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        Bratislava         22. 2. 2017 

        Číslo: 16402-7000/2016-OK/7 

 

 

 Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy  

pre verejné obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 147 písm. c), § 167 ods. 2 

písm. b), § 169 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto (ďalej len „kontrolovaný“) po uzavretí zmluvy v postupe priameho rokovacieho 

konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.             

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov z vlastného podnetu úradu na predmet zákazky „Aplikačná a prevádzková 

podpora - informačný systém CEDVU 2016 – 2018“, ktorej oznámenie o použití priameho 

rokovacieho konania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2016             

z 25. 8. 2016 pod značkou 12480 – IBS, vydáva toto 

 

 

r o z h o d n u t i e : 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádza, 

že kontrolovaný svojím konaním pri zadávaní predmetnej zákazky postupom priameho 

rokovacieho konania porušil: 

1. § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní                     
a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď nepreukázal splnenie všetkých 

podmienok na použitie priameho rokovacieho konania, pričom toto porušenie malo vplyv  

na výsledok verejného obstarávania. 

   

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Podľa § 167 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa 

alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní ustanovených zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

 

2. Podľa § 169 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení 

súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej dohody, po ukončení postupu 

inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

po uzavretí zmluvy“) sa začína 

a) z vlastného podnetu úradu, 

b) na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky alebo 

c) na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci,                   

ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-8
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3. Na základe vzniknutých pochybností úradu vo vzťahu k existencii osobitného prípadu 

zadávania predmetnej zákazky sprevádzaného osobitnými okolnosťami taxatívne uvedenými 

v § 81 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje prípady oprávňujúce použitie postupu 

priameho rokovacieho konania, začal úrad konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pri 

zadávaní vyššie uvedenej zákazky z vlastného podnetu v zmysle § 169 ods. 3 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

4. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného začaté z vlastného podnetu úradu sa v súlade 

s § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní začína dňom doručenia oznámenia o začatí 

konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného kontrolovanému. Úrad listom                                  

č. 16402-7000/2016-OK/1 „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ z 30. 9. 2016, doručeným kontrolovanému dňa                

7. 10. 2016, oznámil kontrolovanému začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

po uzavretí zmluvy v nadväznosti na predmetnú zákazku z vlastného podnetu úradu. Konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe vlastného podnetu úradu začalo v zmysle     

§ 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dňa 7. 10. 2016. Úrad zároveň vyššie uvedeným 

listom požiadal kontrolovaného v zmysle § 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní                       

o predloženie kompletnej dokumentácie týkajúcej sa predmetného verejného obstarávania 

úradu v originálnom vyhotovení v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

predmetného oznámenia kontrolovanému. 

 

5. Kontrolovaný následne 14. 10. 2016 doručil úradu listom č. 1243/2016 zo 14. 10. 2016 

dokumentáciu k predmetnému verejnému obstarávaniu. Po preskúmaní dokumentácie 

predloženej kontrolovaným úrad zistil, že dokumentáciu týkajúcu sa predmetného verejného 

obstarávania nebolo možné považovať za kompletnú, a preto vydal rozhodnutie                                

č. 16402-7000/2016-OK/2 z 2. 11. 2016 o prerušení konania, ktorým prerušil konanie              

o preskúmanie úkonov kontrolovaného a v zmysle § 173 ods. 4 zákona o verejnom 

obstarávaní nariadil kontrolovanému doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli         

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia. 

 

6. Dňa 8. 11. 2016 kontrolovaný doručil úradu prostredníctvom e-mailovej komunikácie   

žiadosť o predĺženie lehoty na doručenie doplnenia dokumentácie z predmetného                      

verejného obstarávania z dôvodu neprítomnosti zodpovedného zamestnanca, a to v lehote       

do 29. 11. 2016.   

 

7. Úrad na uvedenú žiadosť o predĺženie lehoty na doručenie doplnenia dokumentácie 

odpovedal listom č. 16402-7000/2016-OK/3 „Žiadosť o predĺženie lehoty – odpoveď“            

zo 16. 11. 2016, doručeným kontrolovanému 16. 11. 2016, ktorým informoval 

kontrolovaného, že podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je možné vyhovieť jeho žiadosti 

o predĺženie lehoty na doručenie doplnenia dokumentácie.  

 

8. Dňa 22. 11. 2016 doručil kontrolovaný listom č. 1362/2016 z 22. 11. 2016 úradu doplnenie 

dokumentácie z predmetného verejného obstarávania. Nakoľko úrad po jeho preskúmaní 

dospel k záveru, že nedisponuje dokumentáciou v takom rozsahu, aby vedel kvalifikovane 

posúdiť všetky okolnosti, listom č. 16402-7000/2016-OK/4 „Vyžiadanie doplnenia 

dokumentácie ku konaniu o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“                  

z 8. 12. 2016 požiadal kontrolovaného o doručenie podrobného odôvodnia oprávnenosti 

použitia predmetného postupu priameho rokovacieho konania, a to v lehote do 10 pracovných 

dní odo dňa doručenia tohto listu, ktorý bol kontrolovanému doručený 12. 12. 2016.  
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9. Dňa 20. 12. 2016 kontrolovaný listom č. 1494/2016 z 20. 12. 2016 doručil úradu 

požadované doplnenie, a teda kompletnú dokumentáciu z predmetného verejného 

obstarávania.  

 

10. Podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní úrad pred vydaním rozhodnutia podľa               

§ 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c)                   

a ods. 3 a 4 vyzve kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku skutočnostiam, ktoré úrad 

zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného; na vyjadrenie doručené po uplynutí 

tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa 

prvej vety do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty podľa prvej 

vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

11. Úrad podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní vyzval kontrolovaného listom          

č. 16402-7000/2016-OK/5 „Výzva na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní                   

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ z 12. 1. 2017 na vyjadrenie                          

sa ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného                       

po uzavretí zmluvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto listu, ktorý bol 

kontrolovanému doručený 17. 1. 2017.  

 

12. Kontrolovaný v stanovenej lehote doručil úradu dňa 24. 1. 2017 list č. 230/2017                            

„Vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

po uzavretí zmluvy“ z 24. 1. 2017 (ďalej len „vyjadrenie“), vrátane štyroch listinných príloh.   

 

13. Nakoľko úrad po preskúmaní predmetného vyjadrenia vo väzbe na predložené listinné 

prílohy dospel k záveru, že pre riadne posúdenie skutkového stavu veci je nevyhnutné,                      

aby kontrolovaný doplnil svoje vyjadrenie, listom č. 16402-7000/2016-OK/6 „Vyžiadanie 

doplnenia k vyjadreniu kontrolovaného sa ku skutočnostiam zisteným v konaní                                   

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ z 30. 1. 2017, doručeným 

kontrolovanému 7. 2. 2017, požiadal kontrolovaného o predloženie vysvetlenia a dokladov               

v originálnom vyhotovení, na ktoré sa vo svojom vyjadrení odvoláva, a to v lehote                               

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto listu.  

 

14. Kontrolovaný v stanovenej lehote doručil úradu dňa 21. 2. 2017 listom č. 523/2017                             

požadované doplnenie vyjadrenia, vrátane dvoch listinných príloh.   

 

Úrad po preskúmaní kontrolovaným predloženej dokumentácie zistil nasledovné 

skutočnosti: 

 

15. Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

16. Dňa 25. 8. 2016 bolo vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2016 pod značkou                      

12480 – IBS uverejnené oznámenie o použití priameho rokovacieho konania (ďalej                       

len „oznámenie o použití priameho rokovacieho konania“) v nadväznosti na uplatnenie 

postupu priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) 

bod 3 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní vyššie uvedenej zákazky, ktoré bolo 

odoslané úradu zo strany kontrolovaného 23. 8. 2016.  

 

17. Kontrolovaný v bode II.1.4) „Stručný opis“ oznámenia o použití priameho rokovacieho 

konania uviedol, cit.: „Slovenská národná galéria (SNG) na základe § 7 ods. 6 písm. f) 

zákona č. 206/2009 Z. z. z 28. apríla 2009 o múzeách a galériách a ochrane predmetov 
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kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.                       

o priestupkoch v znení neskorších predpisov vedie v elektronickej forme centrálnu evidenciu 

zbierkových predmetov galérií zapísaných v registri a vybrané údaje v elektronickej podobe 

sprístupňuje verejnosti. Ako odborný a metodický garant pre všetky zbierkotvorné galérie     

v Slovenskej republike preto SNG realizuje projekt Informačný systém pre galérie - 

Centrálna evidencia diel výtvarného umenia (ISG CEDVU). Predmetom zákazky                  

je zabezpečenie aplikačnej a prevádzkovej podpory Informačného systému pre galérie 

CEDVU na obdobie od 29. 9. 2016 do 28. 9. 2018.“  

 

18. Kontrolovaný v bode II.1.7) „Celková hodnota obstarávania (bez DPH)“ oznámenia               

o použití priameho rokovacieho konania uviedol predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 

152 000 EUR bez DPH.  

 

19. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky    

tak ide o podlimitnú zákazku na poskytnutie služby v zmysle § 5 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní.   

 

20. V bode IV.1.1) „Druh postupu“ oznámenia o  použití priameho rokovacieho konania 

kontrolovaný uviedol, cit.: „Priame rokovacie konanie Podmienka použitia priameho 

rokovacieho konania § 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť               

len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie 

jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov 

neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná 

alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu,              

že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie 

je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. Odôvodnenie: 

Slovenská národná galéria (SNG) používa Informačný systém pre galérie ISG-CEDVU, 

ktorého tvorcom, prevádzkovateľom a držiteľom autorských práv je spoločnosť XX.        

XX nepreviedla svoje autorské práva k dielu na žiadne tretie osoby, neautorizovala žiadneho 

zmluvného partnera na vykonávanie akýchkoľvek zmien, údržby alebo rozšírenia 

predmetného aplikačného programového vybavenia. Nakoľko predmetom zákazky                

je zabezpečenie aplikačnej a prevádzkovej podpory systému  a optimalizácia funkcionality 

informačného systému, ktorého autorské práva na základe zmluvy o dielo uzatvorenej podľa 

ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 40 a nasl. Autorského zákona vlastní XX,        

je opodstatnené použiť postup priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) 

za splnenia podmienky v zmysle § 81 písm. b) bod 3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní.“  

 

21. Kontrolovaný v bode V.2.3) „Názov a adresa hospodárskeho subjektu“ oznámenia o  použití 

priameho rokovacieho konania uviedol spoločnosť XX.   

 

22. Z kontrolovaným predloženej dokumentácie ďalej vyplýva, že kontrolovaný listom                         

č. 1035/2016 „Výzva na rokovanie (...)“ z 5. 9. 2016 v súlade s § 116 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní vyzval na rokovanie vybraného záujemcu spoločnosť XX, s tým,                  

že rokovanie sa uskutoční 9. 9. 2016 o 10:00 hod., predmetom rokovania budú najmä 

technické, administratívne a finančné podmienky dodania predmetu zákazky, pričom 

kontrolovaný overil, že vybraný záujemca je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov 

s platnosťou zápisu od 26. 11. 2013 do 26. 11. 2016, je registrovaný v zozname 

podnikateľov a spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona o verejnom obstarávaní, tzn. je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom 

zákazky.  
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23. Z rokovania, ktoré sa uskutočnilo 9. 9. 2016 kontrolovaný vyhotovil v súlade s § 116 ods. 3 

v nadväznosti na § 82 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní „Zápisnicu zo zasadnutia 

priameho rokovacieho konania“, z ktorej vyplýva, že vybraný záujemca XX v zmysle výzvy 

predložil originál „Prehlásenia o autorských právach“ z 8. 9. 2016, v ktorom  sa uvádza, cit.: 

„Spoločnosť XX prehlasuje, že je v zmysle autorského zákona nositeľom autorských práv    

k dielu s názvom CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia). Spoločnosť XX 

nepreviedla práva na úpravu a modifikáciu diela na žiadnu inú spoločnosť.“, kontrolovaný 

a vybraný záujemca rokovali o technických, administratívnych a finančných podmienkach 

dodania predmetu zákazky, pričom záverom zápisnice sa uvádza, že ďalšie rokovanie                    

sa uskutoční 21. 9. 2016 a vybraný záujemca na ňom predloží a odprezentuje svoju ponuku, 

vrátane návrhu ceny a vyjadrí sa k obsahu zmluvy. 

