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Abstrakt 

Táto štúdia skúma súvislosti medzi dvomi hlavnými oblasťami verejného 
záujmu: verejným obstarávaním a politikou súdržnosti. V úvode je vysvetlené, 
ako a kde sa uplatňuje verejné obstarávanie v kontexte politiky súdržnosti, 
potom sa skúma súčasná situácia v EÚ, transpozícia právnych predpisov 
o verejnom obstarávaní do vnútroštátneho práva a prebiehajúca reforma 
právneho rámca. V centre záujmu tejto štúdie je význam verejného 
obstarávania v politike súdržnosti EÚ. Na doplnenie informácií získaných 
teoretickým výskumom sú použité reprezentatívne príklady z praxe. Množstvo 
rozhovorov s odborníkmi z oblasti politiky súdržnosti umožnilo vypracovanie 
súboru odporúčaní uvedených na konci štúdie.  
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Verejné obstarávanie a politika súdržnosti 
 

ZHRNUTIE 

1. Všeobecný kontext 

Verejné obstarávanie a politika súdržnosti – táto štúdia pokrýva dve hlavné oblasti záujmu 
týkajúce sa verejnej politiky a sústreďuje sa na určenie styčných bodov medzi nimi. Na 
začiatku tejto analýzy je dôležité vysvetliť, ako a kde sa uplatňuje verejné obstarávanie v 
kontexte politiky súdržnosti. Príjemcovia v rámci európskych programov politiky súdržnosti 
dostávajú na realizáciu svojich projektov z európskych a vnútroštátnych fondov. Všetky 
nákupy tovaru a služieb v rámci týchto programov sa musia riadiť pravidlami verejného 
obstarávania. Týka sa to prirodzene každého verejnoprávneho subjektu. Ale aj súkromné 
organizácie sú povinné dodržiavať tieto pravidlá. Preto analýza zahŕňa tak hľadisko 
príjemcov, ako aj správy programov. 
Hlavným cieľom tejto štúdie je poskytnúť poslancom Európskeho parlamentu, 
ktorí sú členmi Výboru pre regionálny rozvoj, kompletný prehľad o stave 
verejného obstarávania, pričom sa odvoláva na stratégiu EÚ 2020, narastajúcu úlohu 
miestnych a regionálnych orgánov pri uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania v rámci 
výkonu politiky súdržnosti a prebiehajúcej modernizácie politiky verejného obstarávania 
Európskej únie1. 

Konkrétne ciele tejto štúdie sú: 

 vysvetliť spôsob, akým sa verejné obstarávanie uplatňuje na výdavky v rámci 
štrukturálnych fondov. 

 zdôrazniť, ako je vykonávanie štrukturálnych fondov prepojené s verejným 
obstarávaním, a identifikovať príslušných aktérov. 

 určiť najčastejšie problémy, ktoré počas vykonávania programov a projektov politiky 
súdržnosti vznikajú v dôsledku uplatňovania postupov verejného obstarávania. 

 posúdiť, či a ako súčasné smernice podporujú alebo brzdia vykonávanie tejto politiky 
a či majú inovačné prvky (napríklad súťažný dialóg) určitý merateľný dosah. 

 opísať hlavné problémy transpozície súčasných smerníc do vnútroštátneho práva. 

 preskúmať, či prekážky ktorým čelia malé a stredné podniky, bránia týmto 
podnikom v úspešnej účasti na postupoch verejného obstarávania a či ovplyvňujú 
vykonávanie a programov a projektov v oblasti súdržnosti (vzhľadom na to, že malé 
a stredné podniky sú jedným z kľúčových prvkov stratégie EÚ 2020, pokiaľ ide 
o verejné obstarávanie). 

 poskytnúť Európskemu parlamentu údaje o celkovom vplyve, ako aj 
administratívnom a finančnom zaťažení, ktoré pre vykonávanie politiky súdržnosti 
vyplývajú z pravidiel verejného obstarávania. 

