zoznamov projektov bola podobná alebo identická vo všetkých 
príslušných členských štátoch okrem Holandska, kde Komisia nemá žiadnu informáciu 
o použití zoznamov projektov,  

- metóda prideľovania projektov týkajúcich sa údržby a modernizácie bola veľmi podobná, 
niekedy až identická v Belgicku, Luxembursku a Holandsku (napríklad zásady upravujúce 
delenie zákazníkov, získavanie a spravovanie kontaktov, komunikačné metódy medzi 
spoločnosťami a kompenzačné schémy).  Postupom kartelu došlo k narušeniu trhu a najmä 
k narušeniu vývoja cien, ktorý by nastal za podmienok efektívnej súťaže.  Za toto konanie im 
Európska komisia uložila 21. februára 2007 pokutu v celkovej výške 992 miliónov eur. 

  

11.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Popíšte indície nasvedčujúce, že v procese verejného obstarávania sa uchádzači správajú 
nesúťažne. 
 

2. Vysvetlite rozdiely medzi jednotlivými formami koluzívneho správania. 
 

3. Naštudujte si prípad Diaľničný kartel a podrobne analyzujte jednotlivé právne otázky, ktoré 
v tomto konaní vyvstali, a to aj s ohľadom na konanie predchádzajúce vydaniu konečného 
rozhodnutia. 
 

4. Naštudujte si prípad Marine Hoses a analyzujte formu/formy kolúzie v tomto prípade. 
 

5. Naštudujte si prípad Elevators and Escalators a podrobne analyzujte jednotlivé právne 
otázky, ktoré v tomto konaní vyvstali. 
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12 INÉ NÁSLEDKY PORUŠENIA PRAVIDIEL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Následky porušenia pravidiel o verejnom obstarávaní vyplývajú predovšetkým z pravidiel 
o verejnom obstarávaní (zrušenie verejného obstarávania, zrušenie zmluvy, pokuta).  Do úvahy 
však prichádzajú aj následky, ktoré svoj právny základ odvodzujú z iných právnych predpisov 
– náhrada škody, pokuta za kolúziu, trestnoprávny postih. 

Uplatneniu náhrady škody musí predchádzať žaloba o neplatnosť. Členským štátom najmä 
prináleží zabezpečiť plné dodržiavanie práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý 
proces v súlade s článkom 47 prvým a druhým odsekom Charty základných práv Európskej 
únie 

Podmienky pre uplatnenie náhrady škody v slovenskom práve sú kompatibilné s tými, ako 
ich definoval Súdny dvor v rozhodnutí vo veci European Dynamics:44 protiprávnosť konania, 
skutočná existencia škody a existencia príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním 
a vznikom škody, pričom všetky podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

Škoda vždy musí byť skutočná a určitá a musí vyplývať dostatočne priamym spôsobom 
z protiprávneho konania konkrétneho subjektu. Dôkazné bremeno preukázania vzniku škody 
v dôsledku protiprávneho konania leží na tom, kto uplatňuje vyvodenie zodpovednosti. 
 

12.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

Vakakis kai Synergates45 
 
Spoločnosť Vakakis kai Synergates, ktorá bola žalobkyňou v tomto spore, sa a zúčastnila na 

postupe verejného obstarávania „Posilnenie systému potravinovej bezpečnosti v Albánsku“, 
ktoré sa týkalo zmluvy o poskytovaní služieb a ktoré zorganizovala delegácia Európskej únie 
v Albánsku v mene Európskej komisie. Verejným obstarávateľom bola Európska únia 
zastúpená Komisiou. Toto verejné obstarávanie je súčasťou opatrení EÚ s cieľom prispieť 
k zlepšeniu inštitucionálneho, právneho a administratívneho rámca systému potravinovej 
bezpečnosti v tomto štáte, pričom jeho výsledkom bolo, že v roku 2007 bola spoločnosti 
A. zadaná prvá verejná zákazka na služby zameraná na vytvorenie vnútroštátneho orgánu pre 
výživu v uvedenom štáte. Dňa 17. marca 2010 bolo uverejnené predbežné oznámenie 
uvádzajúce, že v júli toho istého roka sa začne postup verejného obstarávania na účely zadania 
zákazky na posilnenie systému potravinovej bezpečnosti v Albánsku. V júni 2010 správca 
projektu verejného obstarávateľa požiadal pána P. ako jedného z odborníkov spoločnosti 
A. o poskytnutie určitých informácií na účely prípravy tohto postupu verejného obstarávania, 
a najmä referenčného rámca (ďalej len „RR“). Pán P. poskytol požadované informácie. Po 
uverejnení oznámenia a po overení žiadostí bolo predbežne vybraných osem záujemcov, medzi 
ktorými sa nachádzali aj konzorciá, ktorých členmi boli spoločnosť A. a žalobkyňa. Po zaslaní 
výzvy na predloženie ponuky 15. septembra 2010 žalobkyňa oznámila v októbri 2010 
verejnému obstarávateľovi, že spoločnosť A. predstavuje podnik, ktorý bol poverený 
realizáciou predchádzajúceho projektu, a s ohľadom na jej účasť na vypracovaní RR získala 
z tohto dôvodu informácie a výhody v porovnaní s ostatnými záujemcami z užšieho zoznamu 
uchádzačov. Delegácia Únie jej odpovedala v objasňujúcej poznámke k výzve na predloženie 

 
 
44 Rozsudok Súdneho dvora z 3. mája 2018 vo veci Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), C-
376/16 P, ECLI:EU:C:2018:299. 
45 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 vo veci Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki 
Anaptixi AE Meleton v Európska komisia, T-292/15, ECLI:EU:T:2018:103. 