 

24. Z rokovania, ktoré sa uskutočnilo 21. 9. 2016 kontrolovaný vyhotovil v súlade s § 116 ods. 3                     

v nadväznosti na § 82 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní „Zápisnicu zo zasadnutia 

priameho rokovacieho konania“, z ktorej vyplýva, že komisia kontrolovaného skonštatovala, 

že ponuka uchádzača XX spĺňa požiadavky na obsah ponuky a jeho cenovú ponuku 

v hodnote 182 400 EUR vrátane DPH prijíma. Kontrolovaný overil, že uchádzač            

XX má v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, čím 

je splnená podmienka na uzavretie zmluvy v zmysle § 56 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, a teda kontrolovaný pristúpi k uzavretiu zmluvy s uvedeným úspešným 

uchádzačom.  

 

25. Výsledkom predmetného verejného obstarávania bolo uzavretie Zmluvy o prevádzkovej                    

a aplikačnej podpore v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení dňa 26. 9. 2016 medzi kontrolovaným ako objednávateľom a úspešným 

uchádzačom XX ako zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva o prevádzkovej a aplikačnej podpore 

z 26. 9. 2016“), predmetom ktorej podľa bodu 2. „Premet zmluvy“ je úprava práv 

a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa poskytovať 

objednávateľovi služby súvisiace s prevádzkou a ďalším rozvojom diela, pozostávajúce          

zo služieb servisnej pripravenosti, prevádzkovej podpory, aplikačnej podpory 

a konzultačných služieb, časom plnenia podľa bodu 3. „Čas plnenia“, cit.: „3.1. Zhotoviteľ 

bude poskytovať služby v dvoch obdobiach: I. 29. 9. 2016 – 28. 9. 2017; II. 29. 9. 2017                        

– 28. 9. 2018“ a cenou plnenia podľa bodu 5. „Cena a platobné podmienky“, cit.: „5.1. ... 

cenu rovnajúcu sa 76 000 EUR bez DPH (91 200 EUR vrátane DPH) za každé obdobie 

uvedené v bode 3.1..“ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha 1 – Rozsah a kvalita 

služieb Aplikačnej podpory a Konzultačných služieb, Príloha 2 – Rozsah a kvalita služieb 

Prevádzkovej podpory a Príloha 3 – Cenník prác. Uvedená zmluva bola zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv 26. 9. 2016.  

 

26. Kontrolovaný 27. 9. 2016 odoslal do Vestníka verejného obstarávania informáciu 

o výsledku verejného obstarávania, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 189/2016 z 29. 9. 2016 pod zn. 13371 – IPS.    

 

Zistenia úradu 
 

27. Z predloženej dokumentácie k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu úrad zistil 

nasledovné skutočnosti súvisiace s porušeniami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mali 

alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania: 

 

28. Súčasťou dokumentácie týkajúcej sa predmetného verejného obstarávania bol aj dokument 

„Správa o zákazke“ z 27. 9. 2016, v ktorom kontrolovaný odôvodnil oprávnenosť použitia 
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predmetného postupu priameho rokovacieho konania nasledovne, cit.: „Slovenská národná 

galéria (SNG) používa Informačný systém pre galérie ISG-CEDVU, ktorého tvorcom, 

prevádzkovateľom a držiteľom autorských práv je spoločnosť XX. XX nepreviedla svoje 

autorské práva k dielu na žiadne tretie osoby, neautorizovala žiadneho zmluvného partnera 

na vykonávanie akýchkoľvek zmien, údržby alebo rozšírenie predmetného aplikačného 

programového vybavenia. Nakoľko predmetom zákazky je zabezpečenie aplikačnej 

a prevádzkovej podpory systému a optimalizácia funkcionality informačného systému, 

ktorého autorské práva na základe zmluvy o dielo uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka a § 40 a nasl. Autorského zákona vlastní XX, je opodstatnené 

použiť postup priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) za splnenia 

podmienky v zmysle § 81 písm. b) bod 3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.“                              

 

29. Taktiež sa v predmetnej dokumentácii nachádza aj dokument označený ako „Prehlásenie          

o autorských právach“ z 8. 9. 2016, v ktorom sa uvádza, cit.: „Spoločnosť XX prehlasuje,  

že je v zmysle autorského zákona nositeľom autorských práv k dielu s názvom CEDVU 

(Centrálna evidencia diel výtvarného umenia). Spoločnosť XX nepreviedla práva na úpravu 

a modifikáciu diela na žiadnu inú spoločnosť.“   

 

30. Kontrolovaný v liste č. 1362/2016 „Rozhodnutie o prerušení konania – Zaslanie 

dokumentácie“ z 22. 11. 2016 v nadväznosti na žiadosť úradu o podrobné odôvodnenie 

použitia priameho rokovacieho konania a predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienky podľa § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 3 zákona                       

o verejnom obstarávaní odôvodnil oprávnenosť použitia predmetného postupu 

priameho rokovacieho konania nasledovne, cit.: „Obchodný vzťah s XX na predmet 

zákazky aplikačnej a prevádzkovej podpory ISG-CEDVU (Informačný systém pre galérie - 

Centrálna evidencia výtvarného umenia) vznikol v roku 2007 (október), kedy spoločnosť 

XY (pre ktorú bola spoločnosť XX subdodávateľom diela) vo svojom stanovisku zo dňa      

12. 7. 2007 (Príloha č. 1) odporučilo, aby XX ako technologický subdodávateľ softvérového 

riešenia CEDVU realizovala pre SNG aplikačnú podporu vytvoreného systému. Následne 

SNG a XX dňa 30. 10. 2007 podpísali prvú zmluvu o prevádzkovej a aplikačnej podpore 

(Príloha č. 2). Už táto zmluva v bode 6.6 eliminuje možnosť umelého zúženia parametrov 

tým, že dodávateľ spolu s riešením poskytuje objednávateľovi zdrojové kódy. Treba brať     

do úvahy, že zmluva bola koncipovaná v kontexte vtedy platných legislatívnych a bežných 

štandardov vzťahujúcich sa k autorským právam. Už vtedy išlo o nadčasové riešenie nie 

bežné pri dodávke softvérových riešení, čoho dôkazom je celá architektúra systému ISG-

CEDVU, vystavaná na princípoch otvorených softvérových komponentov (Open Source). 

Faktom je, že nositeľom autorských práv je od začiatku XX. Na vysvetlenie, systém bol 

nimi vytvorený presne podľa požiadaviek SNG na mieru, v súlade so zákonom o múzeách     

a galériách, pričom takéto softvérové riešenie sa nikde inde, či už na Slovensku alebo 

v iných krajinách nenachádza. V septembri 2016 končila platnosť poslednej aktuálnej 

zmluvy platnej v období 2013-2016 (Príloha č. 3). V prípade predmetnej zmluvy nejde          

o vývoj, ale o podporu a údržbu existujúceho systému ISG CEDVU. Systém ISG-CEDVU  

je postavený na komplexnej architektúre a osobitom know-how vyplývajúcim                                

zo špecifického prostredia (informácie a procesy týkajúce sa špecificky galérií). Pri zvážení 

uvedených skutočností je zrejmé, že podporu v uvedenom rozsahu môže dodať len firma, 

ktorá samotný systém vyvinula v spolupráci s verejným obstarávateľom. Vzhľadom na fakt, 

že XX je autorom kľúčového komponentu riešenia ISG-CEDVU,  je jednoznačne držiteľom 

unikátneho know-how vyžadujúcim toto riešenie, je držiteľom autorských práv a svoje 

autorské práva nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, neautorizovala žiadneho zmluvného 

partnera na vykonávanie akýchkoľvek zmien, údržby alebo rozšírenia predmetného 

aplikačného programového vybavenia, bol postup priameho rokovacieho konania 

opodstatnený. V prípade, ak by sa musela prevádzková podpora systému ISG-CEDVU 
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presunúť na inú tretiu stranu ako je XX, znamenalo by to nutne vysporiadať autorské práva    

a vyriešiť prenos spomínaného jedinečného know-how, čo je z hľadiska časového, 

personálneho a finančného pre SNG nemožné. Vzhľadom na to, že ISG-CEDVU                           

je vytvorený a inštalovaný len a len pre SNG a jeho používateľov pod gestorstvom SNG, 

neexistuje pre tento systém ISG-CEDVU vzhľadom aj na vyššie uvedené žiadna ďalšia iná 

spoločnosť poskytujúca prevádzkovú podporu ako XX.“ 

 

31. Následne kontrolovaný v doklade „Vyžiadanie doplnenia dokumentácie ku konaniu 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy - Doplnenie“ z 20. 12. 2016 

doplnil vyššie uvedené odôvodnenie oprávnenosti použitia predmetného postupu priameho 

rokovacieho konania, cit.: „Informačný systém ISG-CEDVU bol vytvorený v roku 2007 

dodávateľom na základe špecifických potrieb SNG a sieti galérií, reflektujúc špecifiká              

a požiadavky Zákona  o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

(spôsob dokumentácie, evidencie a správy galerijných zbierkových predmetov). Výsledkom 

je na trhu unikátne dielo - systém ISG CEDVU. Keďže ide o jedného dodávateľa neexistuje 

širšia distribučná sieť ako napr. v prípade Microsoft Office. Z tohto objektívneho dôvodu 

existuje skutočne len jeden hospodársky subjekt, ktorý vie zabezpečiť prevádzku a podporu 

systému a to je jeho tvorca, XX. SNG je vlastníkom, teda neplatí tvorcovi pravidelnú 

obnovu licencie, čím sa zabezpečilo právo neobmedzene používať, upravovať                            

a rozširovať počítačový program bez ďalšieho súhlasu autora. Predmetom zmluvy je 

však prevádzka a podpora systému, a z toho dôvodu SNG realizovala priame rokovacie 

konanie s jediným existujúcim dodávateľom, ktorý je schopný zabezpečiť úpravy 

zdrojových kódov; inými slovami skutočne neexistuje na trhu možná alternatíva. Rovnako 

platí aj situácia výlučností vyplývajúca z technických dôvodov, keďže neexistuje iný 

hospodársky subjekt, ktorý by dokázal dosiahnuť požadovaný cieľ, v našom prípade 

prevádzku a podporu ISG-CEDVU vzhľadom na využívanie osobitného know-how, ktoré 

nie je objektívne prenositeľné natretí subjekt.“ 

 

32. Z predloženej dokumentácie z predmetného verejného obstarávania ako aj jej doplnenia,                 

je zrejmé, že kontrolovaný uzavrel na informačný systém ISG-CEDVU, ktorého aplikačná       

a prevádzková podpora je predmetom Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore                          

z 26. 9. 2016, uzatvorenej ako výsledok predmetného verejného obstarávania,                         

so spoločnosťou  XX nasledujúce zmluvy:  

 

33. Zmluvu o prevádzkovej a aplikačnej podpore uzavretú v zmysle § 269 ods. 2 zákona                

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení dňa 30. 10. 2007 (ďalej len „Zmluva       

o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 30. 10. 2007“), predmetom ktorej podľa bodu                      

2. „Premet zmluvy“ je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom 

zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s prevádzkou a ďalším rozvojom 

Diela, pozostávajúce zo služieb servisnej pripravenosti, prevádzkovej podpory, aplikačnej 

podpory a vývojových služieb, časom plnenia podľa bodu 3. „Termín plnenia“, cit.: 

„Zhotoviteľ bude poskytovať služby Servisnej pripravenosti, Prevádzkovej podpory, 

Aplikačnej podpory a Vývojové služby priebežne po dobu dvanástich (12) po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a to odo dňa účinnosti zmluvy“ a cenou plnenia 

podľa bodu 4. „Cena a platobné podmienky“, cit.: „4.1. ... dohodou zmluvných strán 

stanovená celkovo za všetky kalendárne mesiace poskytovania uvedených služieb                                            

na deväťstodeväťdesiatosem tisíc päťsto (998 500) bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ... .“, 

pričom v bode 10. „Záverečné ustanovenia“ sa uvádza, cit.: „10.1. V prípade, ak výsledkom 

činnosti zhotoviteľa bude dielo, ktoré bude požívať ochranu v zmysle zákona                                         

č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, zhotoviteľ 

týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatne licenciu v nasledovnom rozsahu                                  

a za nasledovných podmienok: výhradnú licenciu na použitie diela všetkými spôsobmi 
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známymi v čase udelenia licencie, predovšetkým spôsobmi uvedenými v ust. § 18. ods. 2 

autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu bez vecného obmedzenia, na území 

Slovenskej republiky, na obdobie celého trvania majetkových práv. Zhotoviteľ udeľuje 

objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas a objednávateľ je oprávnený udeliť 

bezodplatne súhlas tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia). 

