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Novela zákona o verejnom 
obstarávaní  

Schválenie a ciele novely 

NR SR schválila minulý rok novelu zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní (ďalej len „novela“). Cieľom novely je v pr-

vom rade zrýchlenie a zjednodušenie postupov verejného obsta-

rávania, a to aj z pohľadu práv dotknutých záujemcov, uchádza-

čov, účastníkov a iných osôb, revidovanie národnej úpravy z po-

hľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam 

Európskej únie či zlepšenie kontroly verejného obstarávania pro-

stredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania záka-

ziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o ce-

nách.   

Zmeny v jednotlivých oblastiach  

Zjednodušenie postupov 

ODSTRÁNENIE NÁRODNÉHO GOLDPLATINGU 

Národný goldplating predstavuje pravidlá, ktoré sú nad rámec 

pravidiel Európskej únie. Novela prináša uvoľnenie týchto pravi-

diel v oblasti verejného obstarávania pre podnikateľské subjekty, 

ktoré získali na realizáciu svojej podnikateľskej činnosti dotáciu. 

Dotované subjekty sa tým odbremenia od výkonu dohľadu nad 

verejným obstarávaním zo strany Úradu pre verejné obstaráva-

nie (ďalej len „Úrad“).  

ÚPRAVA FINANČNÝCH LIMITOV 

Doterajšia právna úprava stanovuje limit pre zákazku malého 

rozsahu, pre ktorú platí výnimka z aplikácie postupov podľa zá-

kona o verejnom obstarávaní na 5.000 EUR. Novelou zákona 

však dochádza k zvýšeniu tohto limitu, a to na 10.000 EUR. Dô-

vodová správa k novele zákona uvádza, že zvýšenie limitu je re-

akciou na požiadavky vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti 

SR.  

Okrem vyššie uvedeného dochádza aj k zvýšeniu limitov pre zá-

kazky s nízkou hodnotou, a to nasledovne:  

- zo 70.000 EUR na 100.000 EUR v prípade zákazky na 

dodanie tovaru a služby pre štátnych obstarávateľov,  

- zo 70.000 EUR na 180.000 EUR v prípade zákazky na 

dodanie tovaru a služby pre samosprávu,  

- zo 180.000 EUR na 300.000 EUR pri obstarávaní sta-

vebných prác.  

Napriek zvýšeniu limitov pre uvedené zákazky s nízkou hodno-

tou však zostane zachovaná povinnosť zverejňovania zákaziek 

nad 70.000 EUR a nad 180.000 EUR, rovnako ako aj povinnosť 

od týchto limitov komunikovať elektronicky.  

ZRIADENIE CENTRÁLNEJ OBSTARÁVACEJ ORGANIZÁCIE 

PRE ŠTÁTNE PODNIKY  

Procesy verejného obstarávania by mala rovnako zjednodušiť 

a optimalizovať aj Centrálna obstarávacia autorita pre štátne or-

gány. V súčasnosti túto úlohu čiastočne zastrešuje a zabezpe-

čuje rezort vnútra, ktorý realizuje centrálne nákupy energií pre 

štátnu správu. Z dôvodu momentálne prebiehajúcej diskusie o 

finálnom rozsahu úloh a kompetencií Centrálnej obstarávacej 

autority vytvára novela iba predpoklad na vytvorenie tejto au-

tority, pričom podrobnosti o rozsahu jej činnosti budú následne 

upravené nariadením vlády. 

Okrem vyššie uvedených zmien prináša novela zjednodušenie 

postupov vo forme flexibilnejšej úpravy vylúčenia z verejného ob-

starávania v prípade podozrenia na existenciu dohôd obmedzu-

júcich súťaž, umožnenia predkladania elektronických kópií (ske-

nov) v žiadosti o účasť vo verejnom obstarávaní či vo forme 

umožnenia uzatvárania zmlúv s ďalším uchádzačom v poradí, ak 

predošlý uchádzač neposkytol súčinnosť, a to bez obmedzenia 

na prvých 3 uchádzačov, ktoré platí podľa aktuálnej právnej 

úpravy.    
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Skrátenie procesu 

ROZŠÍRENIE OKRUHU VÝLUČENÝCH NÁMIETOK 

Aktuálna právna úprava vylučuje námietky pri zadávaní podlimit-

ných zákaziek, zadávaní zákazky s nízkou hodnotou či zadávaní 

zákaziek v oblasti bezpečnosti s určitou predpokladanou hodno-

tou. Novela tento okruh rozširuje o stavebné práce s predpokla-

danou hodnotou nižšou ako 80.000 EUR a o postup zadávania 

podlimitnej koncesie. Novela okrem toho v súvislosti s námiet-

kami prináša zákaz podania zjavne nedôvodnej námietky. Pre 

účely novely sa zjavne nedôvodnou námietkou rozumie ná-

mietka, ktorá celkom zjavne slúži na zneužitie práva alebo na 

svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, 

alebo vedie k nedôvodným prieťahom v konaní o preskúma-

nie úkonov kontrolovaného. Každý, kto poruší zákaz podať 

zjavne nedôvodnú námietku, bude zodpovedať za škodu, ktorá 

tým inému vznikne. 

