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ZMLUVY O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejné orgány uzatvárajú zmluvy s cieľom zabezpečiť vykonávanie prác
a poskytovanie služieb. Objem obchodovania týchto zmlúv predstavoval
2 448 miliárd EUR, čo ukazuje, že európske verejné obstarávanie je hlavnou hnacou
silou hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a inovácií. Balík opatrení
v oblasti verejného obstarávania prijatý Parlamentom a Radou v roku 2014 zvýšil
HDP EÚ o 2,88 miliardy EUR ročne. Smernice EÚ o verejnom obstarávaní navyše
viedli k zvýšeniu celkového objemu zákaziek z necelých 200 miliárd EUR na približne
525 miliárd EUR.

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 podľa odhadov vytvárajú viac ako 16 % HDP Únie. Pred zavedením
právnych predpisov Spoločenstva sa iba 2 % zmlúv verejného obstarávania zadávali
zahraničným podnikom. Tieto zmluvy zohrávajú kľúčovú úlohu v určitých odvetviach
(stavebníctvo, verejné práce, energetika, telekomunikácie a ťažký priemysel) a tradične
sa opierajú o štatutárne alebo administratívne pravidlá, ktoré uprednostňujú domácich
dodávateľov. Tento nedostatok otvorenej a účinnej hospodárskej súťaže bol jednou
z prekážok dobudovania jednotného trhu, pričom náklady verejných obstarávateľov
rástli, a v niektorých kľúčových odvetviach sa tlmila konkurencieschopnosť.
Uplatňovanie zásad vnútorného trhu 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 vďaka väčšej
hospodárskej súťaži). Uprednostňovaním najlepších podnikov na celom európskom
trhu sa podporuje konkurencieschopnosť európskych spoločností a posilňuje
dodržiavanie zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a efektivity, a tým sa
znižuje riziko podvodov a korupcie.

VÝSLEDKY

Spoločenstvo prijalo právne predpisy zamerané na koordináciu vnútroštátnych
predpisov, čím sa uložili povinnosti súvislosti so zverejňovaním výziev na predkladanie
ponúk a na objektívne kritéria na kontrolu predložených ponúk. Od 60. rokov
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minulého storočia bolo prijatých niekoľko normatívnych aktov týkajúcich sa verejného
obstarávania, neskôr sa však Spoločenstvo rozhodlo zjednodušiť a koordinovať právne
predpisy v tejto oblasti a prijalo štyri smernice (smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS,
93/37/EHS a 93/38/EHS). S cieľom zjednodušenia a spresnenia boli tri z týchto
smerníc zlúčené do smernice 2004/18/ES o verejných zákazkách na práce, verejných
zákazkách na dodávku tovaru a verejných zákazkách na služby a do smernice 2004/17/
ES o odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.
O pár rokov neskôr sa smernicou 2009/81/ES zaviedli osobitné pravidlá pre verejné
obstarávanie v sektore obrany, ktorých cieľom je uľahčiť prístup k trhom s obrannými
zariadeniami v iných členských štátoch.

REFORMA

Parlament a Rada prijali v roku 2014 nový balík v oblasti verejného obstarávania, ktorý
zahŕňa smernicu 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní (a o zrušení smernice 2004/18/
ES) a smernicu 2014/25/EÚ 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 uzatvorila nová
smernica o udeľovaní koncesií (smernica 2014/23/EÚ), ktorou sa ustanovuje právny
rámec pre udeľovanie koncesií[1] a zabezpečuje, aby mal každý európsky hospodársky
subjekt účinný a nediskriminačný prístup na trh EÚ. Smernica zároveň poskytuje väčšiu
istotu, pokiaľ ide o uplatniteľné právne predpisy.
Vonkajší aspekt verejného obstarávania sa zohľadnil aj v návrhu nariadenia Komisie
z roku 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. Patová situácia
v rokovaniach viedla v roku 2016 k novému návrhu Komisie. Spoluzákonodarcovia
ukončili formálny postup prijímania v júni 2022 a konečný akt bol podpísaný
23. júna 2022.
S cieľom dosiahnuť do polovice roka 2016 úplné elektronické obstarávanie Komisia
prijala v apríli 2012 stratégiu pre elektronické verejné obstarávanie. Dňa 16. apríla 2014
Parlament a Rada prijali smernicu 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom
obstarávaní.
Komisia 3. októbra 2017 zverejnila dve oznámenia: Za fungujúce a prínosné
verejné obstarávanie v Európe (COM(2017)0572) a Napomáhanie investovaniu
prostredníctvom dobrovoľného ex ante posúdenia aspektov týkajúcich sa verejného
obstarávania v súvislosti s veľkými projektmi v oblasti infraštruktúry (COM(2017)0573).
S cieľom ďalej zlepšiť európske verejné obstarávanie (ako súčasť balík stratégie
verejného obstarávania) uverejnila aj odporúčanie k profesionalizácii verejného
obstarávania – Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania.