Zhotoviteľ týmto udeľuje predchádzajúci písomný súhlas objednávateľovi na postúpenie 

licencie a objednávateľ je oprávnený udelenú licenciu postúpiť na tretiu osobu“.   

 

34. Zmluvu o prevádzkovej a aplikačnej podpore uzavretú v zmysle § 269 ods. 2 zákona                         

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení dňa 25. 6. 2013 (ďalej len „Zmluva                   

o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013“), predmetom ktorej podľa bodu                      

2. „Premet zmluvy“ je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom 

zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s prevádzkou a ďalším rozvojom 

diela, pozostávajúce zo služieb servisnej pripravenosti, prevádzkovej podpory, aplikačnej 

podpory a vývojových služieb, časom plnenia podľa bodu 3. „Čas plnenia“, cit.:                           

„3.1. Zhotoviteľ bude poskytovať služby v troch obdobiach: I. 29. 9. 2013 – 28. 9. 2014;        

II. 29. 9. 2014  – 28. 9. 2015; III. 29. 9. 2015 – 28. 9. 2016 (...)“ a cenou plnenia podľa bodu 

5. „Cena a platobné podmienky“, cit.: „5.1. (...) cenu rovnajúcu sa 63 563,46 EUR bez DPH 

(76 276,15 EUR vrátane DPH) za každé obdobie uvedené v bode 3.1.“, pričom v bode                     

12. „Záverečné ustanovenia“ sa uvádza, cit: „12.1. „Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu 

zmluvných strán ohľadne predmetu ich plnení a ruší a nahradzuje všetky predchádzajúce 

ústne alebo písomné oznámenia, návrhy, podmienky, (...)“, a v bode 11. „Sankcie 

a zodpovednosť“ sa uvádza, cit.: „11.2 V prípade, ak sa akékoľvek prehlásenie Zhotoviteľa 

podľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé, Zhotoviteľ zodpovedá za všetky nároky a za 

všetku škodu, ktoré by mohli vzniknúť z neoprávneného zásahu do autorských práv alebo 

z hrozby takéhoto zásahu, a to v plnom rozsahu.“ 

 

Výzva úradu na vyjadrenie sa ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní 

o preskúmaní úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy  

 

35. Úrad podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní vyzval kontrolovaného listom          

č. 16402-7000/2016-OK/5 „Výzva na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní                   

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ 12. 1. 2017 (ďalej len výzva“)    

na vyjadrenie sa ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

listu, ktorý bol kontrolovanému doručený 17. 1. 2017.  

 

36. V predmetnej výzve úrad uviedol, že postupom kontrolovaného došlo k porušeniu § 116                

ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko 

dostatočne nepreukázal splnenie všetkých podmienok na použitie predmetného priameho 

rokovacieho konania, čím súčasne došlo k porušeniu základných princípov verejného 

obstarávania upravených v ustanovení § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,                      

a to najmä princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie 

hospodárskych subjektov a uvedené porušenie malo vplyv na výsledok verejného 

obstarávania, keďže v prípade nepreukázania splnenia podmienok na použitie priameho 

rokovacieho konania mal byť použitý otvorený súťažný postup verejného obstarávania, 

ktorého sa mohlo potenciálne zúčastniť viacero subjektov schopných dodať službu, ktorá                 

je predmetom obstarávanej zákazky. 

 

37. Kontrolovaný v stanovenej lehote doručil úradu dňa 24. 1. 2017 list č. 230/2017                            

„Vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

po uzavretí zmluvy“ z 24. 1. 2017 (ďalej len „vyjadrenie“), vrátane štyroch listinných príloh.  
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38. Nakoľko úrad po preskúmaní predmetného vyjadrenia vo väzbe na predložené listinné 

prílohy dospel k záveru, že pre riadne posúdenie skutkového stavu veci je nevyhnutné,                      

aby kontrolovaný doplnil svoje vyjadrenie, listom č. 16402-7000/2016-OK/6 „Vyžiadanie 

doplnenia k vyjadreniu kontrolovaného sa ku skutočnostiam zisteným v konaní                                   

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ z 30. 1. 2017, doručeným 

kontrolovanému 7. 2. 2017, požiadal kontrolovaného o predloženie vysvetlenia a dokladov               

v originálnom vyhotovení, na ktoré sa vo svojom vyjadrení odvoláva, a to v lehote                               

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto listu.  

 

39. Kontrolovaný v stanovenej lehote doručil úradu dňa 21. 2. 2017 listom č. 523/2017                             

požadované doplnenie vyjadrenia (ďalej aj ako „doplnenie“), vrátane dvoch listinných 

príloh.                 

 

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy 

 

40. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení uviedol, že sa nestotožňuje s názorom úradu a naďalej     

trvá na tom, že v predmetnom prípade boli splnené všetky zákonné podmienky pre použitie 

predmetného postupu priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona                   

o verejnom obstarávaní.  

 

41. K nepreukázaniu splnenia podmienky, že služby môže poskytnúť len určitý hospodársky 

subjekt, kontrolovaný vo vyjadrení uviedol, že predmetom zákazky bolo poskytnutie služieb 

súvisiacich s prevádzkou a ďalším rozvojom informačného systému Centrálnej evidencie 

diel výtvarného umenia (ďalej len „Dielo“) pozostávajúcich zo služieb servisnej 

pripravenosti, prevádzkovej podpory, aplikačnej podpory a konzultačných služieb.               

Zo samotnej podstaty je zrejmé, že poskytovanie predmetných služieb bude o.i. zahŕňať 

pozmeňovanie, údržbu a rozširovanie Diela ako takého. Kontrolovaný s odkazom                           

na dokumentáciu predloženú úradu poukazuje na to, že držiteľom autorských práv                           

je spoločnosť XX, ktorá svoje autorské práva k Dielu nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, 

neautorizovala žiadneho zmluvného partnera na vykonávanie akýchkoľvek zmien, údržby 

alebo rozšírenia predmetného Diela.  

 

42. Podľa názoru kontrolovaného sú teda zrejmé objektívne dôvody, prečo služby, ktoré boli 

predmetom obstarávanej zákazky, mohla poskytnúť výlučne iba spoločnosť XX.                             

V prípade, ak by služby týkajúce sa predmetu zákazky poskytovala akákoľvek iná osoba,       

t.j. mala vykonávať zmeny, údržbu a rozširovanie Diela, dopustila by sa nezákonného 

zásahu do autorských práv spoločnosti XX, čo by mohlo mať tak občiansko-právne                          

ako aj trestno-právne následky. Z uvedeného dôvodu je tak zrejmé, že v čase obstarania 

predmetnej zákazky a následného uzatvorenia zmluvy, z právneho ani skutkového hľadiska 

nebolo možné, aby služby, ktoré boli jej predmetom, poskytoval akýkoľvek iný hospodársky 

subjekt než spoločnosť XX, a teda objektívne existovali dôvody preukazujúce splnenie prvej 

z podmienok v zmysle § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. že služby 

mohol poskytnúť len určitý hospodársky subjekt. Tento záver pritom nemôže zmeniť ani 

reštriktívny výklad tejto podmienky, na ktorý odkazuje úrad vo výzve. 

 

43. Ďalej kontrolovaný uviedol, že čo sa týka tvrdenia ním uvedeného v liste z 22. 11. 2016 

ohľadne možnosti prevodu autorských práv a know-how k Dielu na tretiu osobu, z čoho 

úrad vo výzve odvodzuje údajne nesplnenie vyššie uvedenej podmienky, zdôrazňuje,                     

že predmetné tvrdenie malo predstavovať uvedenie nevyhnutného teoretického predpokladu 

na to, aby predmet zákazky mohol byť vykonávaný iným dodávateľom, avšak predmetné 
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tvrdenie nepredstavovalo uvedenie reálnej možnosti, ktorá by v predmetnom prípade 

prichádzala do úvahy. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že tak zo skutkového,                             

ako aj z právneho hľadiska mohol byť predmet zákazky dodaný výlučne iba spoločnosťou 

XX. 

 

44. Kontrolovaný v tejto súvislosti uviedol, že medzi ním a spoločnosťou XX prebehla 

telefonická konzultácia ohľadom možnosti prevodu výhradných práv k Dielu                                    

na kontrolovaného a dňa 20. 5. 2016 prebehlo tiež interné stretnutie príslušných orgánov 

kontrolovaného, ktorého predmetom bola tiež otázka možného prevodu autorských práv           

a know-how k Dielu zo spoločnosti XX na kontrolovaného, vrátane časových, finančných              

a technických predpokladov na takýto prevod. Uvedený Zápis zo stretnutia DZaS                         

k CEDVU a XX – plány 2. polrok 2016 z 20. 5. 2016 kontrolovaný predložil v prílohe 

vyjadrenia.  

 

45. Kontrolovaný taktiež uviedol, že je štátnou príspevkovou organizáciou spadajúcou pod 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a jeho rozpočet na príslušný rok je každoročne 

vopred schvaľovaný. Následne je takto schváleným rozpočtom viazaný, čím mu objektívne 

vznikajú určité limitácie pri vzniku takých skutočností, ktoré nemôže vopred predpokladať               

a predvídať. Kontrolovaný predložil v prílohe vyjadrenia Vyjadrenie k stavu rozpočtu          

v čase prípravy a realizácie oznámenia o použití priameho rokovacieho konania a tiež 

doklad Rozpočet vlastný - výdavkový k 31. 8. 2016, z ktorých je podľa kontrolovaného 

názoru zrejmé, že nedisponoval finančnými prostriedkami na to, aby mohol zabezpečiť 

prevod autorských práv a vysporiadanie know-how týkajúceho sa Diela, t.j. aby pokryl cenu 

za prevod týchto práv navrhnutú spoločnosťou XX, resp. aby dodatočne navýšil stav svojich 

zamestnancov. 

 

46. Kontrolovaný pritom poukazuje, že v čase schvaľovania rozpočtu pre rok 2016 nemohol 

predpokladať, ako sa vyvinie výkladová prax úradu vo vzťahu k splneniu podmienok                           

v § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní pri službách týkajúcich sa informačno-

komunikačných technológií tak, ako to vyplýva zo Všeobecného metodického usmernenia 

úradu č. 5-2016 z 19. 5. 2016 k problematike „Priame rokovacie konanie – tzv. „dostupnosť     

z jedného zdroja““. Napriek uvedenej skutočnosti v dobrej viere podnikol všetky kroky                      

k tomu, aby zabezpečil prevod autorských práv a vysporiadanie know-how týkajúceho                       

sa Diela. Vzhľadom však na to, že v dotknutom čase nemal vyčlenené peňažné prostriedky  

na zaplatenie odplaty spoločnosti XX za prevod vyššie uvedených výhradných práv, resp.  

na dodatočné prijatie nových odborných zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj 

vzhľadom na to, že prevod týchto práv nemohol byť z časového hľadiska komplexne 

zrealizovaný do uplynutia doby trvania Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore  
z 25. 6. 2013, bolo na rokovaní kontrolovaného z 20. 5. 2016 konštatované, že takýto 

prevod práv nebude z časového, personálneho a finančného hľadiska možný.                          

V dôsledku tejto skutočnosti tak držiteľom výhradných práv k Dielu ostala spoločnosť 

XX. 

 

47. Ďalej kontrolovaný uviedol, že výhradné autorské práva a know-how spoločnosti XX                      

k Dielu predstavujú majetok patriaci spoločnosti XX. Kontrolovaný nemá žiaden dosah ani 

zákonné oprávnenia a možnosti na to, aby mohol zasiahnuť do práv spoločnosti XX 

garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a prinútiť ju previesť jej výhradné práva                  

na kontrolovaného za podmienok stanovených kontrolovaným. Aj z tohto dôvodu preto 

nebolo možné prevod predmetných práv na kontrolovaného zabezpečiť. 