SKRÁTENIE KONANIA O PRESKÚMAVANÍ ÚKONOV KON-

TROLOVANÉHO  

V prípade, že verejný obstarávateľ nevyhovie žiadosti dodáva-

teľa o úpravu referencie, je podľa súčasnej právnej úpravy dodá-

vateľ oprávnený podať návrh na úpravu referencie Rade Úradu; 

od účinnosti novely bude tento návrh predkladať samotnému 

Úradu. Ide o návrat k minulému modelu jednoinštančného kona-

nia na Úrade spojeného s možnosťou súdneho prieskumu. Takto 

nastavený model, ktorý má slúžiť k skráteniu trvania verejných 

obstarávaní, sa podľa dôvodovej správy javí ako vhodný z hľa-

diska jeho efektívnosti a zároveň dostatočný z hľadiska ochrany 

práv účastníkov konania.  

Zvýšenie transparentnosti  

VYTVORENIE JEDNOTNEJ ELEKTRONICKEJ PLATFORMY A 

ZAVEDENIE POVINNOSTI OBSTARÁVANIA PROSTREDNÍC-

TVOM TEJTO PLATFORMY 

Novela so sebou prináša povinnosť realizovať všetky podlimitné 

zákazky a zákazky s nízkou hodnotou pomocou jednotnej elek-

tronickej platformy spravovanej Úradom vlády Slovenskej re-

publiky (ďalej len „úrad vlády“) a verejne prístupnej prostredníc-

tvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle úradu 

vlády. 

Podľa aktuálne právnej úpravy sú prevádzkované dva takéto 

elektronické prostriedky, a to elektronické trhovisko (EKS) a in-

formačný systém pre verejné obstarávanie (IS EVO). K vybudo-

vaniu jednotnej elektronickej platformy pre verejné obstarávanie 

dôjde zlúčením týchto dvoch systémov. Novela taktiež zavádza 

povinnosť zverejniť úmysel zadať zákazku s nízkou hodnotou na 

tejto novovytvorenej platforme.  

Profesionalizácia  

Novela zákona si dáva za cieľ profesionalizáciu verejného obsta-

rávania a vymedzuje jej základné formy - centralizáciu verejných 

nákupov a spoločné verejné obstarávanie, ktoré už sú súčasťou 

právnej úpravy, a novozavedený inštitút odborného garanta.  

Odborným garantom by mala byť osoba zastrešujúca priebeh ve-

rejného obstarávania. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ i osoba 

povinná postupovať ako verejný obstarávateľ budú až na určité 

výnimky povinní vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní 

prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie. 

Medzi činnosti, ktoré bude tento garant vykonávať sa bude radiť 

napr. posudzovanie dodržania pravidiel určenia predpokla-

danej hodnoty zákazky alebo koncesie, posudzovanie výberu 

postupu zadávania zákazky alebo koncesie, posudzovanie pod-

mienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk, posudzovanie 

oprávnenosti podmienok pre zmenu zmluvy, rámcovej dohody a 

koncesnej zmluvy počas ich trvania, spolupráca na vypracovaní 

opisu predmetu zákazky a podmienok plnenia zmluvy, zabezpe-

čovanie vypracovania dokumentov potrebných na vypracovanie 

ponuky, uskutočňovanie úkonov smerujúcich k vyhláseniu verej-

ného obstarávania, zabezpečovanie komunikácie s hospodár-

skymi subjektami po vyhlásení verejného obstarávania a 
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Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na zá-

klade nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v 

čase, keď bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne in-

formácie vzťahujúce sa k témam uvedeným v tomto bulletine by 

mali byť konzultované skôr, než na ich základe bude urobené 

akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať 

ako vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých 

možných dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na 

niektoré záležitosti uvádzané v tomto bulletine môžu existovať 

rôzne právne názory. Je teda možné, že v budúcnosti prevládne 

iný právny názor, ako ten, čo je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, part-

nera / manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie 

uvedených advokátov tímu Weinhold. 

 

 

Tomáš Čermák 
Vedúcí advokát 
tomas.cermak@weinholdlegal.com 

 

 

Karin Konečná 
Advokát 
karin.konecna@weinholdlegal.com 

 

mnoho ďalších.    

Odborným garantom podľa novely je fyzická alebo právnická1 

osoba zapísaná v zozname odborných garantov spĺňajúca pred-

poklady na zápis do zoznamu odborných garantov, a to:  

a)  bezúhonnosť žiadateľa, 

b) úspešné vykonanie skúšky alebo odborná prax vo verejnom 

obstarávaní,  

c) žiadosť o zápis do zoznamu odborných garantov. 

Účinnosť novely  

Väčšina ustanovení novely bude účinná už od 31. marca 2022 

s výnimkou ustanovení ohľadom povinnosti: 

- používania výlučne elektronických prostriedkov zapísaných v 

zozname elektronických prostriedkov vedených Úradom na 

elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá na-

dobudne účinnosť 1. augusta 2022 a 

- vykonávania činností vo verejnom obstarávaní prostredníc-

tvom vyššie zmieneného odborného garanta, ktorá bude 

účinná od 31. marca 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

1  Právnická osoba môže vykonávať činnosť odborného garanta, ak minimálne-

jedna osoba oprávnená konať v jej mene je zapísaná v zozname odborných 

garantov. 
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