Prehľad publikácií uverejnených na európskej a vnútroštátnej úrovni bol, so zreteľom na 
celkový roztrieštený obraz, doplnený o celý rad osobných alebo telefonických rozhovorov s 
odborníkmi z oblasti politiky súdržnosti. Okrem toho niekoľko prípadových štúdií menšieho 
rozsahu prispelo k všeobecnému prehľadu o situácii.  

                                                 
1  Európska komisia (2011) : Zelená kniha o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ. Smerom k 

účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania, COM(2011)0015 final. Brusel 27.1.2011. 
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2. Súčasný stav v EÚ 

Preskúmanie súčasného rámca verejného obstarávania v EÚ vrátane osobitných postupov 
pre rámcové dohody, súťažného dialógu a dynamického nákupného systému predstavuje 
východisko pre analýzu súčasného stavu. Transpozícia európskych právnych predpisov 
o obstarávaní do vnútroštátneho práva je veľmi dôležitá a v ďalšej časti je uvedený rozdiel 
medzi obstarávaním a štátnou pomocou – dvomi aspektmi zásadného významu. S cieľom 
doplniť posudzovanie verejného obstarávania v Európskej únii bol vypracovaný prehľad 
v oblasti verejného obstarávania za rok 2011. Kľúčové body tejto analýzy sú tieto: 

 Verejné obstarávanie predstavuje podľa odhadov 13 % HDP Európskej únie. Na 
európskej úrovni však nie sú k dispozícii doložené a transparentné čísla. 

 Európsky parlament a Rada prijali v roku 2004 dve smernice o verejnom 
obstarávaní s cieľom skonsolidovať postupy obstarávania na európskej úrovni. 
V týchto smerniciach sú upravené postupy obstarávania platné pre zmluvné dohody 
nad vymedzené hraničné hodnoty Európskej únie. 

 Verejné obstarávanie s hodnotou pod hranicou vymedzenou Európskou úniou sa 
riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Vnútroštátne predpisy o verejnom 
obstarávaní vzťahujúce sa na hodnoty nižšie ako vymedzená hranica sú rôzne, ale 
mnohé členské štáty sa rozhodli, že budú uplatňovať rovnaké pravidlá pri zákazkách 
pod hranicou EÚ ako pri zákazkách presahujúcich túto hranicu.  

 Pravidlá verejného obstarávania sa vzťahujú na rôzne postupy a zahŕňajú viaceré 
výnimky. Najzreteľnejší je rozdiel medzi otvorenými a užšími súťažami a rokovacími 
konaniami, s uverejnením oznámenia alebo bez neho.  

 Na účely zjednodušenia je v smerniciach stanovené, že za určitých podmienok sa 
môže uskutočniť súťažný dialóg, rámcová dohoda a dynamický nákupný systém.  

 Postupy verejného obstarávania a štátna pomoc sa vzhľadom na svoju povahu líšia. 
Niekedy sa však zdá, že nie je jasné, či pravidlá verejného obstarávania 
automaticky vylučujú pravidlá štátnej pomoci.  

 Európska komisia a Európsky parlament pochopili potrebu väčšej efektívnosti 
a zjednodušení predpisov o verejnom obstarávaní a v súčasnosti pracujú na revízii 
príslušných predpisov. 

 Hlavnou myšlienkou revízie je administratívne zjednodušenie v záujme väčšej 
efektívnosti, pričom revízia je zameraná najmä na verejné obstarávanie pre 1) 
inovácie, 2) životné prostredie a účinnosť zdrojov, 3) sociálne služby a 4) lepší 
prístup pre malé a stredné podniky, ako aj pre začínajúce podniky. 