114 
 
 

ponuky z 22. októbra 2010, že sú splnené podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž a že 
RR bol vypracovaný tak, aby mali všetci uchádzači k dispozícii čo najviac informácií na 
prípravu ponúk. Šesť vybratých záujemcov, ku ktorým patrili konzorciá, ktorých súčasťou bola 
spoločnosť A. a žalobkyňa, predložilo ponuky verejnému obstarávateľovi. V novembri 2010 
žalobkyňa a ďalší dvaja záujemcovia informovali delegáciu Únie, že pán P., odborník 
spoločnosti A., sa objavuje ako autor dokumentu Word obsahujúceho RR a že táto skutočnosť 
zakladá konflikt záujmov v zmysle Praktických pokynoch k zmluvným postupom v oblasti 
vonkajších opatrení EÚ. Dňa 12. novembra 2010 predseda komisie pre vyhodnotenie ponúk 
zaslal spoločnosti A. žiadosť o vysvetlenie, na ktorú táto spoločnosť odpovedala 15. novembra. 
Uviedla po prvé, že príspevok pána P. k tvorbe RR sa obmedzil na všeobecné informácie 
k častiam 1.4 a 1.5 tohto textu, po druhé, že časti predložené pánom P. sú prístupné všetkým 
záujemcom, pričom daná situácia nespôsobuje nespravodlivú hospodársku súťaž, a po tretie, že 
pán P. bol vymenovaný za vedúceho projektu až po dátume uverejnenia užšieho zoznamu 
záujemcov, ktorí môžu predkladať ponuky. V dňoch 19. a 23. novembra 2010 žalobkyňa 
zopakovala svoje upozornenie delegácii Únie, pokiaľ ide o okolnosť, že pán P. je autorom 
dokumentu Word obsahujúceho RR a že táto situácia predstavuje konflikt záujmov. Delegácia 
Únie 27. januára 2011 oznámila neúspešným uchádzačom zadanie zákazky konzorciu, ktorého 
súčasťou je spoločnosť A., a poskytla vysvetlenia týkajúce sa tvrdení o konflikte záujmov. Dňa 
7. februára 2011 žalobkyňa požiadala delegáciu Únie o nové prešetrenie týkajúce sa tvrdení 
o konflikte záujmov. Dňa 15. februára 2011 delegácia Únie odpovedala, že nedošlo ku konfliktu 
záujmov a že v dôsledku postupu nedošlo k nespravodlivej hospodárskej súťaži. Dňa 3. mája 
2011 sa žalobkyňa obrátila na európskeho ombudsmana, ktorý dospel k záveru, že Komisia sa 
tým, že umožnila, aby sa odborník úspešného uchádzača zúčastňoval na vypracúvaní RR, čo 
viedlo v každom prípade k zjavnému konfliktu záujmov, dopustila nesprávneho úradného 
postupu. Následne žalobkyňa podala žalobu, v ktorej sa domáha nárokov na náhradu škody 
založenej na: 

(i) ušlom zisku 
(ii) nákladoch znášaných v súvislosti s napadnutím zákonnosti postupu 

verejného obstarávania 
(iii) na strate príležitosti zúčastniť sa a uspieť v ďalších verejných 

obstarávaniach 
(iv) na strate príležitosti,  
(v) výdavkoch a trovách spojených s účasťou na postupe verejného 

obstarávania. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

1/     O príčinnej súvislosti medzi údajným protiprávnym konaním založeným na oneskorení, 
s ktorým bola žalobkyňa informovaná o rozhodnutí o udelení zákazky a podpísaní zmluvy 
a uvádzanou škodou 

(160) Ako vyplýva z bodu 66 vyššie, žalobkyňa musí preukázať existenciu priamej príčinnej 
súvislosti medzi protiprávnym konaním a uvádzanou škodou. V prejednávanej veci žalobkyňa 
tvrdí, že jej vznikla škoda z titulu výdavkov a trov spojených s účasťou na postupe verejného 
obstarávania, nákladov znášaných v súvislosti s napadnutím zákonnosti postupu verejného 
obstarávania, ušlého zisku a straty príležitosti, ako aj straty príležitosti zúčastniť sa a uspieť 
v ďalších verejných obstarávaniach, pričom táto škoda jej vznikla v dôsledku nesprávneho 
úradného postupu Komisie, porušenia všeobecných zásad rovnosti zaobchádzania, racionálnej 
správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery, ako aj porušenia článku 94 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a bodu 2.3.6 Pokynov. Aj keď pritom zdôrazňuje existenciu priamej 
príčinnej súvislosti medzi na jednej strane nezákonným prijatím rozhodnutia, ktorým bola 
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zákazka zadaná konzorciu, ktorého členom je spoločnosť A., a na druhej strane vzniknutou 
škodou, žalobkyňa nepreukázala a dokonca ani netvrdí, že by jej oneskorenie, s ktorým bola 
informovaná o výsledku hodnotiaceho procesu, priamo a rozhodujúcim spôsobom spôsobilo 
uvádzanú škodu. Okrem toho z celej argumentácie rozvinutej žalobkyňou vyplýva, že 
rozhodujúcou udalosťou zakladajúcou vznik uvádzanej škody predstavujú pochybenia, ktorých 
sa verejný obstarávateľ dopustil počas postupu verejného obstarávania, a nie skutočnosť, že 
rozhodnutia o udelení zákazky a podpísaní zmluvy jej boli predložené s oneskorením. 

(161) Z toho vyplýva, že bez toho, aby bolo potrebné stanoviť, či žalobkyňa preukázala 
existenciu dostatočne závažného porušenia právnych pravidiel, ktorých cieľom je priznať práva 
jednotlivcom, z dôvodu chýbajúcej príčinnej súvislosti je potrebné zamietnuť tvrdenia 
žalobkyne založené na oneskorení, s ktorým bola informovaná o rozhodnutí o zadaní zákazky 
a o podpísaní zmluvy. 

 
2/      O uvádzanej škode a príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním založeným na 

nedostatočnom dohľade nad postupom verejného obstarávania a touto škodou 
(162) Keďže Všeobecný súd konštatoval existenciu nezákonnosti založenej na 

nedostatočnom dohľade nad postupom verejného obstarávania, je potrebné určiť, či škoda, 
ktorú uvádza žalobkyňa, je skutočná a určitá, a či prípadne existuje priama príčinná súvislosť 
medzi konštatovaným protiprávnym konaním a uvedenou škodou. 

(163) Žalobkyňa sa domnieva, že utrpela päť druhov škody, a to po prvé ušlý zisk, po druhé 
náklady znášané v súvislosti s napadnutím zákonnosti postupu verejného obstarávania, po 
tretie stratu príležitosti zúčastniť sa a uspieť v ďalších verejných obstarávaniach, po štvrté 
stratu príležitosti získať zákazku a po piate výdavky a trovy spojené s účasťou na postupe 
verejného obstarávania. 

 
i)      O škode založenej na ušlom zisku 
(164) Žalobkyňa tvrdí, že v nadväznosti na jej oznámenie mala byť spoločnosť A. vylúčená 

z postupu verejného obstarávania a že v takom prípade by zákazku získala žalobkyňa. Preto aj 
keď Všeobecný súd nikdy nepriznal v rámci nezákonných postupov verejného obstarávania 
náhradu škody spočívajúcu v náhrade ušlého zisku, žalobkyňa sa domnieva, že vzhľadom na 
okolnosti prejednávanej veci a zjavne nevhodné konanie Komisie je nevyhnutné odchýliť sa od 
judikatúry. 

