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Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike verejného obstarávania z pohľadu hlavných princípov. V rámci 
teoretickej rešerše sme sa zamerali na hlavné aspekty verejného obstarávania, ktoré môžu signifikantne napomôcť pri 
ich dodržiavaní objektívnemu a pozitívnemu výsledku.   
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Úvod 
Počas posledných rokov sa veľkosť trhu verejného obstarávania v rozvíjajúcich sa ekonomikách krajín strednej 

a východnej Európy zvýšila. Dnes sa odhaduje, že verejné obstarávanie v týchto krajinách predstavuje viac než 10 % 
HDP. Otázky verejného obstarávania sú prísne regulovanou oblasťou, kde účasť jednotlivých subjektov vo verejnom 
obstarávaní je viazaná na splnenie špecifických podmienok verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo zákona 
a daných druhom verejného obstarávania. Základným predpokladom efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi pri 
nákupe tovarov a služieb, je fungovanie férového súťažného prostredia. Preto považujme za dôležité venovať sa 
systému verejného obstarávania z ohľadom na základne princípy. Občania totiž očakávajú, že verejní činitelia budú 
vykonávať svoje povinnosti čestne, nestranne a bez toho, aby ich súkromné záujmy ohrozovali úradné rozhodnutia a 
správu vecí verejných. V tejto súvislosti predstavuje konflikt záujmov vo všetkých svojich formách významný faktor 
v každodennej práci vládnych úradníkov na akejkoľvek úrovni. Identifikácia a riešenie situácií konfliktu záujmov je 
zásadné pre zabezpečenie riadneho riadenia a udržanie dôvery vo verejné inštitúcie. 

1. Základné teoretické východiská 

Verejné obstarávanie je oblasťou verejných financií, o ktorú sa postupom času zaujíma stále väčšia časť 
verejnosti, nakoľko nákup tovarov, prác a služieb verejným sektorom využíva zdroje aj z rozpočtov, do ktorých 
prispievame svojimi prostriedkami my všetci. Oblasť verejného obstarávania je značne problematickou z hľadiska jej 
legislatívnej úpravy. Až praxou sa postupne zisťujú nedostatky, ktoré obsahuje zákon o verejnom obstarávaní a preto 
je tento zákon často upravovaný a novelizovaný. 

Vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať a dodržiavať zásady Zmluvy o 
fungovaní EÚ, najmä zásadu voľného pohybu tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, ako aj zásady, 
ktoré z týchto elementárnych stavebných kameňov EÚ vyplývajú, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, 
vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť.(Chovancová & all, 2012).Všetky postupy verejného 
obstarávania v EÚ sa vykonávajú na základe vnútroštátnych pravidiel. V prípade zákaziek s vyššou hodnotou 
vychádzajú tieto pravidlá zo všeobecných pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania. 

Verejné obstarávanie je definované v zákone ako pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom 
obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. 

Verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu v stratégii Európa 2020, stanovenej v oznámení Komisie z 3. 
marca 2010 s názvom Európa 2020, stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných nástrojov, ktoré sa majú využívať na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia verejných finančných 
prostriedkov. Na tento účel sa pravidlá upravujúce verejné obstarávanie prijaté na základe smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/17/ES (4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES musia zrevidovať 
a zmodernizovať s cieľom zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov, uľahčiť najmä účasť malých a stredných podnikov 
(MSP) na verejnom obstarávaní a umožniť verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby lepšie využívali verejné 
obstarávanie na podporu spoločných spoločenských cieľov. Takisto je potrebné spresniť základné pojmy a koncepcie, 
aby sa zaistila právna istota a aby sa do pravidiel začlenili určité aspekty príslušnej ustálenej judikatúry Súdneho 
dvora Európskej únie. (https://eur-lex.europa.eu). V slovenskej legislatíve sú všeobecné princípy verejného 
obstarávania menované v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého znenie je nasledovné: „Pri zadávaní 
zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, 
princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“ Najkritickejšími problémami verejného obstarávania 
na Slovensku sú chýbajúce odborné znalosti medzi obstarávateľmi, zdĺhavosť procesu a kritérium najnižšej ceny, 
ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu verejného obstarávania. Medzi najzávažnejšie problémy sme zaradili nedostatok 
odborných vedomostí, kompetencií, neznalosť zákona zo strany aktérov verejného obstarávania, nesprávne 
definovaný predmet obstarávania, diskvalifikujúce podmienky pre uchádzačov, zdĺhavý proces obstarávania a 
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kritérium čo najnižšej ceny. Zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Podľa § 10 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, 
princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 
hospodárnosti a efektívnosti. 