Toto vedie k styčným bodom medzi štrukturálnymi fondmi a verejnými 
obstarávaním. V kapitole 4 tejto štúdie sa význam verejného obstarávania v kohéznej 
politike Európskej únie uznáva za oblasť centrálneho záujmu. Preto sa analýza zamerala na 
úlohy fondov, vnímanie rizík v praxi, kvantitatívny rozmer a typy intervencií. Okrem toho 
bolo potrebné posúdiť verejné obstarávanie v tvorbe projektov, zapájaní malých a 
stredných podnikov do postupov verejného obstarávania a existujúce kontrolné funkcie v 
rámci politiky súdržnosti, čo viedlo k preskúmaniu otázky nezrovnalostí a podvodov ako 
hlavných problémov v skúmaných oblastiach. Posudzovali sa aj problémy v programoch 
politiky súdržnosti a úloha Dvora audítorov, čo sú dve otázky značného významu. Na 
doplnenie obrazu sa poukázalo aj na potenciálny význam osobitných aspektov obstarávania 
(napr. zelené verejné obstarávanie alebo súťažný dialóg). Na tomto základe sa pri analýze 
dospelo k nasledujúcim kľúčovým zisteniam: 
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 Z hľadiska tak orgánov zodpovedných za programy, ako aj príjemcov dochádza 
najviac k rizikám spojeným s verejným obstarávaním v prípade investícií do 
infraštruktúry. Pre riadenie programov ide o riziko vysokej chybovosti a porušenia 
pravidiel verejného obstarávania a riziká súvisiace s automatickým zrušením 
záväzkov na základe pravidla n+2/n+3. Pre príjemcov sú podstatné riziká spojené 
s načasovaním, dodatočnými nákladmi atď.  

 Projekty vrátane veľkých stavebných prác v súvislosti s investíciami do 
infraštruktúry, ktoré zahŕňajú rozsiahle postupy verejného obstarávania, 
predstavujú na európskej úrovni v období 2007 – 2013 46 % celkového rozpočtu 
politiky súdržnosti (približne 159 mld. EUR). 

 Malé a stredné podniky sa s postupmi verejného obstarávania stretávajú v dvoch 
prípadoch. Po prvé, verejné zákazky predstavujú hlavný podiel ich podnikateľskej 
činnosti a preto je pre ne nevyhnutné, aby sa pravidelne uchádzali o verejné 
zákazky. Po druhé, pokiaľ ide o verejné financovanie, malé a stredné podniky alebo 
iné subjekty sú povinné uplatniť pri nákupe tovaru a služieb za peniaze z verejných 
zdrojov predpisy o verejnom obstarávaní. I keď v prvom prípade malé a stredné 
podniky čoraz viac zlepšujú svoje výsledky, v druhom prípade stále narážajú na 
závažné prekážky.  

 V právnych predpisoch Európskej únie je ustanovená riadna finančná kontrola 
transakcií, ako aj systémový audit a audit náhodnej vzorky projektov. Efektívnosť 
a účinnosť kontrol verejného obstarávania však často narúša nedostatok skúseností, 
odbornej prípravy a znalostí interného manažmentu, ako aj personálne zmeny. 

 Problémy týkajúce sa riadenia programov v súvislosti s verejným obstarávaním sú 
rôzne v závislosti od typu programov. Riadiace orgány veľkých operačných 
programov, ktoré sú zamerané na investície do infraštruktúry, majú lepšie šance na 
náležité odborné posúdenie verejného obstarávania na internej úrovni. Riadiace 
orgány operačných programov, ktoré pokrývajú širokú škálu podporných opatrení, 
musia riešiť väčšie výzvy pri zavádzaní efektívnej a účinnej kontroly verejného 
obstarávania a stratégií súvisiaceho riadenia rizík. 

 Porušenie pravidiel verejného obstarávania bolo na zozname nezrovnalostí za rok 
2010 uvedené ako druhý najčastejší prípad, čo je 14 % prípadov a 17 % finančného 
objemu. 