(165) Komisia namieta voči tejto argumentácii a tvrdí, že v prejednávanom prípade ušlý zisk 
nepredstavuje škodu, ktorú by bolo možné nahradiť. Pritom zdôrazňuje, že verejný obstarávateľ 
disponuje širokou mierou voľnej úvahy pri rozhodovaní o udelení verejnej zákazky a nie je 
viazaný odporúčaním komisie pre vyhodnotenie ponúk. Okrem toho nie je isté, že by žalobkyňa 
v prípade neúčasti spoločnosti A. získala verejnú zákazku. Komisia sa napokon domnieva, že 
na výpočet výšky náhrady je zisková marža vo výške 33,3 % neprimeraná. 

(166) V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že v prejednávanej veci, v rozpore 
s požiadavkou pripomenutou v bode 65 vyššie, škoda vyplývajúca zo straty zisku alebo zo straty 
na zárobku nie je skutočne existujúcou, ale budúcou a hypotetickou. Uvádzaná škoda na 
základe ušlého zisku alebo straty na zárobku totiž predpokladá, že v prípade neexistencie 
protiprávneho postupu vytýkaného Komisii by žalobkyňa, ktorej ponuka bola zamietnutá, mala 
nárok na získanie dotknutej verejnej zákazky. Pritom aj za predpokladu, že by komisia pre 
vyhodnotenie ponúk navrhla, aby jej bola zadaná zákazka, verejný obstarávateľ nie je návrhom 
komisie pre vyhodnotenie ponúk viazaný, ale disponuje širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ 
ide o prvky, ktoré zohľadní na účely rozhodnutia o zadaní zákazky. Okrem toho z článku 101 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vyplýva, že verejný obstarávateľ môže pred podpísaním 
zmluvy buď upustiť od zadania verejnej zákazky, alebo zrušiť verejné obstarávanie, a to bez 
toho, aby záujemcovia alebo uchádzači verejnej súťaže mali nárok žiadať akúkoľvek náhradu. 
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(167) Z toho vyplýva, že škoda uvádzaná žalobkyňou, ktorá zodpovedá ušlému zisku alebo 
strate na zárobku z dôvodu zadania predmetnej zákazky inému uchádzačovi, nie je skutočná 
a určitá, a preto musí byť návrh na náhradu škody v tejto súvislosti zamietnutý. 

 
ii)    O škode založenej na nákladoch znášaných v súvislosti s napadnutím zákonnosti 

postupu verejného obstarávania 
(168) Pokiaľ ide o náklady znášané v súvislosti s napadnutím zákonnosti postupu verejného 

obstarávania, žalobkyňa tvrdí, že z dôvodu závažného porušenia práva Únie v priebehu 
zadávacieho konania jej vznikla škoda, keďže musela uskutočniť konzultácie s advokátom, a to 
tak v priebehu tohto konania, ako aj počas konania pred ombudsmanom. 

(169) Komisia v prvom rade zastáva názor, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého by sa 
v rámci postupu verejného obstarávania mohli výdavky na právne služby súvisiace s podaním 
sťažnosti ombudsmanovi považovať za „nevyhnutné“, je nepodložené. Zdôrazňuje tiež, že 
žalobkyňa nebola povinná obrátiť sa na ombudsmana, ale že mohla podať žalobu na Všeobecný 
súd. Nakoniec namieta proti výške trov právneho zastúpenia, keďže faktúra, ktorú predložila 
žalobkyňa, nespresňuje ani poskytnuté právne služby, ani tarifu, podľa ktorej boli účtované. 
Komisia dodáva, že podľa judikatúry náklady, ktoré žalobkyňa vynaložila na svoje 
zastupovanie, nepredstavujú vzniknutú majetkovú škodu, ale trovy konania, pričom výdavky 
advokáta vynaložené pred začatím súdneho konania vyplývajú z voľby žalobkyne, a preto 
nemôžu byť priamo pripísané Komisii. 

(170) V tejto súvislosti a s cieľom preukázať existenciu a rozsah uvádzanej škody žalobkyňa 
predložila Všeobecnému súdu faktúru uvedenú v prílohe A 12 žaloby, podľa ktorej je povinná 
uhradiť do 29. januára 2014 sumu 10 000 eur z titulu výdavkov na právne služby v súvislosti 
s verejným obstarávaním „Posilnenie systému potravinovej bezpečnosti v Albánsku“ 
(EuropeAid/129820/C/SER/AL) na obdobie od decembra 2010 do januára 2014. 

(171) Je však potrebné konštatovať, že žalobkyňa ani nepreukázala existenciu škody, ani jej 
rozsah, na ktorý sa odvoláva, čo je v rozpore s požiadavkami judikatúry pripomenutej v bode 
65 vyššie. 

(172) Žalobkyňa totiž nepredložila žiadny dôkaz, ktorý by umožňoval pochopiť, čo presne 
predstavujú tieto náklady, a ktorý by odôvodňoval ich výšku. Napríklad faktúra uvedená 
v prílohe A 12 žaloby uvádza len celkovú sumu vo výške 10 000 eur bez toho, aby spresnila 
náklady spojené s napadnutím zákonnosti postupu verejného obstarávania v rámci uvedeného 
postupu a náklady, ktoré vznikli v konaní pred ombudsmanom, prípadne aby uviedla 
podrobnosti týchto nákladov. 

(173) Okrem toho rozhodnutia žalobkyne podať sťažnosť ombudsmanovi a nechať sa 
v konaní pred ombudsmanom zastupovať advokátom, hoci tento postup je nastavený tak, aby 
využitie služieb advokáta nebolo nevyhnutné, predstavujú jej vlastné rozhodnutie. Preto 
nesprávny úradný postup, ktorý by prípadne bolo možné pripísať inštitúcii Únie, nemožno 
pokladať za konanie priamo zakladajúce vznik uvádzanej škody. 

