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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Návrh zákona, 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie 

 

Charakter predkladaného materiálu 

☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK - 

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové 

konanie 

Máj 2021 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**  Jún 2021 

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR* Jún 2021 

 

2. Definovanie problému 
Postupy verejného obstarávania stále vykazujú priestor na úpravu smerom k zrýchleniu a zjednodušeniu, ako aj 

smerom k posilneniu možností verejných obstarávateľov vysporiadať sa s negatívnymi javmi v rámci súťaže, 

napr. v podobe špekulatívnych konaní hospodárskych subjektov. 

Rovnako právna úprava poskytuje stále priestor pre revíziu z pohľadu povinnej transpozície a pre odstránenie 

národného goldplatingu. 

Oblasť dohľadu v podlimitnom obstarávaní a pri zákazkách s nízkou hodnotou, ako aj dvojinštančnosť 

dnešného administratívneho konania sú často jednou z oblastí, ktorá má potenciál proces verejného 

obstarávania predĺžiť.  

V neposlednom rade je v procese verejného obstarávania stále priestor na efektívne využitie informatizácie a na 

revíziu procesov z tohto pohľadu. 

 

Verejné obstarávanie je nástrojom, cez ktorý dochádza k alokácii významného podielu verejných zdrojov, 

pričom jednou z jeho hlavných úloh je podporovať zdravé súťažné prostredie. Len prostredníctvom férových 

súťažných podmienok, vytvárajúcich rovnaké príležitosti pre čo najväčší okruh hospodárskych subjektov je 

možné dosiahnuť vyvážený stav, z ktorého bude profitovať tak nákupca, ako aj podnikateľské prostredie. Ba čo 

viac, verejné obstarávanie nemusí byť len „obyčajný nákup“, ale je možné využívať ho aj ako nástroj na 

plnenie strategických cieľov sektorových politík, ako je podpora inovácií, sociálna inklúzia alebo 

environmentálna udržateľnosť. Ide tak o nástroj, ktorý neslúži len na nákup statkov spotrebného charakteru 

slúžiacich pre činnosť orgánov verejnej moci, ale aj na podporu a rozvoj rozličných spoločenských vzťahov, 

ktorý je spôsobilý ovplyvniť život spoločnosti v strednodobom, ako aj v dlhodobom časovom horizonte.  

 

Oblasť verejného obstarávania je značne heterogénnou, a to tak z hľadiska vecného, ako aj personálneho, 

nakoľko združuje široký okruh subjektov od nákupcov, cez hospodárske subjekty predkladajúce ponuky, 

poradenské spoločnosti až po kontrolné orgány. Z uvedeného je zrejmé, že ide o subjekty, ktoré sledujú rôzne 

ciele a záujmy. Napriek tejto skutočnosti je nevyhnutné, aby nákupcovia a dodávatelia boli spokojnými 

obchodnými partnermi a aby im kontrolné orgány dokázali byť účinnou protiváhou pri akýchkoľvek 

protisúťažných praktikách. Táto skutočnosť si nepochybne vyžaduje, aby každá zo zúčastnených strán 

vykonávala svoje činnosti na zodpovedajúcej odbornej úrovni, bez zámeru vedomého porušovania alebo 

obchádzania zákonných pravidiel. Uvedené skutočnosti tak nesporne legitimizujú požiadavky na zavedenie 

opatrení týkajúcich sa zvyšovania  profesionalizácie verejného obstarávania, pričom z dôvodu potreby 

zapojenia existujúcich personálnych kapacít a potreby zabezpečovania kontinuálneho vzdelávania, je potrebné 

vytvoriť systém, ktorý presahuje rámec úrovne vzdelania poskytovaného školským systémom. Politiku 

profesionalizácie je potrebné nastaviť tak, aby sa stala nástrojom vytvárajúcim možnosti pre neustále 

zvyšovanie odborných vedomostí pracovníkov vo verejnom obstarávaní, ako aj výmenu ich praktických 
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skúseností. Zároveň sa tým sleduje eliminácia takých nežiaducich javov, ktoré súvisia s vysokou mierou 

chybovosti verejných obstarávaní, ktoré následne musia nevyhnutne ústiť do podávania námietok zo strany 

hospodárskych subjektov či do následných pokút a vysokých finančných korekcií, najmä ak ide o zákazky 

financované z fondov EÚ.  

 

Oporou uvedenému je takisto aj „Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii 

verejného obstarávania. Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania“, podľa ktorého je 

žiadúce vymedziť dlhodobé stratégie profesionalizácie verejného obstarávania a osobitnú pozornosť pritom 

venovať ľudským zdrojom. V súlade s týmto odporúčaním by sa mali prijať opatrenia, ktoré budú podstatne 

menej náchylné na politické vplyvy a ktoré zabezpečia možnosti kontinuálneho vzdelávania a celkovo vytvoria 

predpoklady na to, aby sa vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní stalo atraktívnejším. 