2. Metodológia 

Pri spracovaní príspevku sme aplikovali primárne empirické metódy ako analýzu, syntézu, indukciou 
pozorovania ale aj komparačnú metódu. Na základe analýzy sme vybrali najpodstatnejšie fakty z množstva odborných 
informácií, na základe rozkladu celkov na časti a hľadá v nich súvislosti. Na základe indukcie sme vytvorili 
všeobecné vedecké závery z hodnotenia základných vedeckých dát, získaných počas spracovania predmetného 
príspevku. 

Metóda pozorovania, ktorá je jednou zo základných vedeckých metód spočíva v systematickom a účelnom vnímaní 
predmetu a javu riešeného problému. Pozorovanie má široké uplatnenie hlavne pri vnímaní vonkajších stránok 
riešeného problému napríklad porovnávanie konkrétnych procesov, a taktiež pri zhromažďovaní faktických údajov o 
kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke skúmaného problému.  

3. Výsledky a diskusia 

Úlohou verejné obstarávanie sú nákupy práce, tovaru alebo služieb od podnikov uskutočňované verejnými 
orgánmi, ktoré tieto podniky vyberajú. V tomto zmysle je činnosť verejného obstarávania veľmi dôležitá pre všetky 
organizačné jednotky ,podniky, organizáciami a vládou. Z funkčného hľadiska je obstarávanie nepostrádateľnou 
činnosťou a jeho úspešné dosiahnutie je pre každú organizáciu nevyhnutné z ohľadom na úsporu nákladov. Ak by 
sme chceli názorne poukázať na vzťah medzi jednotlivými prvkami, bolo by to možné nasledovne viď obr. 1: 

 

Obrázok.1  Úloha verejného obstarávania 

Zdroj: upravené podľa: Jeong-Wook Choi , Study of the role of public procuremnet- Can public procurement make 
society better?, www.ippa.org 
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V rámci nášho teoretického príspevku sme sa sústredili výhradne na oblasť zákonných a vládnych požiadaviek 
na zakladené princípy v obstarávaní, nakoľko je všeobecne známe, že pri samotnom obstarávaní vznikajú už na 
začiatku prvé problémy. Tieto sa týkajú nielen spôsobu akým sa zákazky vypisujú ale veľmi často sa vedú polemiky 
aj o transparentnosti daného verejného obstarávania. V tejto časti by sme chceli poukázať práve na základné princípy 
ako aj na ich definovanie v rámci samotného zákona. Princípy verejného obstarávania je teda možné rozdeliť na: 

• Princíp rovnakého zaobchádzania 

• Princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov 

• Princíp transparentnosti 

• Princíp proporcionality 

• Princíp hospodárnosti a efektívnosti 

Princíp rovnakého zaobchádzania  

V súčasnej dobe je veľmi dôležité si uvedomiť aby na základe zákon o verejnom obstarávaní boli dodržané pre 
všetkých rovnaké podmienky a zároveň aj zaobchádzanie so zúčastnenými stranami v rámci vypísanej verejnej 
súťaže. Nie je teda prípustné, ak verejný obstarávateľ a obstarávatelia vyhodnocujú ponuky alebo žiadosti o účasť 
jednotlivých uchádzačov alebo záujemcov rôznym spôsobom. V praxi verejného obstarávania je takéto jednanie 
neprípustné a preto je zakázané:  

- posudzovať u niektorých uchádzačov alebo záujemcov doklady predložené za účelom preukázania splnenia 
podmienok účasti rozdielnym spôsobom ako u ostatných uchádzačov alebo záujemcov; 

- uplatniť voči jednému z uchádzačov rozdielny výklad tej istej skutočnosti uvedenej v ponukách uchádzačov a v 
dôsledku toho jedného z uchádzačov vylúčiť a v prípade ostatných uchádzačov tú istú skutočnosť akceptovať; 