3. Príklady a praktické skúsenosti 

Na základe uvedeného prístupu sa v kapitole 5 skúmajú niektoré príklady, ktoré 
zodpovedajú určitým typom programov v politike súdržnosti. Profily príslušnej krajiny 
a programu pomáhajú vytvoriť obraz o všeobecnejších zisteniach uvedených 
v predchádzajúcich častiach. Praktické skúsenosti sa čiastočne vzťahujú na vzorové prípady 
cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a Zamestnanosť, ako aj cieľov 
Európskej územnej spolupráce. Je potrebné poznamenať, že ak sa odkazuje na určitú 
krajinu alebo na určitý program neznamená to, že v prípade danej krajiny sa v minulosti 
vyskytli nejaké osobitné nedostatky súvisiace s verejným obstarávaním. Všetci skúsení 
aktéri v politike súdržnosti vedia, že otázkou verejného obstarávania sa zaoberajú všetky 
členské štáty a že sa týka všetkých typov programov.  
Programy štrukturálnych fondov zaviedli rôzne postupy, aby sa splnili požiadavky rôznych 
oblastí podporných opatrení. Kontext programov, riadiace štruktúry a zaužívané postupy 
vykonávania sú dôkazom očividných rozdielov v celej Európskej únii a dosť často môžu 
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existovať rozdiely medzi jednotlivými programami v jednom členskom štáte. Vyzdvihnúť 
treba tri všeobecné aspekty:  

 Podpora z Kohézneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
pre projekty v oblasti životného prostredia a infraštruktúry, ktoré riadia 
verejné orgány. V tomto prípade sa verejné orgány zúčastňujú s konkrétnymi 
projektmi v oblasti infraštruktúry na výzve na predloženie ponuky, vyhlásenej na 
úrovni celej Európskej únie. Tieto projekty zväčša presahujú hranicu Európskej 
únie (v súčasnosti 5 miliónov EUR, pozri kapitolu 2), a preto sa musia uplatniť 
smernice Európskej únie platné pre oblasť verejného obstarávania. 

 Podpora pre podniky, malé a stredné podniky2 a výskumné strediská pre 
inovácie a rast (vrátane výskumu a informačných a komunikačných 
technológií). V tomto prípade sa financie z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja udeľujú podnikom, mimovládnym organizáciám a výskumným 
strediskám s cieľom podporiť ich pri rozvoji zameranom na trh inovácií. 
Príjemcovia sa musia riadiť pravidlami verejného obstarávania v súvislosti 
s obstarávacou hodnotou ich projektov. V takom prípade je rozpätie prahových 
hodnôt, v ktorom sa pohybuje hodnota nákupov vo verejnom obstarávaní, veľmi 
široké – od dodávok tovaru do 10 000 EUR až po výskumné zariadenie 
a vybavenie v hodnote niekoľkých miliónov eur. Takáto široká škála prístupov vo 
verejnom obstarávaní sa týka aj iných tematických oblastí, napríklad cestovného 
ruchu a mestského alebo regionálneho rozvoja. 

 Priame financovanie v prípade jednotlivcov pod prahovú hodnotu 
Európskej únie (najmä Európsky sociálny fond): Právne predpisy 
o verejnom obstarávaní sú v tejto oblasti menej problematické, pretože hodnoty 
zákaziek sú väčšinou nižšie ako prahové hodnoty v prípadoch, keď s  uplatňujú 
zložité obstarávacie postupy. 

Rozdelenie do troch skupín povinných postupov sa vzťahuje na všetky typy cieľových 
skupín zúčastňujúcich sa na financovaní v rámci politiky súdržnosti.  
Toto sú príklady, ktoré sú podrobne uvedené v kapitole 5 tejto štúdie: 

 programy v rámci cieľa Konvergencia – príklad Slovensko, 

 program v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a cieľa Zamestnanosť – 
Severné Porýnie-Vestfálsko, 

 Verejné obstarávanie v programoch v rámci Európskej územnej spolupráce, 

 kandidátska / pristupujúca krajina – prípad Chorvátska (krajina sa podľa všetkého 
stane členom Európskej únie, skúmali sme roky pred pristúpením). 