 

48. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je tak podľa kontrolovaného zrejmé a objektívne 

preukázané, že sa pokúsil nadobudnúť od spoločnosti XX jej výhradné autorské práva                     
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a know-how k Dielu, ako aj to, že z časového, personálneho a finančného hľadiska bol 

takýto prevod v predmetnom prípade nemožný. Zároveň je z vyššie uvedených skutočností 

zrejmé a objektívne preukázané, že v prípade, ak by predmetom zákazky mal byť okrem 

správy a údržby Diela tiež prevod výhradných práv spoločnosti XX k Dielu                                       

na kontrolovaného, bol by nútený vynakladať dodatočné náklady na svoje personálne 

kapacity (t.j. na dodatočne prijatých nových odborných zamestnancov do pracovného 

pomeru), ako aj navýšiť cenu zákazky o výšku odplaty za prevod výhradných autorských 

práv a know-how v odhadovanej výške 100 000 EUR. Uvedené by tak viedlo                                 

k neefektívnemu vynakladaniu dodatočných nákladov na zabezpečenie Zákazky.                     

V neposlednom rade, v prípade, ak by predmetom zákazky mal byť tiež prevod výhradných 

práv k Dielu na kontrolovaného, bolo by zároveň potrebné príslušne upraviť a zmeniť 

predmet zákazky o prevod zmienených práv k Dielu na kontrolovaného, čo by paradoxne 

viedlo k tomu, že jediným subjektom, ktorý by mohol s kontrolovaným uzatvoriť zmluvu               

na predmet Zákazky by bola spoločnosť XX, ako držiteľ týchto práv. 

 

49. Následne kontrolovaný uviedol, že čo sa týka tvrdenia úradu vo výzve, že z dokumentácie 

ním predloženej nie je možné zistiť, či oslovil aj iných dodávateľov, ktorí by mu predložili 

ponuku, z ktorej by zistil, či náklady iných dodávateľov by boli vyššie oproti súčasnému 

dodávateľovi, poukazuje na to, že akékoľvek takéto oslovenie iných dodávateľov                    

by bolo v predmetnom prípade irelevantné a neopodstatnené. Zdôrazňuje, že iných 

dodávateľov neoslovil a ani osloviť nemohol, nakoľko výhradné autorské práva k Dielu 

má spoločnosť XX a žiaden iný dodávateľ by nemohol a nebol oprávnený poskytovať 

služby, ktoré boli predmetom zákazky. V prípade, ak by poskytovala služby týkajúce                     

sa predmetu zákazky akákoľvek iná osoba, t.j. ak by takáto osoba mala vykonávať zmeny, 

údržbu a rozširovanie Diela, dopustila by sa takáto osoba nezákonného zásahu                             

do autorských práv spoločnosti XX. Skutočnosť, že akákoľvek ponuka obdržaná                 

od iných dodávateľov by v predmetnom prípade nemohla byť objektívna a relevantná 

vyplýva ďalej tiež z faktu, že Dielo (informačný systém) bol pre kontrolovaného dodaný      

zo strany spoločnosti XX na mieru a žiaden iný dodávateľ nemôže mať znalosti o fungovaní 

tohto systému. Akákoľvek ponuka iného dodávateľa by tak nemohla byť vypracovaná         

na podklade objektívnych znalostí a skutočností a odrážať relevantnú cenu za poskytnutie 

služieb, ktoré boli predmetom zákazky. Vzhľadom na vyššie uvedené tak kontrolovaný 

nemohol iných dodávateľov v tejto veci osloviť a takéto dokumenty úradu v rámci 

uvedeného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy 

predložiť. 

 

50. K nepreukázaniu splnenia podmienky, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo 

náhrada, kontrolovaný vo vyjadrení s odvolaním sa na vyššie uvedené skutočnosti uviedol,     

že vzhľadom na špecifickosť predmetnej zákazky (t.j. že jej predmetom bola najmä 

prevádzka a ďalší rozvoj už existujúceho Diela) a nemožnosť ju zabezpečiť iným 

dodávateľom, neexistovala v uvedenom prípade žiadna alternatíva alebo náhrada,                        

s výnimkou absurdnej teoretickej možnosti nahradiť kompletne celé existujúce Dielo 
(informačný systém CEDVU) novým informačným systémom, čo by však bolo 

neželateľné, neefektívne a už vôbec nie primerané. Takáto možnosť by podľa 

kontrolovaného nepredstavovala alternatívu alebo náhradu, ale úplne iný a nový predmet 

zákazky.   

 

51. K nepreukázaniu splnenia podmienky, že neexistencia hospodárskej súťaže                                     

nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania, kontrolovaný                   

vo vyjadrení poukazuje na to, že predmetom jednotlivých Zmlúv o prevádzkovej                       

a aplikačnej podpore uzatvorených so spoločnosťou XX bola predovšetkým prevádzka                

a ďalší rozvoj Diela ako takého, teda plnenia vecne odlišné od pôvodnej zmluvy,                      
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na podklade ktorej bolo kontrolovanému dodané Dielo. Predmetom licenčných dojednaní, 

ktoré by boli upravené v týchto zmluvách o prevádzkovej a aplikačnej podpore (rovnako, 

ako sú tieto upravené v rámci Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 30. 10. 2007), 

by boli iné autorské diela, než samotné Dielo, a to konkrétne iba také autorské diela, ktoré 

by vznikli v súvislosti s realizáciou predmetu príslušnej Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej 

podpore, t.j. diela, ktoré by vznikli pri prevádzke a ďalšom rozvoji Diela. Ak by teda podľa 

názoru kontrolovaného predmetné licenčné dojednania uvedené v Zmluve o prevádzkovej               

a aplikačnej podpore z 30. 10. 2007 premietol tiež do Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej 

podpore z 25. 6. 2013, resp. Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 26. 9. 2016, 

netýkali by sa tieto dojednania autorských a majetkových práv k pôvodnému Dielu ako 

takému a jediným oprávneným hospodárskym subjektom, ktorý by mohol poskytnúť služby 

týkajúce sa zákazky by naďalej bola spoločnosť XX, ako držiteľ výhradných autorských 

práv a know-how k pôvodnému Dielu. 

 

52. Kontrolovaný zároveň uviedol, že čo sa týka prevodu výhradných autorských práv k Dielu 

ako takému (t.j. autorských práv odlišných od tých práv, ktoré mohol nadobudnúť v rámci 

Zmlúv o prevádzkovej a aplikačnej podpore uzatvorených so spoločnosťou XX), 

kontrolovaný s odkazom na skutočnosti uvádzané v tomto vyjadrení poukazuje,                                 

na to, že vyvinul snahu tieto práva nadobudnúť, avšak z objektívnych dôvodov uvedených 

vyššie to nebolo možné.  

 

53. Kontrolovaný v predmetnej veci ďalej uviedol, že v rámci dodania Diela a pôvodnej zmluvy  

z roku 2006, na podklade ktorej mu bolo dodané Dielo, postupoval v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi. V prípade osobitných a komplexných informačných systémov, v rámci 

ktorých bolo využívané osobitné know-how ich dodávateľov, nebol  s ohľadom na vtedajšiu 

obchodnú prax bežný prevod všetkých autorských práv a know-how na verejných 

obstarávateľov a dodávatelia týchto informačných systémov sa prirodzene snažili svoje 

autorské práva a jedinečné know-how chrániť.  V čase dodania samotného Diela v roku 

2006, pritom nemohol predpokladať a predvídať ďalší možný vývoj a potrebu týkajúcu                 

sa ďalšej správy a rozvoja Diela a už vôbec nie prípadnú zmenu príslušných právnych 

predpisov a výkladovej praxe úradu smerujúcej k striktnému a reštriktívnemu výkladu 

splnenia príslušných podmienok a povinností v prípade zmlúv, ktorých predmetom                          

je poskytnutie služieb týkajúcich sa informačno-komunikačných technológii. Berúc ďalej         

do úvahy skutočnosť, že po zverejnení Všeobecného metodického usmernenia úradu                            

č. 5-2016 z 19. 5. 2016 k problematike „Priame rokovacie konanie – tzv. „dostupnosť                     

z jedného zdroja““ sa kontrolovaný aktívne snažil danú situáciu riešiť možnosťou 

nadobudnutia výhradných autorských práv a know-how k Dielu zo strany spoločnosti                    

XX, avšak z objektívnych dôvodov to bolo nemožné, nemožno mať podľa názoru 

kontrolovaného v predmetnom prípade zato, že by porušil svoje povinnosti vyplývajúce                 

zo zákona o verejnom obstarávaní, resp. že by v predmetnom prípade neboli kumulatívne 

splnené podmienky uvedené v ustanovení § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

54. V prílohe predmetného vyjadrenia kontrolovaný predložil doklad „Zápis zo stretnutia DZaS                         

k CEDVU  a XX – plány 2. polrok 2016“ z 20. 5. 2016, v ktorom sa uvádza, cit:                                      

„ ... -  v septembri končí zmluva na support CEDVU; v apríli sa menil zákon VO, treba 

prehodnotiť spôsob obstarávania; prebehla konzultácia s XX ohľadom možnosti prevodu 

príslušných autorských práv a know-how k CEDVU. XX predbežne odhadla čas potrebný  

na prípravu odovzdania know-how a technológie na cca 2,5 – 3 mes. a náklady                 

spojené s prácou, prevodom príslušných autorských práv a know-how na sumu vo výške 

okolo 100 tis. Eur (cca 60 – 70 MD + vysporiadanie práv), na presnú cenovú ponuku              

by museli dostať záväznú objednávku.  ...  – ak, by mala robiť support CEDVU nová firma, 
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na túto možnosť by sme sa museli pripraviť aj my – prijať ďalšieho človeka, pretože 

aktuálne na to kapacity nemáme. Ak by sme to mali zvládnuť, bolo by potrebné najať 

nového zamestnanca s platom min. 1 000 Eur mesačne, ktorý by prevzal veľkú časť mojej 

práce v rámci oddelenia, aby som sa mohol venovať komunikácii s firmou, ktorá nemá 

doménové know-how a potrebovala by našu súčinnosť pri oboznamovaní sa s procesmi, 

resp. s tým, ako sú jednotlivé komponenty CEDVU previazané nimi. ... – prečo musíme 

meniť spôsob obstarávania; XX je tvorca systému a zabezpečujú plnú prevádzku; hrozí 

veľké riziko straty údajov, galérie nemajú zálohy, a ako to bude s právami XX? ... – XZ 

navrhla zvážiť všetky možnosti, preto prebehla predbežná konzultácia u XX. ... – nový 

dodávateľ by musel mať zmluvu začiatkom leta (minimálne 3 mesiace pred skončením 

aktuálnej supportnej zmluvy), aby sme po skončení supportnej zmluvy XX mohli plynule 

prejsť na zmluvu s novou firmou, nemohol by tam byť výpadok. Záver: YY preberie s XZ 

situáciu; návrh je ísť priamou rokovačkou, z časového a finančného hľadiska nie                     

je reálne možné previesť príslušné autorské práva a know-how CEDVU, pripraviť podklady 

pre vyhlásenie VO, je potrebné prijať nového človeka cca 1 mesiac, VO cca 2 – 3 mesiace...; 

problém sú aj financie pre XX za prevod výhradných práv k informačnému systému,                  

ako aj nárast osobných nákladov u nás; bude treba v tejto veci komunikovať s MK SR,                     

či je možnosť prefinancovať.“  

 

