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ZMLUVY O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejné orgány uzatvárajú zmluvy s cieľom zabezpečiť dodávku prác alebo poskytnutie
služieb. Tieto zmluvy, ktoré sa uzatvárajú za odplatu s jedným či viacerými subjektmi, sa
nazývajú verejné zákazky a predstavujú dôležitú súčasť HDP Európskej únie. Len nízky
percentuálny podiel zmlúv o verejnom obstarávaní však bol uzavretý so zahraničnými
podnikmi. Uplatňovanie zásad vnútorného trhu na tieto zmluvy zaručuje lepšie rozdelenie
ekonomických zdrojov a racionálnejšie využívanie verejných financií. V roku 2014 bol
Parlamentom a Radou prijatý nový balík o verejnom obstarávaní s cieľom zjednodušiť
postupy a urobiť ich pružnejšími, aby sa tak podporil prístup malých a stredných podnikov
k verejnému obstarávaniu a aby sa zabezpečil väčší dôraz na sociálne a environmentálne
kritériá.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 26, 34, 53 ods. 1 a články 56, 57, 62 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Zmluvy o verejnom obstarávaní hrajú dôležitú úlohu v ekonomikách členských štátov a ich
odhadovaný podiel na HDP Únie je viac ako 16 %. Pred zavedením právnych predpisov
Spoločenstva sa iba 2 % zmlúv verejného obstarávania zadávali zahraničným podnikom.
Tieto zmluvy zohrávajú kľúčovú úlohu v určitých odvetviach (napríklad stavebníctvo a
verejné práce, energetika, telekomunikácie a ťažký priemysel) a tradične sú charakterizované
uprednostňovaním domácich dodávateľov, čo vyplýva zo zákonných či z administratívnych
predpisov. Tento nedostatok otvorenej a účinnej hospodárskej súťaže bol jednou z prekážok
dobudovania jednotného trhu, ktorá spôsobila, že náklady verejných obstarávateľov rástli, a v
niektorých kľúčových odvetviach brzdila rozvoj konkurencieschopnosti.
Uplatňovanie zásad vnútorného trhu (predovšetkým slobody poskytovania služieb a voľnej
hospodárskej súťaže) v týchto zmluvách zaručuje lepšie rozdelenie ekonomických zdrojov
a racionálnejšie využívanie verejných financií (verejné orgány získavajú výrobky a služby
najvyššej možnej kvality za najlepšiu cenu v rámci tvrdšej konkurencie). Uprednostňovaním
najlepších podnikov na celom európskom trhu sa stimuluje konkurencieschopnosť európskych
spoločností (ktoré tak dokážu rásť a rozvíjať svoje trhy) a posilňuje dodržiavanie zásad
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, spravodlivej hospodárskej súťaže a efektivity, a tým
sa znižuje riziko podvodov a korupcie. Skutočne otvorený jednotný trh sa dosiahne iba vtedy,
keď sa všetky spoločnosti budú môcť rovnako uchádzať o získanie týchto zmlúv.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Na úrovni Spoločenstva boli prijaté právne predpisy zamerané na koordináciu vnútroštátnych
predpisov, ukladanie povinností v súvislosti so zverejňovaním výziev na predkladanie
ponúk a na objektívne kritéria na kontrolu predložených ponúk. Spoločenstvo sa po prijatí
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niekoľkých normatívnych aktov prijatých od 60. rokov minulého storočia rozhodlo, že
zjednoduší a skoordinuje právne predpisy o verejnom obstarávaní, a prijalo štyri smernice
(92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS). Tri z týchto smerníc sa s cieľom
zjednodušenia a spresnenia zlúčili do smernice 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania
verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na
služby (upravená smernicou 2005/75/ES) a do smernice 2004/17/ES o koordinácii postupov
obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a
poštových služieb. Niektoré prílohy k obom smerniciam boli zmenené a doplnené smernicou
2005/51/ES. Smernica 2009/81/ES zaviedla osobitné pravidlá pre verejné obstarávanie v sektore
obrany, ktorých cieľom je uľahčiť prístup k trhom s obrannými zariadeniami v iných členských
štátoch.