(174) Z toho vyplýva, že žalobkyni nemožno priznať náhradu škody vzťahujúcu sa na 
náklady znášané v súvislosti s napadnutím zákonnosti postupu verejného obstarávania. 

 
iii) O škode založenej na strate príležitosti zúčastniť sa a uspieť v ďalších verejných 

obstarávaniach 
(175) Žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na to, že nezrovnalosti v postupe verejného 

obstarávania a zadanie zákazky konzorciu, ktorého členom je spoločnosť A. jej zabránili 
zapojiť sa do ďalších postupov verejného obstarávania a vyhrať ich, Komisia je povinná 
nahradiť jej škodu spočívajúcu v strate tejto príležitosti. 

(176) Komisia sa domnieva, že aj za predpokladu, že by žalobkyňa uspela v predmetnom 
verejnom obstarávaní a bola by tiež schopná splniť technické požiadavky ďalších verejných 
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obstarávaní, nič nezaručuje, že by získala ďalšie zákazky, takže škoda nie je „skutočne 
vzniknutá“, čo odporuje požiadavkám judikatúry. 

(177) V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že žalobkyňa sa odvoláva na okolnosť, že 
protiprávne konanie, ktoré viedlo k zadaniu zákazky konzorciu, ktorého členom je spoločnosť 
A., jej nielen zabránilo v účasti na iných verejných obstarávaniach, ale zabránilo jej aj v týchto 
iných verejných obstarávaniach uspieť. 

(178) Pokiaľ ide o stratu príležitosti zúčastniť sa ďalších postupov verejného obstarávania, 
je nutné konštatovať, že škoda, na ktorú sa žalobkyňa odvoláva, nevyplýva priamo a s istotou 
z protiprávneho konania konštatovaného v prejednávanej veci. Žalobkyňa sa totiž domnieva, že 
z dôvodu neexistencie náležitého prešetrenia počas verejného obstarávania stratila príležitosť 
získať predmetnú zákazku a v dôsledku toho aj možnosť odvolávať sa na udelenie 
a vykonávanie tejto zákazky s cieľom preukázať, že spĺňa podmienky účasti umožňujúce účasť 
na iných verejných obstarávaniach v budúcnosti. V tejto súvislosti sa totiž žalobkyňa odvoláva 
na dva postupy verejného obstarávania, ktoré vo vzťahu k technickej spôsobilosti záujemcov 
vyžadovali poskytovanie služieb v minimálne dvoch projektoch v určitých definovaných 
oblastiach. Napriek tomu žalobkyňa vôbec netvrdí, a už vôbec nepreukazuje, že by získanie 
predmetnej verejnej zákazky predstavovalo jediný spôsob, ako možno získať dostatočné 
skúsenosti s cieľom splniť kritérium výberu týchto následných výberových konaní, a že bolo na 
tento účel nevyhnutné. Naopak, z dokumentov predložených žalobkyňou vyplýva, že takúto prax 
bolo možné získať prostredníctvom uskutočnenia akéhokoľvek projektu v odvetviach uvedených 
činností. Z toho vyplýva, že strata príležitosti zúčastniť sa na iných výberových konaniach sa 
viac zakladá na nedostatočnej praxi žalobkyne než na nezískaní predmetnej verejnej zákazky, 
a že preto predmetné protiprávne skutočnosti nemohli nepochybne a priamo spôsobiť škodu, 
na ktorú sa žalobkyňa odvoláva. 

(179) Pokiaľ ide napokon o stratu príležitosti uspieť v ďalších verejných obstarávaniach, 
postačí konštatovať, že aj za predpokladu, že žalobkyni vznikla škoda v dôsledku straty 
príležitosti získať predmetnú zákazku, táto skutočnosť nepostačuje na vznik skutočnej a určitej 
škody vyplývajúcej zo straty príležitosti získať iné verejné zákazky. V oblasti verejných 
obstarávaní, tak ako v prejednávanej veci, má totiž verejný obstarávateľ širokú mieru voľnej 
úvahy pri rozhodovaní o zadaní zákazky. V dôsledku toho nemožno vychádzať z predpokladu, 
že by žalobkyňa splnila všetky podmienky zadávania týchto ďalších zákaziek. Takáto škoda sa 
teda musí považovať za neistú a hypotetickú. 

(180) Z toho vyplýva, že žalobkyni nemôže byť nahradená škoda založená na strate 
príležitosti zúčastniť sa a uspieť v ďalších verejných obstarávaniach. 

 
iv-v)    O škode založenej na strate príležitosti, ako aj na výdavkoch a trovách spojených 

s účasťou na postupe verejného obstarávania 
(181) Žalobkyňa tvrdí, že ak by jej Všeobecný súd odmietol priznať náhradu škody z dôvodu 

straty na zárobku, musí jej byť priznaná náhrada škody za stratu príležitosti získať zákazku, 
ktorá bola predmetom verejného obstarávania. Zdôrazňuje, že ide o nahraditeľnú škodu, 
pričom v prejednávanej veci jej bola v dôsledku chýbajúcej reakcie Komisie v nadväznosti na 
tvrdenia o konflikte záujmov odňatá možnosť získať zákazku napriek tomu, že na to mala 
nespornú príležitosť. 

(182) Komisia tvrdí, že judikatúra, na ktorú sa odvoláva žalobkyňa, sa netýka sporov vo 
verejnom obstarávaní, pričom uvádza, že Všeobecný súd v tejto súvislosti návrhy na náhradu 
škody založené na strate na zárobku alebo na strate príležitosti zamietal. 

(183) Žalobkyňa uznáva, že podľa judikatúry účasť na postupe verejného obstarávania 
v zásade nepredstavuje prvok zakladajúci vznik škody, ale domnieva sa, že v prejednávanej veci 
sa uplatní judikatúra, podľa ktorej sa ako výnimka musia takéto náklady vrátiť v prípade, že 
porušenie práva Únie zo strany príslušného orgánu pri vedení postupu verejného obstarávania 
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narušilo vyhliadky uchádzača na získanie zákazky. Preukázala totiž, že Komisia sa dopustila 
dostatočne závažného porušenia práva Únie pri vedení postupu verejného obstarávania tým, 
že umožnila vznik konfliktu záujmov a porušila zásadu rovnosti zaobchádzania, čím znížila jej 
šancu získať verejnú zákazku. Okrem toho by sa k tejto sume mali pridať kompenzačné úroky, 
pokiaľ ide o výdavky a trovy vynaložené na účasť na komplexnom postupe verejného 
obstarávania. 

