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Právny rámec (právny stav k 20.02.2019)

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje finančný 
limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri 
súťaži návrhov 

• ďalšie vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES

• ďalšie smernice



Government Procurement Agreement (GPA)

• WTO

• multilaterálna zmluva, ktorá sa stala súčasťou práva EÚ vzhľadom na jej prijatie všetkými 
členmi EÚ

• právny režim medzinárodnej zmluvy

• Integrated Government Procurement Market Access Information (e-GPA) Portal

• napr. EÚ28, Kanada, Švajčiarsko, Nórsko, Arménsko, atď.

„To ensure open, fair and transparent conditions of competition 
in the government procurement markets, a number of WTO 
members have negotiated the Agreement on Government 
Procurement (GPA).“



Predmet zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)

• zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na 
stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. 

• Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa ZVO, ktorými sa zadávajú zákazky, 
koncesie a súťaže návrhov. 

Tovar – všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom 
obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva 
sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické 
zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané 
do vlastných predajní. 

Služby sú výsledok určitej činnosti (ekonomickej?). Cieľom 
služieb je uspokojovať ľudské potreby. Môže ísť pritom o služby 
materiálnej alebo nemateriálnej povahy.

Koncesia - protiplnenie



Základné podmienky v procesoch verejného obstarávania

• povinnosť zabezpečiť primerané uverejnenie oznámenia

• nestrannosť postupov



Výnimky (exempcie) z postupov VO

• § 1 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.

• normotvorca uznal špecifickosť dodávok a umožnil ich vyňatie z režimu 
ZVO

• potrebné vykladať reštriktívne

• dôkazné bremeno na verejnom obstarávateľovi

• niektoré výnimky boli založené smernicami EÚ, judikatúrou ESD

- in-house výnimka (exempcia)

- kvázi in-house výnimka (exempcia)



Praktické zadanie

1. Určte, či sa bude jednať o výnimku z postupov verejného obstarávania:  

- dohoda o pracovnej činnosti (§228a z. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) 1 rok, CCP 500EUR/mesiac

- dodanie štúdie hodnotiacej stav nezamestnanosti vo vybranom okrese SR odhad ceny 10 000EUR

- propagačné 3 min. video (§ 82 z. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)

- dodanie reklamných a propagačných predmetov (sada 300 ks: 100xpero, 100xblok, 100xUSB) cca 5500 EUR

- poskytnutie prekladateľských služieb (100 normostrán zo slovenského do ruského jazyka)

- osvedčenie pravosti piatich oficiálnych listín

- prednáška o etike v štátnej správe od odborníka na ŠS (§ 631 z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník)

Verejným obstarávateľom je mesto Zvolen. V krátkom období potrebuje zabezpečiť dodanie 
nasledujúcich tovarov a služieb.
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