REFORMA

V roku 2014 bol Parlamentom a Radou prijatý nový balík o verejnom obstarávaní s
cieľom zjednodušiť postupy a urobiť ich pružnejšími, aby sa tak podporil prístup malých a
stredných podnikov k verejnému obstarávaniu a aby sa zabezpečil väčší dôraz na sociálne a
environmentálne kritériá. Legislatívny rámec obsahuje smernicu 2014/24/EÚ z 26. februára
2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a smernicu 2014/25/EÚ z
26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného
hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.
Nový balík o verejnom obstarávaní uzatvára nová smernica 2014/23/EÚ z 26. februára 2014
o udeľovaní koncesií, ktorá ustanovuje príslušný právny rámec pre udeľovanie koncesií a
zabezpečuje, aby mal každý európsky hospodársky subjekt účinný a nediskriminačný prístup
na trh EÚ, a poskytuje väčšiu istotu ako v súčasnosti platné právo.
Vonkajší prvok verejného obstarávania sa zohľadňuje aj v návrhu nariadenia Komisie z 21.
marca 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá prístupu tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný
trh EÚ vo verejnom obstarávaní a postupy podporujúce rokovania o prístupe tovaru a služieb
EÚ na trhy verejného obstarávania tretích krajín.
S cieľom dosiahnuť do polovice roka 2016 úplné elektronické obstarávanie Komisia prijala
v apríli 2012 Stratégiu pre elektronické verejné obstarávanie[1] a 26. júna 2013 predložila
návrh smernice z júna 2013 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. Dňa 16. apríla
2014 Parlament a Rada prijali smernicu 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom
obstarávaní[2]. Termín na transpozíciu v členských štátoch je stanovený na 27. november 2018.

VYMEDZENIA POJMOV

„Verejné zákazky“ sú zmluvy s peňažným plnením, uzavreté písomne medzi jedným alebo
viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi,
ktorých predmetom je vykonanie prác, dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb.
„Verejní obstarávatelia“ sú štátne, regionálne alebo miestne orgány, inštitúcie, ktoré sa spravujú
verejným právom, združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo
jednou alebo viacerými takýmito inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom.
„Koncesie“ sú odplatné zmluvy uzavreté písomne, prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poverujú uskutočnením stavebných prác (v prípade
koncesie na stavebné práce) alebo poskytovaním a riadením iných služieb (v prípade koncesie

[1]COM(2012)0179.
[2]Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom
obstarávaní, Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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na služby) jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je buď len právo
na využívanie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s peňažným plnením.
Udeľovanie koncesií znamená prenesenie prevádzkového rizika na koncesionára.

POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Všetky postupy musia byť v súlade so zásadami práva EÚ a osobitne so zásadou voľného
pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj zásadami od
nich odvodenými, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie,
proporcionalita a transparentnosť. Musí sa tiež rešpektovať hospodárska súťaž, dôvernosť a
účinnosť.
A. Druhy postupov
Výzvy na predloženie ponúk musia zodpovedať rôznym typom postupov, ktoré sa majú
využívať na základe systému prahových hodnôt spolu s metódami na výpočet odhadovanej
hodnoty každej verejnej zákazky a s označením postupov, ktoré treba využiť – či už povinne
alebo nepovinne – ako je stanovené v smerniciach. V tzv. otvorenom postupe môže predložiť
ponuku každý hospodársky subjekt, ktorý má o to záujem. V tzv. užšom konaní môžu predložiť
ponuky len tie hospodárske subjekty, ktoré sú vyzvané verejným obstarávateľom. V tzv.
súťažnom postupe s rokovaním môže žiadosť o účasť predložiť každý hospodársky subjekt,
ale iba hospodárske subjekty, ktoré sú vyzvané verejným obstarávateľom, po preskúmaní
poskytnutých informácií, môžu predložiť prvotnú ponuku, ktorá je základom nasledujúcich
rokovaní. V tzv. postupe so súťažným dialógom môže žiadosť o účasť predložiť každý
hospodársky subjekt, ale iba hospodárske subjekty, ktoré sú vyzvané verejným obstarávateľom,
sa môžu na dialógu zúčastniť. Používa sa v prípadoch, keď verejní obstarávatelia nie sú schopní
určiť spôsob uspokojenia svojich potrieb, alebo posúdiť, aké riešenia ponúka trh. Zákazka
sa zadá výlučne na základe kritéria najlepšieho pomeru ceny a kvality. Nový postup, tzv.
partnerstvo v oblasti inovácie, bol vytvorený pre prípady, keď je potrebné inovatívne riešenie,
ktoré ešte nie je dostupné na trhu. Verejný obstarávateľ rozhoduje o vytvorení partnerstva v
oblasti inovácie s jedným alebo viacerými partnermi, ktorí vedú oddelený výskum a vývoj
s cieľom dohodnúť sa počas postupu verejného obstarávania na novom inovačnom riešení.
V osobitných prípadoch môžu verejní obstarávatelia zadať verejné zákazky prostredníctvom
rokovacieho postupu bez predchádzajúceho zverejnenia.
B. Kritériá zadávania zákaziek
Verejní obstarávatelia musia pri zadávaní zákaziek vychádzať z najlepšieho pomeru ceny a
kvality. Reforma pravidiel verejného obstarávania, ktorá zaviedla toto nové kritérium založené
na zásade „najlepšieho pomeru ceny a kvality“, má prednosť pred najnižšou cenou, a teda
zohľadňuje tak kvalitu práce, tovaru alebo služby, ako aj cenu alebo náklady na životný cyklus.
Toto kritérium kladie väčší dôraz na kvalitu, životné prostredie, sociálny aspekt a inovácie.
C. Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnosti
Postupy obstarávania musia zabezpečiť nevyhnutnú úroveň transparentnosti vo všetkých
štádiách. To je možné dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom zverejňovania základných
prvkov postupov obstarávania a prostredníctvom rozširovania informácií o záujemcoch a
uchádzačoch (napr. kritérií a postupov, z ktorých sa vychádza pri rozhodnutí o zadaní zákazky,
informácií o priebehu postupu a informácií o dôvodoch zamietnutia), ako aj prostredníctvom
ustanovení o dostatočnej dokumentácií v súvislosti s všetkými krokmi postupu.
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D. Opravné prostriedky
Na riešenie prípadov porušovania pravidiel verejného obstarávania zo strany verejných
obstarávateľov ustanovuje smernica o opravných prostriedkoch (2007/66/ES) účinný systém
nápravy pre obe smernice o verejnom obstarávaní, ako aj pre smernicu o koncesiách a zavádza
tiež dva dôležité prvky. Tzv. odkladná lehota uchádzačom umožňuje, po rozhodnutí o zadaní
zákazky, aby sa po oboznámení s rozhodnutím rozhodli, či začnú postup preskúmania. Počas
tejto lehoty, ktorá musí trvať aspoň 10 dní, nemôže verejný obstarávateľ zmluvu podpísať.
Smernica o opravných prostriedkoch zároveň zavádza prísnejšie pravidlá na ochranu pred
nezákonným priamym zadávaním verejných zákaziek.
E. Iné aspekty verejného obstarávania
Nové pravidlá podporujú zelené verejné obstarávanie prostredníctvom prístupu spočívajúceho
v určení nákladov na životný cyklus a možnosti uviesť odkaz na konkrétnu značku alebo
ekologickú značku. V smerniciach sú zohľadnené aj dôležité sociálne aspekty ako osobitné
ustanovenia o sociálnom začlenení, sociálnych kritériách, zadávaní zákaziek subdodávateľom
a zjednodušený režim pre zákazky na služby. Nemenej dôležité je aj znižovanie byrokracie a
zlepšovanie prístupu malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu. Nové pravidlá
zavádzajú jednotný európsky dokument pre obstarávanie a používanie vlastných vyhlásení.
Prístup malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu sa zlepší predovšetkým
možnosťou rozdelenia zákaziek na časti a obmedzením požiadavky na ročný obrat. V
zmysle nových smerníc je postupné používanie elektronického obstarávania povinné a
zároveň sa ustanovujú osobitné metódy a nástroje elektronického a hromadného obstarávania,
ako sú rámcové dohody, dynamické nákupné systémy, elektronické aukcie, elektronické
katalógy, centrálne obstarávacie činnosti a spoločné cezhraničné obstarávanie. Smernice
obsahujú judikatúru Európskeho súdneho dvora o vnútorných vzťahoch, čo po splnení
podmienok umožňuje verejným obstarávateľom zadávať zákazky podnikom bez postupu
obstarávania. Nové pravidlá posilňujú už platné právne predpisy, pokiaľ ide o konflikt záujmov,
zvýhodňovanie a korupciu tým, že zvyšujú záruky riadnych postupov v súvislosti s dôvodmi na
vylúčenie, predchádzajúcimi konzultáciami, zmenami zákaziek a transparentnosťou.