(184) Komisia pripomína, že náklady na účasť na postupe verejného obstarávania sa 
nepovažujú za škodu, ktorá by mohla byť nahradená prostredníctvom žaloby o náhradu škody, 
a domnieva sa, že v prejednávanom prípade nie je judikatúra, na ktorú sa odvoláva žalobkyňa, 
uplatniteľná. 

(185) Vzhľadom na podmienky vzťahujúce sa na náhradu za stratu príležitosti a za výdavky 
a trovy vynaložené na účasť na postupe verejného obstarávania Všeobecný súd považuje za 
vhodné preskúmať ich postupne. Následne sa bude ďalej zaoberať otázkou kompenzačných 
úrokov. 

(186) Po prvé, pokiaľ ide o škodu založenú na strate príležitosti, je potrebné najprv 
zamietnuť argumentáciu Komisie, podľa ktorej škoda uvádzaná žalobkyňou z dôvodu straty 
šance nie je istá. 

(187) Komisia totiž tým, že tvrdí že Všeobecný súd opakovane zamietol žiadosti o náhradu 
škody založené na strate na zárobku alebo na strate príležitosti vzhľadom na širokú mieru 
voľnej úvahy, ktorou disponuje verejný obstarávateľ pri rozhodovaní o zadaní zákazky, 
nesprávne prirovnáva škodu vyplývajúcu zo straty na zárobku k škode vyplývajúcej zo straty 
príležitosti. 

(188) Pritom sa tieto dva druhy škody navzájom nezhodujú. Strata na zárobku sa totiž 
vzťahuje na náhradu straty samotnej zákazky, zatiaľ čo strata príležitosti má za cieľ nahradiť 
stratu príležitosti uzavrieť zmluvu o tejto zákazke. 

(189) Okrem toho skutočnosť, že verejný obstarávateľ disponuje širokou mierou voľnej 
úvahy, pokiaľ ide o zadanie predmetnej zákazky, nebráni tomu, aby škoda založená na strate 
príležitosti nemohla byť v zmysle judikatúry skutočná a určitá. Navyše okolnosť, že verejný 
obstarávateľ nie je nikdy povinný zadať verejnú zákazku, nebráni konštatovaniu, že 
v prejednávanej veci došlo k strate príležitosti. Aj keď totiž táto okolnosť vplýva na istotu 
uchádzača, pokiaľ ide o získanie zákazky, a teda na zodpovedajúcu škodu, nemôže vylúčiť 
akúkoľvek možnosť získať dotknutú zákazku, a tým vylúčiť možnosť straty príležitosti. Aj keď 
v každom prípade platí, že verejný obstarávateľ môže pred podpísaním zmluvy buď upustiť od 
zadania verejnej zákazky alebo zrušiť verejné obstarávanie, a to bez toho, aby mali 
záujemcovia alebo uchádzači verejnej súťaže nárok žiadať akúkoľvek náhradu, zároveň platí, 
že k týmto možnostiam odstúpenia od verejného obstarávania alebo zrušenia uzavretia zmluvy 
nedošlo, pričom z dôvodu protiprávneho konania, ku ktorému došlo v priebehu postupu 
zadávania zákazky, žalobkyňa prišla o príležitosť túto zákazku získať. 

(190) Ďalej, ako vyplýva z bodu 156 vyššie, Všeobecný súd dospel k záveru, že Komisia sa 
v priebehu postupu verejného obstarávania, dopustila viacerých protiprávnych konaní v rámci 
prešetrovania týkajúceho sa existencie konfliktu záujmov. Takéto protiprávne konanie v rámci 
postupu verejného obstarávania spôsobilo zásadnú vadu uvedeného konania a ovplyvnilo 
šancu žalobkyne, ktorej ponuka sa umiestnila na druhom mieste, na získanie zákazky. Ak by si 
totiž delegácia Únie splnila svoju povinnosť náležitej starostlivosti a dostatočne prešetrila 
rozsah účasti pána P. na vypracovaní RR, nie je vylúčené, že by sa preukázala existencia 
konfliktu záujmov v prospech spoločnosti A. odôvodňujúceho jej vylúčenie z tohto postupu. 
Preto delegácia Únie tým, že sa rozhodla zadať zákazku konzorciu, ktorého súčasťou bola 
spoločnosť A., bez toho, aby s istotou preukázala, že sa táto spoločnosť nenachádza v situácii 
konfliktu záujmov, aj keď existovali vážne dôkazy nasvedčujúce existenciu zjavného konfliktu 
záujmov, ovplyvnila príležitosť žalobkyne získať zákazku. 
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(191) Za týchto okolností je potrebné uvádzanú škodu z dôvodu straty príležitosti 
v prejednávanej veci považovať za skutočnú a určitú, keďže je preukázané, že žalobkyňa 
v pozícii uchádzača, ktorého ponuka bola zamietnutá, definitívne prišla o príležitosť získať 
zákazku, pričom táto príležitosť bola skutočná, a nie hypotetická. 

(192) Napokon škoda vyplýva priamo a bezprostredne z protiprávneho konania, ktorého sa 
v prejednávanej veci dopustila delegácie Únie. Podmienku, ktorá sa týka existencie príčinnej 
súvislosti, je totiž potrebné posudzovať vzhľadom na uplatňovanú škodu. Pritom aj bez toho, 
aby bolo potrebné určiť, či situácia v prejednávanej veci predstavovala konflikt záujmov, je 
nesporné, že z dôvodu nedostatočného prešetrovania a zadania zákazky konzorciu, ktorého 
členom je spoločnosť A., spôsobila delegácia Únie zásadnú vadu postupu verejného 
obstarávania a v dôsledku toho priamo ovplyvnila príležitosť žalobkyne na získanie zákazky. 

(193) Keďže žalobkyňa preukázala, že delegácia Únie sa dopustila viacerých protiprávnych 
konaní v rámci prešetrovania týkajúceho sa existencie konfliktu záujmov, že jej bola spôsobená 
škoda z dôvodu straty príležitosti, že táto škoda je skutočná a určitá a že vyplýva priamo 
z uvedených protiprávnych konaní, je potrebné konštatovať, že podmienky na náhradu škody 
žalobkyni z dôvodu straty príležitosti sú splnené. 