[1]„Koncesie“ sú odplatné zmluvy, prostredníctvom ktorých jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia
poveria uskutočnením stavebných prác alebo poskytnutím a riadením služieb jeden alebo viaceré hospodárske subjekty.
Hospodárske subjekty, ktorým bola udelená koncesia, získajú výlučné právo na vykonanie prác alebo poskytnutie služieb, ktoré
sú predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s platbou.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31992L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31993L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31993L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31993L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32004L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0124/COM_COM(2012)0124_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0034/COM_COM(2016)0034_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM:2012:0179:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2017:572:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2017:573:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017H1805


Informačné listy o Európskej únii - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

POSTUP 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 predkladanie ponúk musia zodpovedať rôznym druhom postupov, ktoré sa
používajú na základe systému prahových hodnôt. V smerniciach sa uvádzajú aj metódy
výpočtu predpokladanej hodnoty každej verejnej zákazky[2] a údaje o postupoch, ktoré
sa majú uplatniť. V tzv. otvorenom postupe môže predložiť ponuku každý hospodársky
subjekt, ktorý má o to záujem. V tzv. užšom konaní môžu predložiť ponuky len
vyzvané hospodárske subjekty. V tzv. súťažnom postupe s rokovaním môže žiadosť
o účasť predložiť každý hospodársky subjekt, ale iba vyzvané hospodárske subjekty po
preskúmaní poskytnutých informácií môžu predložiť prvotnú ponuku. V tzv. postupe so
súťažným dialógom môže žiadosť o účasť predložiť každý hospodársky subjekt, ale iba
vyzvané hospodárske subjekty sa môžu na dialógu zúčastniť. Používa sa v prípadoch,
keď verejní obstarávatelia[3] 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 a inovačnom
riešení. V osobitných prípadoch môžu verejní obstarávatelia zadať verejné zákazky
prostredníctvom rokovacieho postupu bez predchádzajúceho zverejnenia.
B. Kritériá zadávania zákaziek
Verejní obstarávatelia musia zadávať zákazky ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.
Reforma pravidiel verejného obstarávania, ktorou sa zaviedlo toto nové kritérium,
zásada „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“, má prednosť pred najnižšou cenou,
a teda zohľadňuje 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. Pravidlá uverejňovania oznámení a transparentnosti
Postupmi obstarávania sa musí zabezpečiť požadovanú úroveň transparentnosti vo
všetkých štádiách. To je možné dosiahnuť predovšetkým zverejňovaním základných