55. Ďalej kontrolovaný v prílohe predmetného vyjadrenia predložil doklad „Vyjadrenie k stavu 

rozpočtu v čase prípravy a realizácie oznámenia o použití priameho rokovacieho konania“, 

v ktorom sa uvádza, cit.: „Koncom augusta roku 2016 SNG zverejnila vo Vestníku VO 

oznámenie o použití priameho rokovacieho konania na poskytnutie služby „Aplikačná                      

a prevádzková podpora - informačný systém CEDVU 2016 – 2018“ z dôvodu blížiaceho                  

sa vypršania platnej zmluvy s firmou XX ako jediným dodávateľom tejto služby                   

od spustenia informačného systému CEDVU. SNG si je vedomá výrokov týkajúcich                          

sa personálnych, finančných a časových faktorov, ktoré mali vplyv na zvolený spôsob 

obstarávania predmetnej služby. Toto vyjadrenie potvrdzuje, že v čase oznámenia o použití 

priameho rokovacieho konania SNG ako inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva kultúry SR, narábala s rozpočtom schváleným MK SR. Vzhľadom                    

na schválený rozpočet na rok 2016 SNG nedisponovala ďalšími finančnými prostriedkami, 

ktorými by bolo možné pokryť náklady nevyhnutné na vypracovanie dokumentácie 

a vysporiadanie práv s XX. V rozpočte sú alokované finančné prostriedky v objeme platnej 

zmluvy len na službu prevádzkovej podpory, t.j. 90 tis. EUR. Podobne sú v rozpočte riešené 

aj mzdové výdavky (komplexný kontrakt na rok 2016 medzi MK SR a SNG zverejnený                

na web stránke SNG – O galérii – Dokumenty – Zmluvy). Prikladáme doklad zo štátnej 

pokladne k 31. 8. 2016: pôvodný rozpočet 10 000,- na položke 635004 Rutinná a štandardná 

údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia bol síce v priebehu 

roka navýšený na 197 389,-, avšak položka bola zo strany Ministerstva kultúry navýšená 

z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti projektu Digitálna galéria, ktorý bol financovaný 

z fondov Európskej únie. Z uvedenej sumy sú zabezpečované výdavky za servis fumigačnej 

komory, servis veľkoplošných skenerov, výmenu diskov a častí diskových polí a aplikačná  

prevádzková podpora software ISG-CEDVU. Bez spracovania projektu a komplexnej 

dokumentácie popisu prevádzky informačného systému CEDVU a predovšetkým prevodu 

výhradných autorských práv spoločnosti XX k tomuto informačnému systému, nie je možné 

osloviť iných dodávateľov so žiadosťou o spracovanie cenovej ponuky na Aplikačnú 

a prevádzkovú podporu informačného systému CEDVU.“  

 

56. V doklade „Rozpočet vlastný - výdavkový k 31. 8. 2016“ predloženom kontrolovaným 

taktiež v prílohe predmetného vyjadrenia, na ktorý sa kontrolovaný vyššie odvoláva,                     

sa v položke 635004 uvádza: Schválený: 10 000 EUR; Upravený: 197 389 EUR; Aktuálny 

ŠP: 197 389 EUR; Čerpanie ŠP:  19 501,78 EUR; Nevyčerpané: 177 887,22 EUR.   
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57. Nakoľko úradu po preskúmaní kontrolovaným predloženého vyjadrenia vo väzbe na vyššie 

uvedené listinné prílohy neboli zrejmé niektoré uvádzané tvrdenia, taktiež sa kontrolovaný                     

vo svojom vyjadrení odvolával na konzultáciu so spoločnosťou XX ohľadom možnosti 

prevodu autorských práv a know-how k Dielu a taktiež na cenu za takýto prevod vo výške 

cca. 100 000 EUR, avšak nepredložil žiadny relevantný doklad, v ktorom by bola zachytená 

uvedená konzultácia a z ktorého by súčasne vyplývala cenová ponuka spoločnosti XX,                   

a úradu nebolo ani zrejmé, na podklade akej „pôvodnej zmluvy“, bolo kontrolovanému 

dodané Dielo, keďže plnenie tejto „pôvodnej zmluvy“ má byť vecne odlišné od vyššie 

identifikovaných Zmlúv o prevádzkovej a aplikačnej podpore uzatvorených so spoločnosťou 

XX, ktorých predmetom bola predovšetkým prevádzka a ďalší rozvoj Diela ako takého,                   

a na ktorú sa kontrolovaný tiež vo vyjadrení odvolával, keďže v rámci dokumentácie                       

z predmetného postupu priameho rokovacieho konania, vrátane jej doplnenia kontrolovaný 

predložil úradu len vyššie identifikované Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore, úrad 

listom č. 16402-7000/2016-OK/6 z 30. 1. 2017 požiadal kontrolovaného o doplnenie 

predloženého vyjadrenia.  

 

58. Kontrolovaný doručil úradu dňa 21. 2. 2017 požadované doplnenie vyjadrenia, v ktorom 

uviedol vysvetlenie k jednotlivým tvrdeniam, tiež v prílohe predložil „pôvodnú zmluvu“,     

a to Zmluvu o poskytovaní služieb na pevnú cenu uzavretú v zmysle ust. § 269 ods. 2                          

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov dňa 20. 11. 2006 

medzi spoločnosťou XY a kontrolovaným (ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb                    

na pevnú cenu z 20. 11. 2006“), pričom uviedol, že nakoľko v predmetnej zmluve nebola 

obsiahnutá osobitná licenčná zmluva, v zmysle ktorej by kontrolovanému bola udelená 

výhradná licencia na použitie Diela, vrátane práva Dielo zmeniť alebo vykonať iný zásah  

do Diela, je držiteľom týchto autorských práv k Dielu jeho autor, t.j. spoločnosť XX, ktorá 

Dielo kontrolovanému dodala ako subdodávateľ spoločnosti XY. Skutočnosť, že držiteľom 

autorských práv k Dielu je spoločnosť XX vyplýva tiež z čestného vyhlásenia spoločnosti 

XX, ktoré kontrolovaný úradu predložil v priebehu tohto konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy a túto skutočnosť mal za preukázanú tiež úrad v zmysle 

samotnej výzvy. 

 

59. Taktiež v predmetnom doplnení vyjadrenia kontrolovaný uviedol, že s odkazom na svoje 

vyjadrenie poukazuje, že v prípade vyššie uvedenej konzultácie so spoločnosťou XX,                      

v rámci ktorej bola riešená otázka prevodu autorských práv a know-how k Dielu                       

a predpokladaná cena za takýto prevod, išlo o konzultáciu telefonickú, ktorej obsah bol 

uvedený vo vyjadrení a jeho prílohách (Zápis zo stretnutia DZaS k CEDVU  a XX – plány 

2. polrok 2016 z 20. 5. 2016). Vzhľadom na osobitosť tejto formy komunikácie 

kontrolovaný v prílohe predmetného doplnenia svojho vyjadrenia predložil doklad „Čestné 

prehlásenie“ zo 17. 2. 2017, v ktorom kontrolovaný a konateľ XX čestne prehlasujú,                

že skutočnosti uvedené v doklade „Zápis zo stretnutia DZaS k CEDVU a XX – plány                     

2. polrok 2016“ z 20. 5. 2016 sú pravdivé.  

 

60. Súčasne kontrolovaný v predmetnom doplnení vyjadrenia uviedol, že čo sa týka 

jednotlivých typov poskytovaných služieb, z ktorých mala/ má prevádzka a ďalší rozvoj 

Diela v zmysle predmetných Zmlúv o prevádzkovej a aplikačnej podpore pozostávať,                      

a to konkrétne rozdielu medzi vývojovými službami (uvedenými v Zmluve o prevádzkovej     

a aplikačnej podpore z 30. 10. 2007 a 25. 06. 2013) a konzultačnými službami (uvedenými  

v Zmluve o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 26. 09. 2016), na ktoré úrad vo vyžiadaní 

doplnenia vyjadrenia poukazuje, že v prípade týchto služieb ide v podstate                                      

čo do ich predmetu a obsahu o obdobné služby líšiace sa iba v ich pojmovom zadefinovaní         

v predmetných zmluvách. 
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Právny rámec 

 

61. Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia 

dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti                        

a efektívnosti. 

 

62. Podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyzve           

na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými 

rokuje o podmienkach zmluvy, ak spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 81                

písm. b), d) až h) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

63. Podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní priame rokovacie konanie môže verejný 

obstarávateľ použiť za predpokladu, že tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť 

len určitý hospodársky subjekt, ak 

1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela 

alebo umeleckého výkonu, 

2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje  

ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 

výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 

3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva 

alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania. 

 

64. V súvislosti s kontrolovaným uplatneným postupom zadávania vyššie uvedenej zákazky 

úrad uvádza, že postup zadávania zákazky priamym rokovacím konaním podľa § 81 písm. b) 

zákona o verejnom obstarávaní predstavuje výnimku z uplatňovania súťažných postupov 

zadávania zákaziek. V tejto súvislosti poukazuje úrad na to, že v prípade, ak verejný 

obstarávateľ má v úmysle uzatvoriť zmluvu uplatnením postupu priameho rokovacieho 

konania podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, je povinnosťou verejného 

obstarávateľa nespochybniteľným spôsobom preukázať a náležite zdokumentovať 

opodstatnenosť použitia tohto postupu pri zadávaní zákazky. Dôkazné bremeno 

odôvodnenia verejného obstarávania postupom priameho rokovacieho konania                            

je na verejnom obstarávateľovi (kontrolovanom). Verejný obstarávateľ by mal postup 

zadávania zákazky priamym rokovacím konaním podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch, keďže použitím tohto postupu 

dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Verejný obstarávateľ je zároveň v súlade 

s princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní povinný 

riadne a dôkladne odôvodniť zadávanie zákazky takýmto postupom, a teda je povinný 

preukázať splnenie podmienky alebo podmienok uvedených v § 81 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorá je alebo ktoré sú podľa jeho názoru podmienkou 

odôvodňujúcou alebo odôvodňujúcimi použitie postupu priameho rokovacieho konania                

pri zadávaní podlimitnej zákazky. V zmysle konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ 

(napr. rozsudky vo veci C-57/94, C-385/02, C-20/01, C-394/02) je potrebné interpretovať 

ustanovenia upravujúce podmienky pre použitie priameho rokovacieho konania 

reštriktívne, tzn. zužujúco. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený zákonom uzavretý 

výpočet podmienok na použitie priameho rokovacieho konania žiadnym spôsobom 

rozširovať.  

 

65. Podľa bodu 14 Preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ                     

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES by sa malo 
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spresniť, že pojem „hospodárske subjekty“ by sa mal vykladať široko, aby zahŕňal všetky 

osoby a/alebo subjekty, ktoré ponúkajú uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo 

poskytnutie služieb na trhu, a to bez ohľadu na právnu formu, ktorú si zvolili pre svoje 

fungovanie. Preto by sa pojem hospodársky subjekt mal vzťahovať na všetky firmy, 

pobočky, dcérske spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstevné spoločenstvá, 

spoločnosti s ručením obmedzeným, univerzity, či už verejné alebo súkromné,                                     

a iné formy subjektov, než sú fyzické osoby, a to za každých okolností bez ohľadu                          

na to, či ide o „právnické osoby“. 

 

66. Podľa bodu 50 Preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ                   

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES vzhľadom       

na škodlivý vplyv na hospodársku súťaž by sa rokovacie konanie bez predchádzajúceho 

zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania malo využívať len vo veľmi 

výnimočných prípadoch. Táto výnimka by sa mala obmedziť na prípady, keď uverejnenie 

nie je možné z dôvodov mimoriadnej naliehavosti v dôsledku udalostí, ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predvídať a za ktoré ani nenesie zodpovednosť, alebo keď                               

je od začiatku jasné, že toto uverejnenie by nepodnietilo väčšiu hospodársku súťaž alebo 

neprinieslo lepšie výsledky obstarávania, v neposlednom rade preto, že z objektívneho 

hľadiska existuje len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže túto zákazku realizovať.                    

To je prípad umeleckých diel, keď osoba umelca štandardne určuje jedinečný charakter                  

a hodnotu samotného umeleckého predmetu. Výlučnosť môže vyplývať aj z iných dôvodov, 

ale využitie rokovacieho konania bez zverejnenia, keď situáciu výlučnosti nevytvoril 

samotný verejný obstarávateľ so zreteľom na budúci postup obstarávania, môžu odôvodniť 

len situácie objektívnej výlučnosti. Verejní obstarávatelia, ktorí vychádzajú z tejto 

výlučnosti, by mali uviesť dôvody, prečo neexistujú žiadne primerané alternatívy alebo 

náhradné riešenia, ako napríklad využitie alternatívnych distribučných kanálov, a to aj mimo 

členského štátu verejného obstarávateľa, alebo zváženie funkčne porovnateľných 

stavebných prác, tovaru alebo služieb. Ak situácia výlučnosti vyplýva z technických 

dôvodov, tieto by sa mali v jednotlivých prípadoch prísne vymedziť a odôvodniť. Tieto 

dôvody by mohli zahŕňať napríklad prípad, keď pre iný hospodársky subjekt je takmer 

technicky nemožné dosiahnuť požadované ciele alebo keď existuje potreba používať 

osobitné know-how, nástroje alebo prostriedky, ktoré má k dispozícii len jeden                

hospodársky subjekt. Technické dôvody môžu takisto vyplývať z osobitných požiadaviek                                  

na interoperabilitu, ktoré sa musia splniť, aby sa zabezpečilo fungovanie stavebných prác, 

tovaru alebo služieb, ktoré sa majú obstarať. Napokon, postup obstarávania nie je užitočný,  

ak sa tovar kupuje priamo na komoditnom trhu vrátane obchodných platforiem                           

pre komodity, ako sú burzy poľnohospodárskych výrobkov, surovín a energie, v prípade 

ktorých je prirodzenou zárukou trhových cien regulovaná mnohostranná obchodná štruktúra, 

nad ktorou sa vykonáva dohľad. 