KONCESIE

Kým revízia pravidiel pre sektor verejných služieb je viac-menej v súlade s revíziou pravidiel
pre verejné obstarávanie (aj keď prispôsobená možnosti väčšej flexibility postupov pre subjekty
vykonávajúce obchodnú alebo priemyselnú činnosť), nové pravidlá o koncesiách sú oveľa
špecifickejšie.
Smernica sa vzťahuje iba na koncesie s hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 5
miliónov EUR a určité druhy koncesií sú z pôsobnosti smernice vylúčené, vrátane koncesií
týkajúcich sa pitnej vody. Na rozdiel od všeobecných postupov verejného obstarávania môžu
verejní obstarávatelia navrhnúť vlastný postup pre udeľovanie koncesií podľa vnútroštátnych
noriem alebo vlastných preferencií za predpokladu, že dodržia určité základné pravidlá, aby
bolo zabezpečené: uverejnenie oznámenia o koncesii; uvedenie informácií o minimálnych
požiadavkách a kritériách udeľovania; rešpektovanie už platných požiadaviek a vylúčenie
záujemcov, ktorí ich nespĺňajú; vylúčenie záujemcov, ktorí boli odsúdení za určité trestné činy,
ako podvod a pranie špinavých peňazí; a uvedenie informácií pre účastníkov o organizácii
postupu a orientačný časový rozvrh. Navyše, predmet koncesie, kritériá pre udelenie koncesie
a minimálne požiadavky nemôžu byť predmetom rokovaní v rámci postupov udeľovania
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koncesie. Koncesie sú časovo obmedzené a otázka, či je možné ich predĺžiť, sa musí posudzovať
v rámci postupu o zmene zákazky.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pred balíkom o verejnom obstarávaní, ktorý Parlament prijal 15. januára 2014, prijal niekoľko
uznesení, vrátane uznesenia z 18. mája 2010 o novom vývoji v oblasti verejného obstarávania,
uznesenia z 12. mája 2011 o rovnakom prístupe na trhy verejného sektora v EÚ a v tretích
krajinách a uznesenia z 25. októbra 2011 o modernizácii verejného obstarávania. V týchto
uzneseniach Parlament predovšetkým podporil opatrenia na zjednodušenie (napr. flexibilné
postupy) a vyzval na zvýšenie právnej istoty. Zastával názor, že najnižšia cena nie je
jediným kritériom, ktoré by sa malo pri zadávaní zákaziek posudzovať, ale mal by sa skôr
zohľadniť pomer ceny a kvality vrátane kritéria udržateľnosti (ako náklady na životný cyklus,
environmentálne a sociálne kritériá).
Nedávny výskum poukazuje na to, že prebiehajúci brexit prinesie výraznú neistotu a bude mať
vplyv na jednotný trh a práva európskych občanov v oblasti verejného obstarávania[3]. Parlament
bude musieť zohrávať významnú úlohu pri zisťovaní, či je v rámci tohto procesu zabezpečená
demokratická legitimita a dodržiavanie práv občanov[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf.
[4]Stoll P. T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf.
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