Z uvedených prípadov sme vyvodili tieto závery: 

 Prípadové štúdie na Slovensku – krajina v rámci cieľa Konvergencia – 
a v Chorvátsku – predtým kandidátska krajina – vyzdvihli potrebu cielených opatrení 
v oblasti budovania kapacít. 

 Okrem toho je na Slovensku zákon o verejnom obstarávaní, ako relatívne nový 
prvok v legislatíve, predmetom častých zmien a doplnení, čo pre všetky programové 
subjekty zodpovedné za funkcie spojené s kontrolou predstavuje dodatočné 
problémy. 

                                                 
2  Vymedzenie pojmu SME podľa odporúčania Európskej komisie 2003/361, ktoré bolo uverejnené v Úradnom 

vestníku Európskej únie L 124, 20.5.2003, s. 36. 

6 



Verejné obstarávanie a politika súdržnosti 
 

 Orgány riadiace programy dali jasne najavo, že postupy v prípadoch pod prahové 
hodnoty Európskej únie by sa mali zjednodušiť, aby sa zmiernilo výrazné 
administratívne zaťaženie kontrolných orgánov a príjemcov, ktoré nie vždy prispieva 
k spravodlivému a transparentnému verejnému obstarávaniu bez diskriminácie. 

4. Hlavné zistenia a odporúčania 

Treba jasne uviesť, že pokiaľ ide o všeobecný zámer a modus operandi verejného 
obstarávania, neexistujú alternatívy: verejní investori by mali všetkým zainteresovaným 
a kompetentným súkromným subjektom umožniť predkladanie ponúk na dodávanie 
požadovaných prác, tovarov alebo služieb. Na politiku súdržnosti EÚ by sa nemali 
vzťahovať žiadne výnimky zo smerníc o verejnom obstarávaní na európskej úrovni. 
Všetky podstatné argumenty v prospech verejného obstarávania sa na politiku súdržnosti 
EÚ vzťahujú v osobitnej miere. Diskusia o smerniciach o verejnom obstarávaní by sa mala 
využiť na zvýšenie povedomia o tom, že súčasná zložitosť verejného obstarávania z veľkej 
časti vyplýva z komplikovaných vnútroštátnych predpisov. 
Osobitná výzva politiky súdržnosti EÚ, najmä v porovnaní s vnútroštátnymi systémami 
dotácií, spočíva v tom, že v tejto oblasti existuje niekoľko úrovní kontroly. Takže je viac 
pravdepodobné, že sa odhalí porušovanie pravidiel verejného obstarávania. Súčasne však 
ľudia zaoberajúci sa auditom a kontrolou v politike súdržnosti vo väčšine prípadov nie sú 
odborníkmi na verejné obstarávanie. Je zjavné, že za takýchto okolností by obidve strany, 
napríklad príjemcovia, ako aj orgány vykonávajúce audit a kontrolu, mali úžitok 
z obmedzenia počtu postupov a ľahko pochopiteľného súboru prahových hodnôt.  
Vychádzajúc z analýzy stavu v Európskej únii a so zreteľom na reprezentatívne príklady 
a praktické skúsenosti v oblasti verejného obstarávania a politiky súdržnosti štúdia 
obsahuje štyri hlavné odporúčania k týmto bodom:  

 kontrola ako politická zodpovednosť, 

 povinnosti a úlohy subjektov riadiacich programy, 

 primeranosť pravidiel verejného obstarávania pre menšie projekty, 

 podpora nových prvkov verejného obstarávania v politike súdržnosti. 