 

67. Podľa čl. 32 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ                 

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES  rokovacie 

konanie bez predchádzajúceho zverejnenia sa pri verejných zákazkách na uskutočnenie 

stavebných prác, verejných zákazkách na dodanie tovaru a verejných zákazkách                           

na poskytnutie služieb môže použiť, ak práce, tovar alebo služby dokáže dodať iba jeden 

konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov: 

i) cieľom obstarávania je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela 

alebo umeleckého výkonu; 

ii) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž; 

iii) ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva. 
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Výnimky stanovené v bodoch ii) a iii) sa uplatňujú len v prípadoch, keď neexistuje žiadna 

primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom 

umelého zúženia parametrov obstarávania. 

 

Právne posúdenie úradom 

 

68. Úrad preskúmal postup kontrolovaného v predmetnom priamom rokovacom konaní                      

a po zhodnotení všetkých podkladov, najmä dokumentácie predloženej kontrolovaným                    

a vyjadrení kontrolovaného ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy, vrátane listinných príloh uvádza nasledovné 

odôvodnenie porušení zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaným, ktoré mali vplyv      

na výsledok verejného obstarávania: 

 

69. Úrad uvádza, že z oznámenia o použití priameho rokovacieho konania vyplýva,  

že kontrolovaný vyhlásil predmetné verejné obstarávanie postupom priameho rokovacieho 

konania v zmysle § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade 

kontrolovaný tvrdí, že jediným subjektom, ktorý môže danú zákazku plniť je spoločnosť     

XX, ktorú vyzval na rokovanie. Skutočnosť, že tento subjekt je jediným možným zmluvným 

partnerom pre danú zákazku kontrolovaný odôvodnil predovšetkým existenciou výhradných 

práv k informačnému systému ISG-CEDVU, ktorý využíva kontrolovaný.  

 

70. Úrad má za to, že na to, aby verejný obstarávateľ mohol pri zadávaní podlimitných zákaziek 

využiť priame rokovacie konanie, sa priamo v zákone o verejnom obstarávaní                        

pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska zakotvila osobitná právna 

úprava v § 116 tohto zákona. Možnosť použitia tohto postupu pri zadávaní podlimitnej 

zákazky verejným obstarávateľom je viazaná na splnenie aspoň jednej z podmienok 

uvedených v § 116 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad má za to, že verejný obstarávateľ     

by mal postup priameho rokovacieho konania využívať len vo veľmi výnimočných 

prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže. 

Verejný obstarávateľ je zároveň v súlade s princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní povinný riadne a dôkladne odôvodniť zadávanie zákazky 

takýmto postupom, a teda je povinný preukázať splnenie podmienky alebo podmienok 

uvedených v § 116 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je alebo ktoré sú podľa jeho 

názoru podmienkou odôvodňujúcou alebo odôvodňujúcimi použitie postupu priameho 

rokovacieho konania pri zadávaní podlimitnej zákazky.  

 

71. Úrad ďalej uvádza, že z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C–57/94 vyplýva, 

že ustanovenia umožňujúce zadať zákazku postupom priameho rokovacieho konania               

je potrebné vykladať reštriktívne. Z bodu 50 Preambuly Smernice Európskeho parlamentu 

a Rady č. 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 

2004/18/ES (ďalej len „smernica č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní“) vyplýva 

skutočnosť, že priame rokovacie konanie má škodlivý vplyv na hospodársku súťaž 

a že vzhľadom na to by sa malo využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch. Znamená 

to, že zodpovednosť za použitie priameho rokovacieho konania je na verejnom 

obstarávateľovi, ktorý má zároveň aj povinnosť odôvodniť a preukázať splnenie 

podmienky pre aplikáciu tohto postupu verejného obstarávania. Úrad uvádza, 

že v zmysle rozsudkov Súdneho dvora EÚ dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, 

že podmienky uplatnenia priameho rokovacieho konania sú splnené, prináleží subjektu, 

ktorý ho chce použiť, a teda v tomto prípade kontrolovanému (napr. rozsudky vo veci          

C-250/07, C-57/94, C-20/01 a C-28/01). Súdny dvor Európskej únie v bode 34 rozsudku                 

zo 4. 6. 2009 vo veci C-250/07 (Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej 

republike) uviedol, cit.: „Najprv treba pripomenúť, že ustanovenia článku 20 ods. 2 písm. c) 
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a d) smernice 93/38 ako výnimky z pravidiel týkajúcich sa postupov verejného obstarávania 

musia byť vykladané doslovne a dôkazné bremeno je na subjekte, ktorý ich chce použiť. 

(...).“. Podobne je táto skutočnosť uvedená aj v bode 19 rozsudku zo 14. 9. 2004 vo veci                  

C-385-02 (Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike), cit.: „Ustanovenia 

článku 7 ods. 3 smernice, ktoré povoľujú výnimky z pravidiel na zabezpečenie účinnosti 

práv uznaných Zmluvou ES v oblasti verejných zmlúv na zhotovenie prác, musia byť 

vykladané striktne a je na tom, kto sa ich dovoláva, aby preukázal, že výnimočné okolnosti 

odôvodňujúce výnimku aj skutočne existujú (...).“. Úrad má navyše za to, že verejný 

obstarávateľ nie je oprávnený zákonom uzavretý výpočet podmienok na použitie priameho 

rokovacieho konania žiadnym spôsobom rozširovať.  

 

72. Úrad ďalej uvádza, že v prípade, ak verejný obstarávateľ ako dôvod zadávania podlimitnej 

zákazky postupom priameho rokovacieho konania uvedie splnenie podmienky uvedenej  

v § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v spojitosti s § 81 písm. b) bod 3 

zákona o verejnom obstarávaní, tak ako to v tomto prípade urobil kontrolovaný, je povinný 

preukázať, že tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky 

subjekt, ak ide o výhradné práva a že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva 

alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania.  
 

73. Úrad v tejto súvislosti poukazuje na judikatúru Súdneho dvora EÚ, z ktorej vyplýva, 

že v prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne určitú zákazku zadať dodávateľovi 

nesúťažným postupom zadávania zákazky, riziko porušenia princípu nediskriminácie             

je pomerne vysoké, preto pri použití priameho rokovacieho konania dôvod, ktorý verejného 

obstarávateľa oprávňuje na tento postup (v tomto prípade kontrolovaným deklarovaná 

existencia výhradných práv) nesmie zakladať rozpor so základnými zásadami Európskej 

únie, a teda ani so zásadou zákazu diskriminácie. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ taktiež 

vyplýva, že splnenie podmienky/podmienok pre použitie priameho rokovacieho 

konania musí byť predloženými dôkazmi náležite preukázané (rozsudok vo veci                    

C-20/01 a C-28/01). Úrad dodáva, že postupom priameho rokovacieho konania dochádza 

v porovnaní s ostatnými postupmi zadávania zákaziek nie len k zvýšeniu rizika 

diskriminácie záujemcov, ale aj k obmedzeniu hospodárskej súťaže, keďže verejný 

obstarávateľ sám rozhoduje, ktorý subjekt/subjekty vyzve na rokovanie, ktoré bude viesť 

k uzavretiu zmluvy. Z uvedených dôvodov je preto potrebné, aby kontrolovaný náležite 

preukázal existenciu dôvodov na použitie postupu priameho rokovacieho konania v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

74. Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že z § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom 

obstarávaní vyplýva, že aplikácia priameho rokovacieho konania podľa tohto ustanovenia     

je možná iba v prípade, keď sú naplnené všetky v ňom uvedené podmienky kumulatívne, 

a teda služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak ide o výhradné práva 

tohto subjektu, neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada k službám 

tohto subjektu a zároveň neexistencia hospodárskej súťaže nie je výsledkom umelého 

zúženia parametrov verejného obstarávania. Ako už bolo vyššie uvedené, existenciu 

všetkých týchto podmienok je verejný obstarávateľ povinný náležite preukázať 

objektívnymi skutočnosťami. 
 

75. Jednou z podmienkou, ktorá musí byť obligatórne splnená na to, aby kontrolovaný mohol 

uplatniť postup priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona 

o verejnom obstarávaní je neexistencia žiadnej primeranej alternatívy alebo náhrady. 

Tak ako už bolo uvedené, dôkazné bremeno splnenia všetkých zákonom o verejnom 

obstarávaní požadovaných podmienok pre použitie priameho rokovacieho                            
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konania je na zadávateľovi tejto zákazky, ktorý ich musí aj náležite zdôvodniť a preskúmať.                                        

Úrad dodáva, že nedostatok alternatívnych, resp. náhradných riešení musí byť objektívne                           

preukázaný zo strany kontrolovaného. Nejde o situáciu, keď kontrolovaný                        

nepozná alternatívne/náhradné riešenie, ide skôr o situáciu, keď žiadne                      

primerané alternatívne/náhradné riešenie skutočne neexistuje. Nedostatok 

alternatívnych/náhradných riešení nesmie byť spôsobený akýmikoľvek subjektívnymi 

faktormi. 

 

76. V nadväznosti na zákonnú požiadavku týkajúcu sa neexistencie žiadnej primeranej 

alternatívy alebo náhrady, ktorá musí byť obligatórne splnená na to, aby kontrolovaný 

mohol uplatniť postup priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona 

o verejnom obstarávaní opätovne poukazuje úrad na to, že v predloženej dokumentácii, 

konkrétne v dokumente „Rozhodnutie o prerušení konania – zaslanie dokumentácie“                          

z 22. 11. 2016 kontrolovaný uviedol, že v prípade, ak by sa musela prevádzková podpora 

systému ISG-CEDVU presunúť na inú tretiu stranu/iného dodávateľa                                   

ako je spoločnosť XX, znamenalo by to nutne vysporiadať autorské práva a vyriešiť 

prenos jedinečného know-how, čo je z hľadiska časového, personálneho                   

a finančného pre kontrolovaného nemožné. Vzhľadom na to, že ISG-CEDVU                           

je vytvorený a inštalovaný len pre kontrolovaného a jeho používateľov pod gestorstvom 

kontrolovaného, neexistuje pre tento systém ISG-CEDVU vzhľadom aj na vyššie uvedené 

žiadna ďalšia iná spoločnosť poskytujúca prevádzkovú podporu ako spoločnosť XX.    

 

77. V súvislosti s vyššie uvedeným úrad vo výzve podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom 

obstarávaní konštatoval, že podmienka neexistencie žiadnej primeranej alternatívy alebo 

náhrady nebola kontrolovaným dostatočne preukázaná, keďže úradu neboli predložené 

žiadne relevantné doklady, z ktorých by vyplývalo, že alternatíva alebo náhrada 

požadovaného plnenia by pre neho predstavovala neúmerné zvýšenie nákladov z hľadiska 

časového, personálneho a finančného v porovnaní so zadaním zákazky spoločnosti                   

XX, tak ako to tvrdí kontrolovaný. Vzhľadom na uvedené, úrad konštatoval,                        

že v tomto prípade došlo postupom kontrolovaného k porušeniu § 81 písm. b) bod 3 zákona 

o verejnom obstarávaní, keďže kontrolovaný dostatočne nepreukázal neexistenciu žiadnej 

primeranej alternatívy alebo náhrady, práve naopak takúto možnosť sám za určitých 

podmienok pripúšťa. 