(194) Po druhé pokiaľ ide o výdavky a trovy spojené s účasťou na postupe verejného 
obstarávania, je potrebné pripomenúť, že hospodárske subjekty musia znášať riziká, ktoré sú 
spojené s ich činnosťou. V rámci verejného obstarávania tieto hospodárske riziká zahŕňajú 
najmä náklady spojené s prípravou ponuky. Náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, znáša teda 
podnik, ktorý sa rozhodol zúčastniť sa tohto postupu, pričom z možnosti uchádzať sa o udelenie 
zákazky nevyplýva s istotou úspešnosť v predmetnom verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti 
článok 101 finančného nariadenia stanovuje, že Komisia sa môže rozhodnúť neuzavrieť žiadnu 
zmluvu. Ani uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, teda nemá záruku, že s ním bude 
zmluva uzavretá. 

(195)    Z toho vyplýva, že výdavky a náklady vynaložené uchádzačom na jeho účasť na 
verejnom obstarávaní v zásade nemôžu predstavovať škodu, ktorú možno napraviť priznaním 
náhrady škody. 

(196)    Na druhej strane, ak nemá hroziť porušenie zásad právnej istoty a ochrany 
legitímnej dôvery, uvedená zásada sa nemá uplatniť v prípade, keď porušenie práva Únie pri 
vedení postupu verejného obstarávania ovplyvnilo šance niektorého z uchádzačov na získanie 
zákazky. 

(197) V prejednávanom prípade vzhľadom na to, že Všeobecný súd dospel k záveru, že 
protiprávne konanie, na ktoré poukazuje žalobkyňa v rámci vedenia postupu verejného 
obstarávania, ovplyvnilo jej šance získať zákazku, a preto je potrebné nahradiť jej škodu 
z dôvodu straty príležitosti, predstavujú výdavky a trovy spojené s účasťou na postupe 
verejného obstarávania škodu, ktorú možno napraviť priznaním náhrady škody. 

(198) Okrem toho, pokiaľ ide o príčinnú súvislosť medzi touto škodou a protiprávnym 
konaním, ktoré konštatoval Všeobecný súd, je potrebné pripomenúť, že uvedené protiprávne 
konanie spôsobilo zásadnú vadu postupu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu toto 
protiprávne konanie spôsobilo žalobkyni ako uchádzačovi úplne zbytočné vynaloženie 
výdavkov a trov spojených s účasťou na postupe verejného obstarávania. Z toho vyplýva, že 
škoda uvádzaná žalobkyňou vyplýva priamo z protiprávneho konania konštatovaného 
Všeobecným súdom a že podmienky priznania náhrady škody žalobkyni, pokiaľ ide o výdavky 
a trovy spojené s účasťou na postupe verejného obstarávania, sú splnené. 

(199) Po tretie pokiaľ ide o kompenzačné úroky, treba pripomenúť, že na to, aby žalobca 
mohol uplatniť nárok na kompenzačné úroky, musia byť splnené podmienky vzniku 
mimozmluvnej zodpovednosti. 

(200)    Cieľom náhrady škody v rámci mimozmluvnej zodpovednosti je totiž obnoviť 
najviac, ako je to možné, majetok účastníka konania, ktorý sa domáha náhrady. Preto, ak sú 
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splnené podmienky mimozmluvnej zodpovednosti, nepriaznivé dôsledky vyplývajúce z času, 
ktorý uplynul od chvíle, kedy nastala škodová udalosť, po čas posúdenia náhrady škody, 
nemožno ignorovať, keďže je potrebné zohľadniť znehodnocovanie meny. Kompenzačné úroky 
majú teda za cieľ kompenzovať uplynutie času do súdneho zhodnotenia výšky škody, nezávisle 
od akéhokoľvek omeškania pripisovaného dlžníkovi. 

(201) Keďže v prejednávanej veci, ako vyplýva z bodov 197 a 198 vyššie, musí byť žalobkyni 
nahradená škoda, ktorú predstavujú výdavky a trovy spojené s účasťou na postupe verejného 
obstarávania, pričom účelom náhrady škody je obnoviť, pokiaľ je to možné, hodnotu majetku 
účastníka konania, ktorý sa domáha náhrady škody, žiadosti žalobkyne smerujúcej k zvýšeniu 
sumy určenej ako náhrada škody, ktorú tvoria výdavky a trovy spojené účasťou na postupe 
verejného obstarávania, o kompenzačné úroky, je potrebné vyhovieť. 

(202)    Zo všetkých týchto úvah vyplýva, že je potrebné vyhovieť návrhu žalobkyne na 
priznanie náhrady škody v rozsahu, v akom sa týka náhrady za stratu príležitosti získať 
predmetnú zákazku, ako aj náhrady výdavkov a trov spojených s účasťou na postupe verejného 
obstarávania zvýšenej o kompenzačné úroky, a v zostávajúcej časti tento návrh zamietnuť. 
 
 Nástenkový tender46 
 

Minister Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „Minister“)  spolu 
s generálnym riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja (ďalej len „Riaditeľ“) 
a špecialistkou s odbornou spôsobilosťou vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Špecialistka“) 
a ďalšími osobami vytvorili podmienky pre vopred vybraného uchádzača – konzorcium 
spoločností ZAMEDIA, C & M, ECO3 a avocat, uchádzajúce sa o nadlimitnú zákazku 
s predmetom „informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a 
prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v 
gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, propagácia a 
reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a 
workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania, ktoré vyhlásil verejný obstarávateľ 
Slovenská republika, zastúpená MVaRR SR“, v hodnote 97.601.421,00 € (ďalej len 
„ZÁKAZKA“) čím spáchali zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, za 
čo im boli uložené nepodmienečné tresty odňatia slobody. 
 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 
 

Špecialistka je vinná, že v dobe od 16. mája 2007 do 23. júla 2007 v Rudníku, okres Košice 
- okolie, v Košiciach a na ďalších nezistených miestach v Slovenskej republike, v procese 
verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie neprioritných služieb 
postupom zadávania podprahovej zákazky podľa § 25 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, ako špecialistka s odbornou spôsobilosťou vo verejnom obstarávaní zapísaná v 
zozname odborne spôsobilých osôb na Úrade pre verejné obstarávanie, prostredníctvom 
elektronickej komunikácie so zamestnankyňou ÚVO spolupracujúcou s osobami právoplatne 
odsúdenými v spojitosti s týmto verejným obstarávaním, i keď na základe údajov vyplývajúcich 
z elektronických súborov, ktoré od tejto spolupracujúcej osoby prijala elektronickou poštou,  

bola uzrozumená s tým, že pôjde o obstaranie služieb nadlimitnej hodnoty, že verejné 
obstarávanie bude realizované postupom podprahovej zákazky a jeho víťazná skupina je vopred 
určená, poskytovala odborné poradenstvo,  