Hlavné právne a technické aspekty politiky súdržnosti a verejného obstarávania sa riadia 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Rámec Európskej únie obsahuje dodatočné požiadavky 
týkajúce sa podávania správ, monitorovania a kontroly, projekty sa však vo všeobecnosti 
riadia vnútroštátnymi predpismi a normami (najmä v prípade investícií do infraštruktúry). 
Rôznorodosť v Európskej únii pramení z toho, že v EÚ 12 je riadenie programov Európskej 
únie skôr súčasťou odlišných administratívnych úrovní. Väčšina príslušných ministerstiev 
má vlastné útvary na vykonávanie programov politiky súdržnosti. Odborné školenia pre 
personál týchto útvarov sú väčšinou zamerané na jazyk, vypracovanie správ 
a monitorovanie, zatiaľ čo odborné znalosti potrebné pri verejnom obstarávaní v oblasti 
infraštruktúry pochádzajú z iných rezortov, o ktorých možno povedať, že sú založené na 
tradičných technických a právnych odborných znalostiach. Z toho vyplýva celý rad výziev 
súvisiacich s kompetenciami a kontrolnými funkciami. Inštitúcie poverené kontrolou 
verejného zadávania zjavne potrebujú odborné znalosti na zodpovedajúcej úrovni. Dostatok 
stálych zamestnancov je hlavným predpokladom efektívnej a účinnej práce. 
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Nevyhnutnou podmienkou takéhoto stabilného rámca je politická štruktúra kontrolných 
funkcií. Rozpočtové škrty, časté zmeny personálnej politiky a značné politické zásahy sú 
bežnými výzvami pre uvedené kontrolné orgány. 
Preto je nanajvýš dôležité uvedomiť si potrebu funkcií účinnej a efektívnej kontroly, aby bol 
významný trh v oblasti verejného obstarávania v politike súdržnosti transparentný 
a spravodlivý. Existuje značný počet dôkazov z celej Európy svedčiacich o tom, že bez 
kontroly je táto transparentnosť a spravodlivosť nemožná. 
 

Odporúčania 
Politika súdržnosti poskytuje značné finančné prostriedky na verejné investície v mnohých 
členských štátoch a verejné obstarávanie je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivého prístupu k tomuto trhu. V krajinách, v ktorých politika súdržnosti poskytuje 
významné finančné prostriedky, by sa európski aktéri mali jasne zasadzovať v prospech 
myšlienky, že sú potrebné účinné a efektívne kontrolné inštitúcie, najmä so zreteľom na 
nadchádzajúce programové obdobie 2014 – 2020. 
 

Hlavnú zodpovednosť za vykonávanie programov voči Európskej komisii majú orgány 
riadiace programy v rámci politiky súdržnosti. Orgány auditu, ďalšie dôležité inštitúcie 
dohliadajúce na kontrolu, sú oprávnené vykonávať audit fungovania systémov kontroly, 
a to predbežne počas vykonávania programov, ako aj následne. 
Na zlepšenie postupov v oblasti verejného obstarávania v rámci programov štrukturálnych 
fondov existujú tieto dve hlavné riešenia: 

 zaviesť monitorovanie a posilniť kontrolné funkcie (Európska komisia by mohla 
monitorovanie a kontrolu verejného obstarávania zaviesť do všetkých usmernení 
ako vyslovene povinný prvok). 

 poskytovať podnety umožňujúce, aby sa pre tých, ktorí riadia programy, a pre 
príjemcov zlepšil prístup k odborným znalostiam o verejnom obstarávaní 
(programy v oblasti politiky súdržnosti majú finančné prostriedky na 
vykonávanie a riadenie, ktoré sú súčasťou osobitnej priority nazvanej Technická 
pomoc. Budovanie kapacít vo verejnom obstarávaní by sa mohlo financovať z 
prostriedkov v rámci Technickej pomoci, ale to sa stáva len zriedka. 