[2]„Verejné zákazky“ sú zmluvy s peňažným plnením, uzavreté medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi
a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je vykonanie prác, dodávka výrobkov alebo poskytnutie
služieb.
[3]„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.
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prvkov postupov obstarávania a informácií o záujemcoch a uchádzačoch, ako aj
poskytnutím dostatočnej dokumentácie v súvislosti so všetkými krokmi postupu.
D. Opravné prostriedky
Na riešenie porušovania pravidiel verejného obstarávania zo strany verejných
obstarávateľov ustanovuje smernica o opravných prostriedkoch (smernica 2007/66/
ES) účinný systém nápravy pre obe smernice o verejnom obstarávaní, ako aj pre
smernicu o koncesiách a zavádza tiež dva dôležité prvky vrátane odkladnej lehoty.
Na základe rozhodnutia o zadaní zákazky umožňuje odkladná lehota uchádzačom
preskúmať rozhodnutie a rozhodnúť o sa, či začať konanie o preskúmaní. Počas tejto
lehoty, ktorá musí trvať aspoň 10 dní, nemôže verejný obstarávateľ zmluvu podpísať.
E. Iné aspekty verejného obstarávania
Nové pravidlá podporujú zelené verejné obstarávanie prístupom spočívajúcim v určení
nákladov na životný cyklus a umožňujú uviesť odkaz na konkrétnu značku alebo
ekologickú značku. Sociálne aspekty sú tiež dôležité a smerniciach sú zohľadnené aj
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 nových smerniciach sa vyžaduje
progresívne využívanie elektronického obstarávania a stanovujú sa v nich osobitné
pravidlá týkajúce sa techník a nástrojov elektronického a hromadného obstarávania,
ako sú rámcové dohody, dynamické nákupné systémy, elektronické aukcie atď.
Smernice zahŕňajú aj judikatúru Súdneho dvora Európskej únie týkajúcu sa vnútorných
vzťahov, čím sa verejným obstarávateľom umožňuje za určitých podmienok zadať
zákazku podniku bez postupu verejného obstarávania. Novými pravidlami sa posilňujú
platné právne predpisy o konflikte záujmov, zvýhodňovaní a korupcii.
Komisia 11. marca 2020 uverejnila pracovný dokument o kritériách zeleného verejného
obstarávania EÚ pre dátové centrá, serverové miestnosti a cloudové služby s cieľom
zabezpečiť, aby sa zariadenia a služby dátového centra obstarávali spôsobom šetrným
k životnému prostrediu v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky, zmeny klímy
a efektívneho využívania zdrojov.
V nadväznosti na pandémiu COVID-19 Komisia navrhla nariadenie o zriadení akčného
programu Únie v oblasti zdravia (EU4Health, COM(2020)0405), v ktorom sa plánuje
vyššie prideľovanie verejných zákaziek v oblastiach, ako sú lieky, vakcíny, nová
liečba a údaje. Záverečný akt podpísali predsedovia spoluzákonodarných orgánov
24. marca 2021 a v Úradnom vestníku Európskej únie bol uverejnený 26. marca 2021.
Nariadenie (EÚ) 2021/522 nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení
v úradnom vestníku a uplatňuje sa spätne od 1. januára 2021. Komisia takisto vydala
nové usmernenia pre verejných obstarávateľov s cieľom pomôcť verejným orgánom
využívať rámec verejného obstarávania EÚ na zabezpečenie rýchleho nákupu
potrebného vybavenia a začala postup piatich spoločných obstarávaní osobných
ochranných prostriedkov s členskými štátmi. Komisia 27. mája 2020 vydala oznámenie
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týkajúce sa plánu obnovy po pandémii COVID-19 (COM(2020)0456) a zdôraznila
potrebu digitalizácie verejného obstarávania prostredníctvom rozvoja vnútroštátnych
systémov a platforiem elektronického obstarávania.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pred prijatím balíka o verejnom obstarávaní 15. januára 2014 Parlament 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 vyzval na zjednodušenie
opatrení a zabezpečenie väčšej právnej istoty, ako aj na posudzovanie hodnoty a
udržateľnosti pri zadávaní zákaziek.
V rámci úsilia o ďalšie zlepšenie európskeho verejného obstarávania prijal Parlament
4. októbra 2018 uznesenie o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania,
v ktorom vyzval na zlepšenie zavádzania digitálnych technológií vo verejnom
obstarávaní v Únii, na uľahčenie opatrení pre MSP a podniky sociálneho hospodárstva,
na zlepšenie prístupu dodávateľov z EÚ na trhy verejného obstarávania v tretích
krajinách a na profesionalizáciu kupujúcich[4]. V novembri 2020 sa v štúdii s názvom
Legal obstacles in Member States to Single Market rules[5] (Právne prekážky
pre pravidlá jednotného trhu v členských štátoch) dospelo k záveru, že rozdiely
v profesionalite vo verejnom obstarávaní medzi členskými štátmi boli významnou
príčinou nerovnakého prístupu k verejnému obstarávaniu.
Vo výskume sa odhadlo, že prínos nedávnej legislatívnej činnosti Parlamentu by
mohol predstavovať až 2,88 miliardy EUR ročne. Smernice EÚ o verejnom obstarávaní
zároveň viedli k zvýšeniu celkového objemu zákaziek z necelých 200 miliárd EUR na
približne 525 miliárd EUR[6].
V apríli 2020 bol uverejnený brífing s názvom The EU’s Public Procurement
Framework[7] (Rámec EÚ pre verejné obstarávanie), v ktorom sa skúma, ako rámec EÚ
pre verejné obstarávanie prispieva k dosahovaniu cieľov Parížskej dohody a stratégie
obehového hospodárstva. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
požiadal o tento výskumný dokument na účely vlastnej iniciatívnej správy (INI)
s názvom Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov,
ktorú Parlament prijal 25. novembra 2020.