 

78. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení v tejto súvislosti uviedol, že medzi ním a spoločnosťou 

XX prebehla telefonická konzultácia ohľadom možnosti prevodu výhradných práv k Dielu 

na kontrolovaného a dňa 20. 5. 2016 prebehlo tiež interné stretnutie príslušných orgánov 

kontrolovaného, ktorého predmetom bola tiež otázka možného prevodu autorských práv                

a know-how k Dielu zo spoločnosti XX na kontrolovaného, vrátane časových, finančných   

a technických predpokladov na takýto prevod. Doklad „Zápis zo stretnutia DZaS k CEDVU 

a XX – plány 2. polrok 2016 z 20. 5. 2016“ kontrolovaný predložil v prílohe vyjadrenia.  

 

79. Kontrolovaný taktiež uviedol, že je štátnou príspevkovou organizáciou spadajúcou pod 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, pričom v prílohe vyjadrenia predložil doklad 

„Vyjadrenie k stavu rozpočtu  v čase prípravy a realizácie oznámenia o použití priameho 

rokovacieho konania“ a tiež doklad „Rozpočet vlastný – výdavkový k 31. 8. 2016“,                 

z ktorých je podľa kontrolovaného názoru zrejmé, že nedisponoval finančnými 

prostriedkami na to, aby mohol zabezpečiť prevod autorských práv a vysporiadanie 

know-how týkajúceho sa Diela, t.j. aby pokryl cenu za prevod týchto práv navrhnutú 

spoločnosťou XX, resp. aby dodatočne navýšil stav svojich zamestnancov. 
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80. Kontrolovaný pritom poukazuje, že v dobrej viere podnikol všetky kroky k tomu,                         

aby zabezpečil prevod autorských práv a vysporiadanie know-how týkajúceho sa Diela. 

Vzhľadom však na to, že v dotknutom čase nemal vyčlenené peňažné prostriedky                       

na zaplatenie odplaty spoločnosti XX za prevod vyššie uvedených výhradných práv,                  

resp. na dodatočné prijatie nových odborných zamestnancov do pracovného pomeru,                     

ako aj vzhľadom na to, že prevod týchto práv nemohol byť z časového hľadiska 

komplexne zrealizovaný do uplynutia doby trvania Zmluvy o prevádzkovej                             

a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013.  

 
81. Následne kontrolovaný uviedol, že čo sa týka tvrdenia úradu vo výzve, že z dokumentácie 

ním predloženej nie je možné zistiť, či oslovil aj iných dodávateľov, ktorí by mu predložili 

ponuku, z ktorej by zistil, či náklady iných dodávateľov by boli vyššie oproti súčasnému 

dodávateľovi, poukazuje na to, že akékoľvek takéto oslovenie iných dodávateľov                   

by bolo v predmetnom prípade irelevantné a neopodstatnené. Zdôrazňuje, že iných 

dodávateľov neoslovil a ani osloviť nemohol, nakoľko výhradné autorské práva k Dielu 

má spoločnosť XX a žiaden iný dodávateľ by nemohol a nebol oprávnený poskytovať 

služby, ktoré boli predmetom zákazky. V prípade, ak by poskytovala služby týkajúce                   

sa predmetu zákazky akákoľvek iná osoba, t.j. ak by takáto osoba mala vykonávať zmeny, 

údržbu a rozširovanie Diela, dopustila by sa takáto osoba nezákonného zásahu                               

do autorských práv spoločnosti XX. Skutočnosť, že akákoľvek ponuka obdržaná od iných 

dodávateľov by v predmetnom prípade nemohla byť objektívna a relevantná vyplýva ďalej 

tiež z faktu, že Dielo (informačný systém) bol pre kontrolovaného dodaný zo strany 

spoločnosti XX na mieru a žiaden iný dodávateľ nemôže mať znalosti o fungovaní tohto 

systému. Akákoľvek ponuka iného dodávateľa by tak nemohla byť vypracovaná                            

na podklade objektívnych znalostí a skutočností a odrážať relevantnú cenu za poskytnutie 

služieb, ktoré boli predmetom zákazky. Vzhľadom na vyššie uvedené tak kontrolovaný 

nemohol iných dodávateľov v tejto veci osloviť a takéto dokumenty úradu v rámci 

uvedeného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy 

predložiť. 

 

82. Nakoľko kontrolovaný sa vo svojom vyjadrení odvolával na konzultáciu so spoločnosťou 

XX ohľadom možnosti prevodu autorských práv a know-how k Dielu a taktiež  na cenu                 

za takýto prevod vo výške cca. 100 000 EUR, avšak nepredložil žiadny relevantný doklad,                

v ktorom by bola zachytená uvedená konzultácia a z ktorého by súčasne vyplývala cenová 

ponuka spoločnosti XX, úrad listom č. 16402-7000/2016-OK/6 z 30. 1. 2017 požiadal 

kontrolovaného o doplnenie takéhoto dokladu. Kontrolovaný doručil úradu dňa 21. 2. 2017 

požadované doplnenie vyjadrenia, pričom vzhľadom na osobitosť tejto formy komunikácie 

predložil doklad „Čestné prehlásenie“ zo 17. 2. 2017, v ktorom kontrolovaný a konateľ XX 

čestne prehlasujú, že skutočnosti uvedené v doklade „Zápis zo stretnutia DZaS k CEDVU       

a XX – plány 2. polrok 2016 z 20. 5. 2016“ sú pravdivé.  

 

83. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že neexistencia žiadnej primeranej alternatívy alebo náhrady 

musí byť v danom prípade objektívna a mala by zahŕňať aj reálnu spôsobilosť a schopnosť 

iných hospodárskych subjektov na relevantnom trhu poskytnúť kontrolovanému alternatívu  

k obstarávanému plneniu, a teda k aplikačnej a prevádzkovej podpore daného informačného 

systému.  

 

84. K predmetnému úrad uvádza, že ani z kontrolovaným predloženého vyjadrenia jeho 

doplnenia a listinných dokladov nie je možné preskúmať, či by alternatíva alebo 

náhrada požadovaného plnenia pre neho predstavovala z hľadiska finančného, 

časového a personálneho neúmerné zvýšenie nákladov, a teda natoľko náročný, 

neefektívny a nehospodárny proces, nakoľko kontrolovaný síce na podporu svojich 
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tvrdení predložil doklad „Zápis zo stretnutia DZaS k CEDVU a XX – plány 2. polrok 2016“ 

z 20. 5. 2016, z ktorého vyplýva, že vzhľadom na končiacu sa platnosť Zmluvy                              

o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013 je nutné zabezpečiť prevádzkovú                         

a aplikačnú podporu ISG-CEDVU na nadchádzajúce obdobie a za týmto účelom prebehla 

medzi kontrolovaným a spoločnosťou XX konzultácia ohľadom možnosti prevodu 

príslušných autorských práv a know-how k tomuto informačnému systém a spoločnosť      

XX predbežne odhadla čas potrebný na prípravu odovzdania know-how a technológie na cca 

2,5 – 3 mes. a náklady spojené s prácou, prevodom príslušných autorských práv a know-how 

na sumu vo výške okolo 100 000 EUR, avšak na presnú cenovú ponuku by musela 

dostať spoločnosť XX záväznú objednávku, pričom úrad poukazuje tiež                                      

na skutočnosť, že predmetné interné rokovanie sa uskutočnilo 20. 5. 2016, avšak 

platnosť Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013 mala uplynúť                 

až 28. 9. 2016, a teda až o viac ako 4 mesiace od uskutočnenia uvedeného interného 

rokovania.  

 

85. Súčasne z uvedeného zápisu vyplýva, že ak by mal predmet obstarávanej zákazky plniť iný 

dodávateľ ako spoločnosť XX, bolo by potrebné zo strany kontrolovaného prijať nového 

zamestnanca z kapacitných dôvodov s platom min. 1 000 EUR/mes. a problémom                

je aj výška odplaty za prevod dotknutých výhradných práv a know-how k informačnému 

systému, ako aj nárast osobných nákladov na strane kontrolovaného, a teda bude potrebné                 

v tejto veci komunikovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o možnosti 

prefinancovania týchto nákladov, pričom kontrolovaný na podporu svojich tvrdení predložil      

aj doklad „Vyjadrenie k stavu rozpočtu v čase prípravy a realizácie oznámenia o použití 

priameho rokovacieho konania“, z ktorého síce vyplýva, že vzhľadom na schválený rozpočet      

na rok 2016 kontrolovaný nedisponoval ďalšími finančnými prostriedkami, ktorými by bolo 

možné pokryť náklady spojené s prevodom dotknutých výhradných práv a know-how 

spoločnosti XX k  ISG-CEDVU a v rozpočte sú alokované finančné prostriedky v objeme 

platnej zmluvy len na službu prevádzkovej podpory vo výške 90 000 EUR, avšak úrad 

opätovne poukazuje na skutočnosť, že platnosť Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej 

podpore z 25. 6. 2013 mala podľa bodu 3. „Čas plnenia“ predmetnej zmluvy uplynúť 

28. 9. 2016, pričom predmetom obstarávanej zákazky uvedeným postupom priameho 

rokovacieho konania je nielen služba prevádzkovej podpory, ale aj aplikačnej podpory 

informačného systému CEDVU na obdobie 2016 – 2018.  

 

86. Úrad v tejto súvislosti poukazuje ďalej na skutočnosť, že kontrolovaný v predmetnom 

doklade „Vyjadrenie k stavu rozpočtu v čase prípravy a realizácie oznámenia o použití 

priameho rokovacieho konania“ uviedol tiež, že pôvodný rozpočet 10 000 EUR                         

na položke 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení techniky a náradia bol síce v priebehu roka navýšený na 197 389 EUR, pričom 

položka bola zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky navýšená z dôvodu 

zabezpečenia udržateľnosti projektu Digitálna galéria, ktorý bol financovaný z fondov 

Európskej únie, avšak kontrolovaný súčasne uviedol, že z uvedenej sumy                                 

sú zabezpečované výdavky za servis fumigačnej komory, servis veľkoplošných 

skenerov, výmenu diskov a častí diskových polí a aplikačná  prevádzková podpora 

software ISG-CEDVU, pričom kontrolovaný predložil aj doklad „Rozpočet vlastný - 

výdavkový k 31. 8. 2016“, v ktorom sa v položke 635004 uvádza: Schválený:                     

10 000 EUR; Upravený: 197 389 EUR; Aktuálny ŠP: 197 389 EUR; Čerpanie ŠP:                            

19 501,78 EUR; Nevyčerpané: 177 887,22 EUR.   

 

87. Súčasne úrad opätovne poukazuje aj na skutočnosť, že kontrolovaný vo vyjadrení taktiež 

uviedol, že oslovenie iných dodávateľov by bolo v predmetnom prípade, na základe 

skutočností ktoré uviedol vo vyjadrení, irelevantné a neopodstatnené. Zdôraznil, že iných 
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dodávateľov neoslovil a ani nemohol v tejto veci osloviť, a teda doklady, z ktorých            

by vyplývalo, že náklady iných dodávateľov na zabezpečenie plnenia, ktoré je predmetom 

obstarávanej zákazky by boli vyššie oproti súčasnému dodávateľovi XX, úradu                      

v rámci uvedeného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy 

nepredložil.  

 

88. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že podmienka neexistencie žiadnej primeranej 

alternatívy alebo náhrady nebola kontrolovaným dostatočne objektívne preukázaná, 

keďže úradu  z predložených dokladov nevyplýva, že alternatíva alebo náhrada 

požadovaného plnenia by pre neho predstavovala z hľadiska finančného, časového                  

a personálneho neúmerné zvýšenie nákladov, a teda natoľko náročný, neefektívny                  

a nehospodárny proces. Zároveň z dokumentácie kontrolovaného vyplýva,                             

že v predmetnom prípade, iných dodávateľov neoslovil, a teda doklady, z ktorých               

by vyplývalo, že náklady iných dodávateľov na zabezpečenie plnenia, ktoré                           

je predmetom obstarávanej zákazky by boli vyššie oproti súčasnému dodávateľovi XX, 

úradu v rámci uvedeného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí 

zmluvy nepredložil. Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že kontrolovaný neuniesol 

dôkazné bremeno a dostatočne nepreukázal neexistenciu žiadnej primeranej 

alternatívy alebo náhrady. Úrad na základe uvedeného uvádza, že postupom 

kontrolovaného došlo k porušeniu § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 3 

zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nebola dostatočne preukázaná podmienka  

na použitie predmetného priameho rokovacieho konania, konkrétne neexistencia 

primeranej alternatívy alebo náhrady. 