- požiadať o vysvetlenie ponuky len jedného uchádzača ohľadom skutočnosti, či ním ponúkaný tovar spĺňa 
požiadavky na predmet zákazky (napr. požadovaný technický parameter), avšak druhého uchádzača, z ktorého 
predloženej ponuky tiež nie je možné jednoznačne posúdiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky, o vysvetlenie 
ponuky nepožiadať a ďalšie. www.sbagency.sk 

Účel tohto princípu je teda stráženie neutrality pri posudzovaní ponúk alebo žiadostí o účasť, kedy je nevyhnutné, 
aby sa vylúčila akákoľvek subjektivita a možné zvýhodnenie alebo poškodenie súťažiacich subjektov o zadanie 
zákazky. Na správnu aplikáciu tohto princípu je teda nevyhnutné poznať cieľ, ku ktorému má konanie verejného 
obstarávateľa a obstarávateľa smerovať. Ak k danému cieľu vedie viacero možných ciest, verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ sa majú prikloniť k tej najmenej obmedzujúcej pre hospodárske subjekty vo verejnom obstarávaní. 

Princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov  

Nediskriminácia uchádzačov a záujemcov teda úzko súvisí s princípom rovnakého zaobchádzania a dá sa 
povedať, že každé nerovnaké zaobchádzanie je zároveň aj diskriminačné. Neplatí to však opačne, keďže 
nediskriminácia je pojem širší. Zahŕňa napríklad aj prípady účelového opisu predmetu zákazky obmedzujúceho 
možnosť účasti niektorých uchádzačov a záujemcov. Princíp nediskriminácie uchádzačov a záujemcov predpokladá 
existenciu tak diskriminovanej (znevýhodňovanej) strany, ako aj protežovanej (zvýhodňovanej) strany. 
(www.davoportal.sk)  Princíp nediskriminácie sa prejavuje zákazom zvýhodňovania určitého uchádzača alebo 
záujemcu. V praxi verejného obstarávania preto nie je prípustné: 
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• opísanie konkrétneho technologického postupu výroby predmetu zákazky, opísanie jeho vlastností 
spôsobom, ktorý poukazuje na určitý patent alebo unikátnu vlastnosť, ktorá je charakteristická iba pre 
určitého výrobcu, pričom na trhu existujú iné porovnateľné riešenia výroby;  

• stanovenie takých podmienok účasti, ktoré podstatným spôsobom nesúvisia s predmetom zákazky; 
• požadovanie špecifických národných dokladov, napr. požadovanie predloženia osvedčenia autorizovaného 

architekta alebo stavebného inžiniera alebo vyžadovanie certifikátu preukazujúceho, že určitý výrobok je 
možné uviesť do prevádzky v určitom členskom štáte; 

• diskriminovanie na úrovni určitého územia, určitého regiónu alebo prostredníctvom unikátnych kapacít; 
• vyžadovanie referencie, ktorá je naviazaná výlučne na druh subjektu, ktorému bol predmet zákazky 

dodávaný v minulosti, napr. vyžadovanie referencie výlučne od štátnych orgánov alebo orgánov verejnej 
moci;  

• určenie kratšej lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov ako lehoty na predkladanie ponúk, a tým 
neumožnenie prístupu záujemcov k súťažným podkladom počas celej lehoty, v priebehu ktorej sú 
oprávnení predkladať ponuky a ďalšie.  

Ďalší spôsob diskriminácie môže predstavovať požiadavka na formu vlastníctva určitých kapacít, napr. 
požadovanie využitia výlučne vlastných zamestnancov alebo vlastných strojových kapacít.  
 
Princíp transparentnosti  

Princíp transparentnosti má zabezpečiť predvídateľnosť konania verejného obstarávateľa a obstarávateľa (zo 
strany záujemcov alebo uchádzačov) a zároveň pre skúmateľnosť, t. j. kontrolu nestrannosti každého úkonu verejného 
obstarávateľa a obstarávateľa vykonaného v súvislosti so zadávaním zákazky (zo strany kontrolných orgánov). 
Transparentnosť vo verejnom obstarávaní v prvom rade definuje jasný a sledovateľný priebeh procesu verejného 
obstarávania. Naplnenie tohto princípu vyžaduje, aby všetky podmienky a pravidlá zadávania konkrétnej zákazky boli 
vyjadrené jasne, presne a jednoznačne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.  