Využívanie Technickej pomoci na budovanie kapacít vo verejnom obstarávaní by sa malo na 
európskej úrovni výrazne presadzovať. Je dôležité, aby sa tento prístup zameriaval na 
poskytovanie vhodných odborných znalostí pre: 

 riadenie programov na účel vykonávania predbežných kontrol (napríklad pred 
uzavretím zmluvy), ako aj následných kontrol, 

 príjemcov (napríklad zostavením zoznamu certifikovaných odborníkov na oblasť 
obstarávania, ktorí by zdarma (to znamená z prostriedkov programu) 
poskytovali odhady nákladov a usmernenia v počiatočnej fáze. 

Prehľad bežnej praxe pri programoch financovaných zo štrukturálnych fondov v celej 
Európskej únii ukazuje, že kapacity na vykonávanie účinnej kontroly verejného 
obstarávania a na predchádzanie podvodom pri verejnom obstarávaní v rámci programov, 
čo sa týka predovšetkým kompetencií riadiacich orgánov a finančnej kontroly, sú relatívne 
obmedzené. Platí to najmä pre programy, ktoré financujú širokú škálu podporných opatrení 
vrátane malých programov v oblasti infraštruktúry, ako sú regionálne operačné programy, 
programy v rámci cieľov Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť alebo Európska 
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územná spolupráca. Orgány zodpovedné za programy musia často využívať odborné 
znalosti iných inštitúcií, ako sú orgány auditu, národné úrady pre verejné obstarávanie či 
dokonca národné kontrolné úrady, aby mohli posilniť svoje kapacity. Preto je potrebný lepší 
rámec pre štruktúrovanú výmenu znalosti v oblasti riadenia a lepší prístup k odborným 
znalostiam o verejnom obstarávaní. 
 

Odporúčania 

Európsky parlament by mohol začať rokovania s Komisiou zamerané na balík cielených 
opatrení pre oblasť verejného obstarávania v politike súdržnosti. Tento balík by mohlo 
tvoriť niekoľko prvkov, ako je zavedenie monitorovania, posilnenie ustanovení o kontrole 
a dôraznejšie usmernenia o možných medzerách v oblasti bezpečnosti v súvislosti 
s verejným obstarávaním v rámci programov. Najmä pre programy, ktoré zahŕňajú celú 
škálu opatrení oprávnenej pomoci, existuje množstvo rôznych riešení, ktorých cieľom je: 
predchádzať slabým miestam v súvislosti s verejným obstarávaním; zabezpečiť veľkú 
informovanosť o verejnom obstarávaní, a to vo všetkých fázach programu a riadenia 
projektových cyklov.  

 

Prípadové štúdie jasne odhaľujú problémy menších projektov týkajúce sa pravidiel 
verejného obstarávania. Malé a stredné podniky alebo menšie organizácie musia pri 
riadení projektov financovaných z verejných prostriedkov uplatňovať právne predpisy o 
verejnom obstarávaní. Narážajú na rôzne prekážky, najmä pokiaľ ide o ich schopnosti 
absolvovať tieto postupy. 
Otázka zložitých postupov sa netýka len právnych predpisov Európskej únie, ale vyskytuje 
sa aj v niektorých členských štátoch v prípade obstarávania s hodnotou pod hranicu 
Európskej únie. V tomto prípade môžu byť postupy verejného obstarávania na úrovni 
členských štátov dokonca ešte zložitejšie ako na európskej úrovni. Zároveň je však veľmi 
ťažké preukázať efektívne využívanie prostriedkov bez porovnania cien. Diskusia je preto 
zameraná na vymedzenie minimálnych noriem pre porovnanie cien, napríklad pre 
transparentný porovnávací prehľad ponúk bez dodatočnej nadmernej administratívnej 
záťaže.  
V každom prípade sa musí zložitosť pravidiel verejného obstarávania znížiť, ak sa majú 
prostriedky zo štrukturálnych fondov dostať k svojim prípadným cieľovým skupinám.  