 
 
46 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21. novembra 2019 vo veci Nástenkový tender, 5To/6/2019, 
ECLI:SK:NSSR:2019:9516100160.1. 
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pripomienkovala a upravovala elektronické dokumenty, ktoré boli následne použité v tomto 
verejnom obstarávaní pri vypracovaní Harmonogramu procesu verejného obstarávania, Výzvy 
na predkladanie ponúk, Súťažných podkladov a Vyhlásenia o mlčanlivosti;  

zároveň vytvorila formuláre dokumentov: Menovanie komisie na vyhodnotenie ponúk 
doručených do súťaže s dátumom 30. mája 2007, Pozvánka na zasadnutie hodnotiacej komisie 
s dátumom 31. mája 2007, Prezenčná listina z verejného otvárania obálok s ponukami 
doručenými do súťaže s dátumom 4. júna 2007 o 11:00 hod., Čestné vyhlásenie člena komisie 
na vyhodnotenie ponúk, Zápisnica z otvárania ponúk doručených do súťaže s dátumom 4. júna 
2007 o 11:10 hod., Zápisnica z otvárania obálok s ponukami, Hodnotiaca tabuľka členov 
komisie, Zápisnica z vyhodnotenia ponúk doručených do súťaže, Príloha č. 1 k zápisnici z 
vyhodnotenia ponúk so zoznamom uchádzačov, Sumárna hodnotiaca tabuľka, Oznámenie 
výsledku súťaže ZAMEDIA s. r. o., Oznámenie o výsledku verejného obstarávania nadlimitnej 
zákazky, Oznámenie o výsledku verejného obstarávania Európskej komisii s dátumom 17. júla 
2007, Oznámenie o výsledku verejného obstarávania ÚVO s dátumom 18. júla 2007,  

pričom následne udelila súhlas na použitie svojho mena ako odborne spôsobilej osoby na 
verejné obstarávanie v Oznámení o výsledku verejného obstarávania nadlimitnej zákazky, 
potom úplnosť tejto listiny obsahujúcej jej meno a registračné číslo Š0008-01-2001, počet 
prijatých ponúk, označenie dodávateľa a celkovú konečnú hodnotu zákazky v sume 
3.601.456.369 Sk skontrolovala, čím umožnila, aby táto listina bola dňa 23. júla 2007 v súlade 
s nariadením komisie (ES) č. 1564/2005 odoslaná Európskej komisii a vysúťažené služby boli 
financované zo zdrojov Európskej únie;  

následne po skončení procesu verejného obstarávania v mesiaci december 2007 v 
priestoroch MVaRR SR v Bratislave podpísala Vyhlásenie o mlčanlivosti datované dňom 11. 
mája 2007 a Súťažné podklady s dátumom 16. mája 2007, predstierajúc, že ako odborne 
spôsobilá osoba potvrdzuje súlad Súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z.;  

a týmto konaním sa aktívne zúčastnila na zločine machinácie pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Tr. zák. k § 266 ods. 1, ods. 2 písm. 
c), ods. 3 písm. a) Tr. zák., za ktorý boli rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. 
novembra 2018, sp. zn. 5 To 2/2018, právoplatne odsúdení Minister a Riaditeľ, ktorí tento zločin 
spáchali tým, že od mája 2007 do 23. júla 2007 v Bratislave obžalovaný Minister vo funkcii 
ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky so zodpovednosťou za činnosť 
tohto ministerstva, Riaditeľ vo funkcii generálneho riaditeľa Agentúry na podporu 
regionálneho rozvoja - sekcie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky (ďalej len „APRR“) a ďalšie osoby v procese verejného obstarávania pri zadávaní 
nadlimitnej ZÁKAZKY, v rozpore s § 9 ods. 1, ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.  

vytvorili podmienky pre vopred vybraného uchádzača – ZAMEDIA, C & M, ECO3 a avocat, 
uchádzajúce sa o predmetnú zákazku v celkovej hodnote 3.601.456.369,00 Sk (v prepočte 
97.601.421,00 €) ako KONZORCIUM na základe zmluvy o združení,  

pritom osoby konajúce pre spoločnosť avocat v tom čase vykonávali v priestoroch sídla 
verejného obstarávateľa svoju pracovnú činnosť na základe zmluvy s MVaRR SR o poskytovaní 
služieb a osoby zástupcov spoločností ZAMEDIA a avocat boli obžalovaným Ministrovi a 
Riaditeľovi dlhodobo známe;  

a to tak, že po vzájomnej dohode a za vzájomnej súčinnosti obžalovaný Minister ako osoba 
zodpovedná za činnosť ministerstva a obžalovaný Riaditeľ ako zodpovedná a kontaktná osoba 
verejného obstarávateľa, ktorá verejné obstarávanie organizovala, v rozpore s § 116 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z. vedome nezabezpečili pre činnosti vykonávané vo verejnom obstarávaní 
odborne spôsobilú osobu, obišli Odbor systémovej podpory a Oddelenie verejného 
obstarávania ako organizačné útvary, ktoré v rámci celého MVaRR SR organizačne 
zabezpečujú obstarávanie a  

v rozpore s § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. vôbec neuverejnili Výzvu na predkladanie 
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ponúk, pričom v rozpore so skutočnosťou deklarovali ako miesto jej zverejnenia informačnú 
tabuľu na I. poschodí budovy ministerstva, a to v období štyroch pracovných dní - od 17. do 22. 
mája 2007, čím znemožnili účasť vo verejnej súťaži neobmedzenému počtu uchádzačov a 
záujemcov, v dôsledku čoho sa KONZORCIUM stalo jediným súťažiteľom v takto 
„vyhlásenom“ verejnom obstarávaní;  