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú preto povinní zabezpečiť, aby všetky relevantné skutočnosti (informácie), 
na základe ktorých záujemcovia alebo uchádzači môžu pripraviť a vypracovať svoje ponuky (resp. žiadosti o účasť) v 
danom konkrétnom prípade, boli dostatočne určito uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch tak, aby 
sa zaručila spravodlivá a účinná hospodárska súťaž. Naplnenie tohto princípu vyžaduje, aby verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ všetky svoje rozhodnutia riadne (t. j. dostatočným spôsobom) odôvodnili. Tento princíp taktiež 
vyžaduje, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne zdokumentovali každý svoj úkon v dokumentácii z 
procesu verejného obstarávania. V zmysle transparentnosti je potom nevyhnutné zabezpečiť pre každého 
potencionálneho uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia, umožňujúci sprístupnenie trhu služieb konkurencii, ako aj 
kontrole nestrannosti postupov, resp. predovšetkým dodržania princípov verejného obstarávania. Podľa názoru 
Európskej komisie sa to dá docieliť len publikáciou súťaže ex ante. Spoliehať sa na ex post kontrolné mechanizmy 
považujeme v podmienkach Slovenskej republiky za nedostatočné a na základe skúseností, ako aj z pohľadu reálnych 
či potenciálnych kapacít kontrolných orgánov nereálne. (http://www.sohk.sk ) 

Na základe získaných dát je možné poukázať na problém dodržiavania tohto pravidla, nakoľko sa každý rok  na 
Slovensku uskutoční asi 5-tisíc tendrov za 5 miliárd eur. Podľa podnikateľov sa však nesúťaží férovo. V priemere je 
vraj potrebný 13 % úplatok na získanie zákazky. Každý tretí podnikateľ tvrdí, že prišiel o víťazstvo v tendri kvôli 
korupcii (Eurobarometer 2019). Pri jednej pätine zákaziek sa vôbec nesúťaží, nakoľko ju dostane jediný uchádzač. 
V tomto prípade je tu priestor na zamyslenie akým spôsobom a ako docieliť aby sa predmetný problém v rámci 
verejného obstarávania neopakoval. 
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Princíp proporcionality 

Princíp proporcionality vyžaduje, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia neprekračovali hranice toho, čo je 
vhodné a potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov. Tým sa rozumie, že v prípade, ak existuje voľba medzi 
viacerými primeranými opatreniami, je potrebné prikloniť sa k tomu najmenej obmedzujúcemu a že spôsobené 
ťažkosti nesmú byť neúmerné vo vzťahu k sledovaným cieľom. Na správnu aplikáciu tohto princípu je teda 
nevyhnutné poznať cieľ, ku ktorému má konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa smerovať. Ak k danému 
cieľu vedie viacero možných ciest, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sa majú prikloniť k tej najmenej obmedzujúcej 
pre hospodárske subjekty vo verejnom obstarávaní. napr. pri nejasnostiach ponuky by verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ nemal automaticky ponuku vylúčiť, ale by mal požiadať o vysvetlenie nezrovnalostí a až na základe 
presvedčivo zisteného skutkového stavu by mal rozhodnúť o vylúčení alebo nevylúčení ponuky. Príkladom využitia 
princípu proporcionality vo verejnom obstarávaní je žiadosť o vysvetlenie ponuky uchádzača. Ak sa v ponuke objaví 
istá nejasnosť a táto nejasnosť sa pravdepodobne môže jednoducho vysvetliť a odstrániť, princíp proporcionality 
kladie verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky a nie ho 
z verejného obstarávania vylúči. (UVO, Metodika zadávania zákaziek, 2019) 