Odporúčania 

V prípadoch, keď menšie organizácie riadia projekty financované z verejných prostriedkov, 
je objem zákazky menší. Dodávatelia aj zadávateľské orgány tvrdia, že postupy verejného 
obstarávania by sa v takýchto prípadoch mali zjednodušiť. Európski aktéri by mohli 
podporiť diskusiu s cieľom vymedziť minimálne normy pre transparentné porovnanie cien 
v prípade malých zmluvných objemov, a tak umožniť, aby sa znížili rozdiely právnych 
ustanovení pre menšie zmluvné objemy, ktoré sú súčasťou vnútroštátnych zákonov 
o verejnom obstarávaní v celej Európskej únii.  
Okrem toho by sa mala poskytovať podpora odborníkom v oblasti verejného obstarávania 
z rozpočtových prostriedkov Technickej pomoci v rámci operačných programov, aby sa 
znížilo zaťaženie menších organizácií ako príjemcov.  
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V oblasti verejného obstarávania sa objavilo niekoľko nových prvkov, ktorým by mali 
aktéri pôsobiaci v politike súdržnosti v celej Európe venovať pozornosť. Najmä zelené 
verejné obstarávanie alebo udržateľné verejné obstarávanie, zamerané na náklady na 
životný cyklus výrobkov alebo stavieb, by boli vhodnými prvkami v rámci politiky súdržnosti 
v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020. V článku 17 nariadenia (EÚ) 1083/2006 sa uvádza, že 
ciele fondov sa sledujú v rámci udržateľnosti životného prostredia. V zásade sa v prípade 
všetkých operačných programov vyžaduje zavedenie environmentálnej udržateľnosti ako 
horizontálnej zásady. Presadzovanie zeleného verejného obstarávania by ako pozitívny 
prínos k environmentálnej udržateľnosti mohlo pomôcť pri zhmotňovaní tejto zásady.  
O podobnom prístupe by sa dalo uvažovať v prípade sociálne zodpovedného verejného 
obstarávania ako o malom, ale konkrétnom prvku, ktorý prispieva k cieľu sociálneho 
začlenenia. V neposlednom rade by sa projekty súvisiace s týmito novými prvkami vo 
verejnom obstarávaní mali podporovať v budúcich generáciách programov. Tento prístup by 
sa mohol realizovať rôznymi formami, ako sú napríklad: 

 vzdelávacie iniciatívy v oblasti zeleného obstarávania a sociálne zodpovedného 
verejného obstarávania pre miestne a regionálne orgány ako súčasť budovania 
kapacít v rámci národných programov Technickej pomoci alebo, napríklad 
v prípade sociálne zodpovedného verejného obstarávania, ako súčasť technickej 
pomoci v rámci programov Európskeho sociálneho fondu. 

 podpora elektronického verejného obstarávania ako súčasť operačných 
programov zameraných na informačnú spoločnosť (realizovaných dosť často v EÚ 
12). 

 

Odporúčania 
Politika súdržnosti EÚ by mohla byť vzhľadom na svoj významný finančný objem v oblasti 
verejného obstarávania ďalším nástrojom určeným pre nové prvky, ako sú zelené verejné 
obstarávanie, sociálne zodpovedné verejné obstarávanie alebo elektronické verejné 
obstarávanie. 
Presadzovanie týchto nových prvkov si však so zreteľom na nadchádzajúce programové 
obdobie bude vyžadovať súhlas a podporu na európskej úrovni, t. j zo strany Európskej 
komisie a Európskeho parlamentu, ako aj na národnej úrovni. Na tento účel bude potrebné 
informovať a zapojiť národné orgány pre verejné obstarávanie, aby sa zabezpečila väčšia 
pozornosť orgánov, ktoré riadia programy. Bez takýchto koordinovaných iniciatív na 
európskej a národnej úrovni sa môže stať, že orgány riadiace programy budú pri udeľovaní 
zákaziek prisudzovať len malý význam iným kritériám, ako je kritérium nízkej ceny, alebo 
im nebudú pripisovať žiadny význam. 

 