 

Vzhľadom na to, že navrhovaná koncepcia predpokladá realizáciu procesu verejného obstarávania 

prostredníctvom funkcie tzv. odborného garanta,  ide o zavádzanie nového typu regulácie pre výkon činností vo 

verejnom obstarávaní. 

3. Ciele a výsledný stav 
Návrhom zákona sa sleduje dosiahnutie štyroch hlavných cieľov, a to 

- zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania,  

- revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ,  

- zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a 

iných osôb, 

- zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania 

a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách. 

 

Navrhovaná úprava vymedzuje základné formy profesionalizácie verejného obstarávania. Centralizácia 

nákupu a spoločné verejné obstarávanie, ktoré sú súčasťou platnej právnej úpravy, umožňuje zvyšovať 

odbornú úroveň osôb realizujúcich verejné obstarávania na základe ich špecializácie. Osobitnou a novou 

platformou profesionalizácie verejného obstarávania je inštitút odborného garanta na verejné obstarávanie.  

Navrhovaná právna úprava zavádza povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov  vykonávať 

činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie. Výnimku z 

uvedenej povinnosti predstavujú postupy pri zadávaní zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia, ako 

stanovené finančné limity. Výnimkou z tejto povinnosti je taktiež nadobúdanie tovarov, služieb a stavebných 

prác prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie. Samotná centrálna obstarávacia organizácia, ktorá 

má status verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, samozrejme musí vykonávať činnosti vo verejnom 

obstarávaní prostredníctvom odborného garanta.   

Odborný garant je povinný sa vzdelávať, vykonávať úkony vo verejnom obstarávaní s odbornou 

starostlivosťou a pre prípady závažných porušení jeho povinností sa zavádzajú sankčné mechanizmy, 

spočívajúce v uložení napomenutia, absolvovania preskúšania, pokuty, prípadne vyčiarknutí zo zoznamu 

odborných garantov, v závislosti od typu a frekvencie výskytu týchto porušení. 

 

4. Dotknuté subjekty 
Subjekty verejného sektora, fyzické osoby a právnické osoby.  

 

5. Alternatívne riešenia 
Alternatívne riešenia nie sú možné, ak sa má dosiahnuť cieľ a výsledný stav. Alternatívny koncept 

profesionalizácie verejného obstarávania predpokladal vytvorenie samosprávnej stavovskej organizácie. 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☒  Áno ☐  Nie 

 

Predpokladá sa vydanie  

- nariadenia vlády Slovenskej republiky k ustanoveniu tovarov, služieb a stavebných prác (ktorého 

účinnosť nemusí byť spojená s účinnosťou predkladaného návrhu zákona), 

- všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Úradom pre verejné obstarávanie k dotazníku pre 

zápis do zoznamu elektronických prostriedkov, 
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- všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Úradom pre verejné obstarávanie k podrobnostiam 

o vykonávaní odbornej prípravy odborných garantov vo verejnom obstarávaní (ktorého účinnosť 

nemusí byť spojená s účinnosťou predkladaného návrhu zákona). 

 

7. Transpozícia práva EÚ  
Primárnym cieľom návrhu zákona nie je transpozícia práva EÚ. 

 

8. Preskúmanie účelnosti 
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti. 

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. 

jednotnej metodiky. 

 

9. Vybrané vplyvy  materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,          

    v prípade identifikovaného negatívneho  

    vplyvu 
☐ Áno ☒ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP 

 
☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

    Mechanizmus znižovania byrokracie     

    a nákladov sa uplatňuje: 
☒ Áno   ☐ Nie 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 
Vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu sa nezmení možnosť participácie na verejných zákazkách. 

Odstránením goldplatingu v podobe vypustenia ustanovení nad rámec transpozičnej povinnosti a v znížení 

počtu inštancií v konaní o nápravu sa vytvorí priestor aj na, dnes nekvantifikovateľné, zjednodušenie pre 

podnikateľské prostredie. 

 

Nepredpokladá sa priamy vplyv na životné prostredie. Upravuje sa však povinnosť pre verejného 

obstarávateľa, ktorý začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou 

hodnotou), najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne 

hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na 

vyhodnotenie ponúk. Táto zmena má potenciál mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie, ktorý však 

v tomto momente nie je možné kvantifikovať. 

11. Kontakt na spracovateľa 
Peter Rohaľ, Sekcia vládnej legislatívy ÚV SR,  peter.rohal@vlada.gov.sk 

12. Zdroje 
živnostenský register SR, databáza odborne spôsobilých osôb vedená Úradom pre verejné obstarávanie, 

výsledok pripomienkového konania k legislatívnemu procesu LP/2017/620 (https://www.slov-

lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620/pripomienky/zobraz) 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620/pripomienky/zobraz
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13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........  
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky) 

 

☐  Súhlasné  ☐  Súhlasné s návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 

 

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. 

.......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)  
 

☐   Súhlasné  ☐  Súhlasné s  návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 

 