[4]Medzi príslušné výskumné práce patrí Bovis, C., Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering improved
rights for European citizens and businesses, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre
politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2019.
[5]Dahlberg, E. a kol., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg,
2020.
[6]Medzi príslušné výskumné práce patrí Becker, J. a kol., Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering
Economic Benefits for Citizens and Businesses, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia
pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2019.
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Výboru IMCO bola 22. februára 2021 predložená komplexná štúdia[8] o vplyve
pandémie COVID-19 na vnútorný trh. Štúdia predkladá politické odporúčania na
riešenie budúcich kríz, ako napríklad poskytnutie finančných prostriedkov na vývoj a
obstarávanie budúcich očkovacích látok a pokračujúca koordinácia pravidiel na úrovni
EÚ. Ako sa uvádza v štúdii, členské štáty rýchlo uznali potrebu koordinácie a solidarity
pri obstarávaní zdravotníckeho vybavenia a osobných ochranných prostriedkov
vzhľadom na závažnosť krízy:
Výbor IMCO usporiadal 1. decembra 2021 v spolupráci s Výborom pre životné
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) verejné vypočutie o
udržateľnom verejnom obstarávaní. Cieľom vypočutia bolo určiť, ako by využitie
plného potenciálu verejného obstarávania mohlo pomôcť dosiahnuť ciele Európskej
zelenej dohody. Počas vypočutia odborníci zastupujúci rôzne európske univerzity,
obchodné organizácie, ministerstvá členských štátov a mimovládne organizácie
diskutovali o tom, ako lepšie zacieliť zelené obstarávanie, ako zvýšiť jeho využívanie
sociálne zodpovednými subjektmi, ako uľahčiť prístup týchto subjektov k uvedenému
obstarávaniu a ako zlepšiť šírenie informácií a povedomie o udržateľnom verejnom
obstarávaní.
Parlament prijal 9. júna 2022 uznesenie o návrhu Komisie týkajúcom sa nástroja
medzinárodného obstarávania (NMO). Rokovania medzi spoluzákonodarcami sa
skončili v júni 2022 a konečný akt bol podpísaný 23. júna 2022. Cieľom NMO je podporiť
otvorenie svetových trhov verejného obstarávania. V máji 2022 bola uverejnená
štúdia[9] s názvom Digitálny jednotný trh a digitalizácia verejného sektora – GovTech
a ďalšie inovácie v oblasti verejného obstarávania, ktorú si vyžiadal výbor IMCO. Štúdia
skúma možnosti vytvorenia platformy EU GovTech s cieľom podporiť modernizáciu
verejného sektora.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[8]Marcus, J. S. a kol., The Impact of COVID-19 on the Internal Market, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg,
2021.
[9]Hoekstra, M. a kol., The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector, publikácia pre Výbor pre vnútorný
trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2022.
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