Podľa názoru Súdneho dvora vo veci C-27/15 zo dňa 2.6.2016: ,,V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že na 
jednej strane zásada rovnosti zaobchádzania prikazuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní 
znenia svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetkých 
uchádzačov. Na druhej strane cieľom povinnosti transparentnosti, ktorá je jej priamym dôsledkom, je vylúčiť riziko 
uprednostňovania a svojvoľnosti zo strany verejného obstarávateľa. Táto povinnosť vyžaduje, aby všetky podmienky 
a podrobnosti verejného obstarávania boli v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných 
podkladoch jasne, presne a jednoznačne formulované tak, aby po prvé všetci riadne informovaní a primerane 
obozretní uchádzači chápali ich presný význam a mohli ich vykladať rovnako, a po druhé, aby bol verejný 
obstarávateľ schopný skutočne overiť, či ponuky uchádzačov spĺňajú kritériá, ktorými sa riadi predmetné 
obstarávanie.“ www.verejneobstaravania.sk  

Princíp hospodárnosti a efektívnosti 

Princíp hospodárnosti a efektívnosti v sebe zahŕňa potrebu zabezpečiť tak finančnú, ako aj časovú primeranosť 
realizácie procesov verejného obstarávania, a to tak na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov (aby 
administratívne, časové a finančné náklady vynaložené na verejné obstarávanie neboli v zjavnom nepomere k 
uplatneným procesom a možným finančným úsporám), ako aj uchádzačov a záujemcov (aby pre nich účasť vo 
verejnom obstarávaní nepredstavovala neprimeranú administratívnu, finančnú a časovú záťaž). /www.davoportal.sk) 
Hospodárnosť a efektívnosť sú hlavnými princípmi verejného obstarávania z ekonomického hľadiska. Rozsah 
verejných prostriedkov, ktoré sú používané na verejné obstarávanie je veľký, predstavuje podstatnú časť rozpočtov 
štátu aj jednotiek územnej správy a samosprávy a tieto rozpočtové prostriedky boli aj budú prevažne nedostatkové 
(Staroňová et al., 2006, s. 159). 

Z uvedeného vyplýva, že vzhľadom na objem prostriedkov, ktoré sú vynakladané prostredníctvom verejného 
obstarávania je veľmi dôležité, aby nimi nebolo plytvané, a tiež aby osoby povinné postupovať podľa zákona o 
verejnom obstarávaní dbali na ich hospodárne, ale aj efektívne využitie. Nákup obstarávaných položiek za čo 
najvýhodnejších podmienok býva označovaný za hlavný cieľ obstarávania. Pre maximalizácii úžitku je potrebné 
vyvinúť snahu nakúpiť správne tovary, služby alebo práce za najvýhodnejšiu možnú cenu, a to napríklad 
prostredníctvom intenzívnej a opakovanej súťaže. Prispieva tomu však aj efektívny proces obstarávania, akým je 
proces bez zbytočných prieťahov, bez plytvania kapacitami obstarávateľa, ale aj bez vzniku neopodstatnených 
nákladov pre dodávateľov (http://transparency.sk/. Rovnaká dôležitosť ako ekonomickej výhodnosti, je pripisovaná aj 
etickému správaniu a podpore čestnej hospodárskej súťaže. 
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Jednotlivé princípy spolu veľmi úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú a dopĺňajú. Nízka úroveň transparentnosti v 
procese verejného obstarávania môže napríklad viesť k príležitosti na korupčné správanie a zvýhodneniu vybraného 
uchádzača, ktorý nemusí ponúknuť plnenie, ktoré bude spĺňať požiadavku na hospodárnosť a efektívnosť. 
(Melotíková, P,2016) 

4. Záver 

Verejné obstarávanie na Slovensku patrí dlhodobo k najkritizovanejším, tak domácimi, ako aj medzinárodnými 
inštitúciami, vrátane OECD. Tieto Slovensku vyčítajú najmä nekoordináciu medzi inštitúciami, zle nastavené 
postupy, nízku vymožiteľnosť práva  a nízku efektivitu. Bolo by pri najlepšom vhodné aby sa verejnému obstarávaniu 
venoval oveľa väčší priestor ako má doposiaľ. Samotné verejné obstarávanie dáva veľmi veľký potenciál firmám na 
účasť v súťaži. Ak by sa v rámci transparentnej súťaže dodržali základné pravidlá nastavené zákonom, bolo by možné 
znížiť nie len výdavky štátu ale v neposlednom rada aj vo vyššej miere uspokojiť potreby verejnosti. Je možné 
zovšeobecniť, že ani jeden z postupov verejného obstarávania sa nedá označiť ako bezchybný, nakoľko každý má 
svoje špecifiká a možné úskalia. 
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