následne obžalovaný Minister v rozpore s § 40 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. vymenoval 
obžalovaného Riaditeľa za predsedu a dvoch im podriadených zamestnancov MVaRR SR za 
členov komisie na vyhodnotenie ponúk, i keď tieto osoby nemali odbornú spôsobilosť na túto 
činnosť;  

takto vymenovaná komisia v čase odlišnom od deklarovaného 4. júna 2007 v kancelárii 
obžalovaného Riaditeľa túto jedinú ponuku predloženú KONZORCIOM a vylúčenú z 
hodnotenia na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo kritéria najnižšej ceny 
v zmysle § 35 zákona č. 25/2006 Z. z. vyhodnotila ako úspešnú, i keď v rozpore s § 99 ods. 1 
písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. ponuka nespĺňala kritéria uvedené vo Výzve na predkladanie 
ponúk, pretože - dodávateľ ECO3 nepredložil doklad, že nemá daňové nedoplatky na dani z 
príjmov, a tým nepreukázal osobné postavenie uchádzača podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 
25/2006 Z. z. a bodu 1.1.5. časti A2 Súťažných podkladov, - dodávateľ ZAMEDIA nepredložil 
vyjadrenie banky, že nebol v predchádzajúcich troch rokoch v nepovolenom debete, a tým 
nepreukázal finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. 
z. a bodu 2.2.2 časti A2 Súťažných podkladov, - v ponuke bolo stanovené, že celková suma 
odmeny nezahŕňa náklady a hotové výdavky vynaložené alebo zabezpečené zo strany 
KONZORCIA pri plnení jeho záväzkov stanovených zmluvou, pričom podľa bodu 1.2 časti B.2 
Súťažných podkladov jednotkové ceny bez DPH za predmet zákazky uvedené v ponuke museli 
zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v súlade s predpismi platnými 
v SR,  

a odporučila uzavrieť zmluvu s týmto uchádzačom;  
následne obžalovaný Minister, i keď podľa § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení účinnom do 30. septembra 2007 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 575/2001 
Z. z. bol povinný dbať, aby nedošlo k zneužitiu alebo zmenšeniu spravovaného majetku, v presne 
nezistenej dobe, najneskôr 4. júla 2007 v mene MVaRR SR, v kancelárii obžalovaného Riaditeľa 
a za jeho prítomnosti, podpísal so splnomocnencom skupiny dodávateľov združených v 
KONZORCIU Zmluvu o poskytovaní služieb s dátumom 5. júna 2007, ktorej predmetom bol 
rozsah služieb na základe ZÁKAZKY zadanej vo verejnom obstarávaní, čím konal v rozpore s § 
45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., pretože uzatvorená zmluva odporovala bodom 1.1.5. a 2.2.2. 
časti A2 a bodom 1.2 a 1.4 časti B.2 Súťažných podkladov, v rozpore s § 19 ods. 6 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a, pretože ako subjekt verejnej správy, 
ktorý je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť ich použitia jednak netransparentným procesom verejného obstarávania nenaplnil 
deklarovaný záujem dosiahnuť v súťažnom prostredí najnižšiu cenu požadovaných služieb, v 
bode 5.9 zmluvy dohodol jej exkluzivitu a v bode 7.5 zmluvy dohodol, že celková suma odmeny 
nezahŕňa náklady a hotové výdavky vynaložené - zabezpečené zo strany KONZORCIA pri 
plnení jeho záväzkov stanovených zmluvou, ktoré budú hradené osobitne podľa ich skutočného 
vynaloženia,  

a tým zmluvne vytvoril priestor na vznik výdavkov nad rámec, ktorý umožňujú Súťažné 
podklady a  

spôsobil nevýhodnosť tejto zmluvy pre Slovenskú republiku a Európsku úniu; a týmto 
konaním so zámerom dosiahnuť zisk pre skupinu dodávateľov združených v KONZORCIU - 
obchodné spoločnosti ZAMEDIA, avocat, C & M a ECO3, došlo k čiastočnému plneniu Zmluvy 
o poskytovaní služieb z 5. júna 2007 s celkovým objemom vo výške 3.601.456.369,00 Sk (v 
prepočte 97.601.421,00 €), z ktorého minimálne 1.198.800.001,62 Sk (v prepočte 39.792.870,00 
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€) by predstavoval zisk KONZORCIA, resp. akéhokoľvek iného potencionálneho súťažiteľa, 
pričom k tomuto čiastočnému plneniu zmluvy došlo v rozsahu 383.669.184,46 Sk (v prepočte 
12.735.483,81 €), z ktorej minimálne 107.362.888,17 Sk (v prepočte 3.563.795 €) predstavoval 
zisk KONZORCIA, ktorý bol dosiahnutý na škodu iného potencionálneho súťažiteľa, pričom k 
plneniu v celkovom objeme zmluvy nedošlo kvôli uzavretiu Dohody o ukončení zmluvy o 
poskytovaní služieb z 18. mája 2009,  

teda  zadovážením prostriedkov a radou poskytla iným pomoc na spáchanie trestného činu, 
ktorí v súvislosti s verejným obstarávaním v úmysle zadovážiť inému prospech konali v rozpore 
so všeobecne záväzným predpisom o verejnom obstarávaní a dojednali niektorému súťažiteľovi 
výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov a tento čin spáchali ako vyhlasovateľ 
(Minister) a usporiadateľ(Riaditeľ) verejnej súťaže a spôsobili tým škodu veľkého rozsahu,  

čím  spáchala zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe formou pomoci 
podľa § 21 ods. 1 písm. d) Tr. zák. k § 266 ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. a) Tr. zák. 
 
 

12.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Naštudujte si rozhodnutie vo veci Vakakis kai.  
a. Analyzujte všetky typy náhrady škôd, ktoré boli uplatnené v tomto konaní.  
b. V čom spočívalo protiprávne konanie Komisie 

 
2. Definujte pojmové znaky straty na zárobku a straty príležitosti. 
 
3. Definujte podmienky pre vznik zodpovednosti za škodu. 
 
4. Naštudujte si prípad Nástenkový tender. Analyzujte právne aspekty tohto prípadu. 
 
5. S použitím vyššie popísaného skutkového stavu v prípade Vakakis Kai za predpokladu, že 

verejným obstarávateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR, pripravte pre spoločnosť 
Vakakis Kai 

a. analýzu postupu na uplatnenie nároku na náhradu škody 
b. pripravte podania, ktorými si uplatníte nárok na náhradu škody. 
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