 

89. Poslednou podmienkou pre použitie priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b)             

bod 3 zákona o verejnom obstarávaní je skutočnosť, že neexistencia hospodárskej súťaže                          

nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.  

 

90. V súvislosti s uvedeným úrad poukazuje na odôvodnenie použitia predmetného priameho 

rokovacieho konania, ktoré kontrolovaný predložil listom č. 1362/2016 „Rozhodnutie 

o prerušení konania – Zaslanie dokumentácie“ z 22. 11. 2016, cit.: „... Následne SNG               

a XX dňa 30. 10. 2007 podpísali prvú zmluvu o prevádzkovej a aplikačnej podpore 
(Príloha č. 2). (...) Už vtedy išlo o nadčasové riešenie nie bežné pri dodávke softvérových 

riešení, čoho dôkazom je celá architektúra systému ISG-CEDVU, vystavaná                           

na princípoch otvorených softvérových komponentov (Open Source).“ 
 

91. Úrad po preskúmaní kontrolovaným predloženej dokumentácie z predmetného verejného 

obstarávania vo výzve v zmysle § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní uviedol,                  

že je možné sa domnievať, že kontrolovaný tým, že nezahrnul do Zmluvy o prevádzkovej            

a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013 ustanovenie o prevode práv na dokončenie diela, zmenu 

diela alebo iný zásah do diela, resp. právo dať dielo dokončiť, zmeniť alebo vykonať iný 

zásah do diela treťou osobou, tak ako to urobil v prípade Zmluvy o prevádzkovej                         

a aplikačnej podpore“ z 30. 10. 2007, spôsobil umelé zúženie parametrov verejného 

obstarávania, čo spôsobilo obmedzenie hospodárskej súťaže, keďže po skončení platnosti 

Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013 vznikla kontrolovanému potreba 

ďalšieho zabezpečenia aplikačnej a prevádzkovej podpory informačného systému CEDVU 

na nadchádzajúce obdobie, nakoľko však do predmetnej zmluvy nezahrnul ustanovenie                  

o prevode práv na dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela, resp. právo dať 

dielo dokončiť, zmeniť alebo vykonať iný zásah do diela treťou osobou, bola znemožnená 

účasť ďalších subjektov na realizácii obstarávanej zákazky, ktorej predmetom je „Aplikačná                                

a prevádzková podpora - informačný systém CEDVU 2016 – 2018“. Na základe uvedeného 

teda postupom kontrolovaného došlo  k porušeniu § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom 
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obstarávaní, keďže kontrolovaný nepreukázal splnenie podmienky pre použitie priameho 

rokovacieho konania týkajúcej sa neexistencie hospodárskej súťaže, čo by nebolo 

výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania, keďže ako bolo uvedené, 

neexistencia hospodárskej súťaže bola spôsobená samotným kontrolovaným ako výsledok 

umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. 

 

92. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení na základe výzvy úradu podľa § 173 ods. 13 zákona                   

o verejnom obstarávaní v tejto súvislosti o.i. uviedol, že predmetom jednotlivých Zmlúv 

o prevádzkovej a aplikačnej podpore uzatvorených so spoločnosťou XX bola 

predovšetkým prevádzka a ďalší rozvoj Diela ako takého, teda plnenia vecne odlišné            

od pôvodnej zmluvy, na podklade ktorej bolo kontrolovanému dodané Dielo. Predmetom 

licenčných dojednaní, ktoré by boli upravené v týchto zmluvách o prevádzkovej a aplikačnej 

podpore (rovnako, ako sú tieto upravené v rámci Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej 

podpore z 30. 10. 2007), by boli iné autorské diela, než samotné Dielo, a to konkrétne         

iba také autorské diela, ktoré by vznikli v súvislosti s realizáciou predmetu príslušnej 

Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore, t.j. diela, ktoré by vznikli pri prevádzke                     

a ďalšom rozvoji Diela. Súčasne kontrolovaný uviedol, že v čase dodania samotného Diela                    

v roku 2006, nemohol predpokladať a predvídať ďalší možný vývoj a potrebu týkajúcu 

sa ďalšej správy  a rozvoja Diela a už vôbec nie prípadnú zmenu príslušných právnych 

predpisov a výkladovej praxe úradu. Následne v rámci doplnenia vyjadrenia kontrolovaný 

predložil aj „pôvodnú zmluvu“, a to Zmluvu o poskytovaní služieb na pevnú cenu                           

z 20. 11. 2006 uzavretú so spoločnosťou XY, na ktorú sa vo vyjadrení odvolával.  

 

93. K predmetnému úrad uvádza, že v danom prípade kontrolovaný uzavrel so spoločnosťou 

XY Zmluvu o poskytovaní služieb na pevnú cenu z 20. 11. 2006, pričom kontrolovaný 

v doplnení vyjadrenia uviedol, že nakoľko v predmetnej zmluve nebola obsiahnutá 

osobitná licenčná zmluva, v zmysle ktorej by kontrolovanému bola udelená výhradná 

licencia na použitie Diela (ISG-CEDVU), vrátane práva Dielo zmeniť alebo vykonať iný 

zásah do Diela, je držiteľom týchto autorských práv k Dielu jeho autor, t.j. spoločnosť 

XX, ktorá Dielo kontrolovanému dodala ako subdodávateľ spoločnosti XY.  

 

94. Následne kontrolovaný uzavrel so spoločnosťou XX Zmluvu o prevádzkovej a aplikačnej 

podpore z 30. 10. 2007, predmetom ktorej bola úprava práv a povinností zmluvných strán           

v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace                          

s prevádzkou a ďalším rozvojom Diela, pozostávajúce zo služieb servisnej pripravenosti, 

prevádzkovej podpory, aplikačnej podpory a vývojových služieb, z ktorej síce vyplýva,                 

že spoločnosť XX ako zhotoviteľ udelila kontrolovanému ako objednávateľovi 

bezodplatne výhradnú licenciu na použitie diela všetkými spôsobmi známymi v čase 

udelenia licencie, predovšetkým spôsobmi uvedenými v ust. § 18. ods. 2 autorského zákona,                

v neobmedzenom rozsahu bez vecného obmedzenia, na území Slovenskej republiky,              

na obdobie celého trvania majetkových práv a súčasne udelila kontrolovanému ako 

nadobúdateľovi licencie súhlas a oprávnenie udeliť bezodplatne súhlas tretej osobe                         

na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia), vrátane predchádzajúceho 

písomného súhlasu na postúpenie udelenej licencie na tretiu osobu, avšak po skončení 

platnosti predmetnej zmluvy, kontrolovaný uzavrel so spoločnosťou XX ďalšiu Zmluvu 

o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013, ktorej predmetom bola  úprava práv      

a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa poskytovať 

objednávateľovi služby súvisiace s prevádzkou a ďalším rozvojom Diela, pozostávajúce         

zo služieb servisnej pripravenosti, prevádzkovej podpory, aplikačnej podpory a vývojových 

služieb, v podbode 12.1. ktorej sa uvádza, cit: „Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu 

zmluvných strán ohľadne predmetu ich plnení a ruší a nahradzuje všetky predchádzajúce 

ústne alebo písomné oznámenia, návrhy, podmienky, (...)“, pričom v podbode 11.2             
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sa uvádza, cit.: „V prípade, ak sa akékoľvek prehlásenie Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

ukáže ako nepravdivé, Zhotoviteľ zodpovedá za všetky nároky a za všetku škodu, ktoré 

by mohli vzniknúť z neoprávneného zásahu do autorských práv alebo z hrozby 

takéhoto zásahu, a to v plnom rozsahu.“ a následne po skončení platnosti tejto zmluvy, 

kontrolovaný zabezpečil aplikačnú a prevádzkovú podporu informačného systému CEDVU 

2016 – 2018, použitím predmetného postupu priameho rokovacieho konania podľa § 81    

písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzavretie ďalšej 

Zmluvy o prevádzkovej a aplikačnej podpore z 26. 9. 2016 so spoločnosťou XX,                        

v podbode 12.1. ktorej sa opätovne uvádza, cit: „Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu 

zmluvných strán ohľadne predmetu ich plnení a ruší a nahradzuje všetky predchádzajúce 

ústne alebo písomné oznámenia, návrhy, podmienky, (...), pričom v podbode 11.2              

sa uvádza, cit.: „V prípade, ak sa akékoľvek prehlásenie Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

ukáže ako nepravdivé, Zhotoviteľ zodpovedá za všetky nároky a za všetku škodu, ktoré 

by mohli vzniknúť z neoprávneného zásahu do autorských práv alebo z hrozby 

takéhoto zásahu, a to v plnom rozsahu.“      

 

95. V rámci doplnenia vyjadrenia kontrolovaný súčasne predložil k Zmluve o poskytovaní 

služieb na pevnú cenu z 20. 11. 2006 uzavretej so spoločnosťou XY, ponuku tejto 

spoločnosti na Informačný systém ISG-CEDVU z roku 2006, kde v bode 4 „Navrhované 

riešenie“, cit.: „4.1. Úvod ... Cieľom ISG SR je vytvoriť štandardný systém pre kultúrne 

pamäťové inštitúcie – zbierkotvorné galérie SR. ISG SR vytvorí pevnú súčasť 

nasledovných medzinárodných, národných a rezortných iniciatív: UNESCO                        – 

Memory of the World, Preserving the Digital Heritage, Documentary Heritage, EU                    

– European Culture Portal, European Digital Library, eContentPlus, SR – NSRR SR                       

– Prioritná os 2.2 Informatizácia spoločnosti, Štátny informačný systém, rezort MK SR                 

– Stratégia informatizácie rezortu kultúry- Strategický rámec, Portál kultúry, Slovenská 

digitálna knižnica, Centrálny digitálny archív rezortu MK. (...).“   

 

96. K predmetnému úrad podporne uvádza, že Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) 

schválila Stratégiu informatizácie verejnej správy (ďalej len „SIVS“) uznesením vlády                         

SR č. 131/2008 z 27. 2. 2008, kde definovala víziu, strategické ciele a smery e-Governmentu  

v SR do roku 2013 vrátane riadiacej štruktúry, implementačného plánu a rámca zdrojov           

financovania pre realizáciu strategických cieľov. V zmysle Národnej koncepcie 

informatizácie verejnej správy SR z 2008, cit.: „Informačno-komunikačné technológie              

rozvíjajú veľmi rýchlo. Preto budú riešenia digitalizujúce verejnú správu prístupné novým 

technológiám s cieľom zabezpečenia technologickej a softvérovej neutrality. Riešenia 

jedinečného charakteru nebudú preferované rovnako ako aj snahy závislosti                            

od monopolných dodávateľov. V rámci e-Governmentu bude prioritne možné využívať 

softvér, medzinárodne označovaný „Open Source Software“. Otvorený zdrojový 

softvér je dostupný na základe licencie, ktorá umožňuje používateľom softvér študovať, 

meniť, zlepšovať alebo ďalej distribuovať v upravenej alebo pôvodnej forme. Dostupnosť 

zdrojových kódov prispieva k interoperabilite.“  

 

97. V zozname národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti                   
na roky 2007 – 2013 vydaného Úradom vlády Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom 

pre Operačný program Informatizácia spoločnosti sa uvádza, cit.: „Prioritná os 2 Rozvoj 

pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Projekt č. 2, Názov 

projektu: Digitálna galéria, Žiadateľ: Slovenská národná galéria.  

 

98. K predmetnému úrad ďalej uvádza, že „Open source“ neznamená len prístup                                  

k zdrojovému kódu. Distribučné podmienky Open Source softvéru musia spĺňať 

nasledujúce kritériá: bezplatnú redistribúciu, zdrojový kód, odvodené práce, integritu 
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autorovho zdrojového kódu, neobsahovať diskrimináciu jednotlivcov či skupín, 

neobsahovať diskrimináciu na poli úsilia, distribúciu licencie, licencia musí byť rovnaká 

pre celý produkt, licencia nesmie obmedzovať iný softvér, licencia musí byť technologicky 

neutrálna.  

 

99. Úrad uvádza, že zmluvná voľnosť strán je vo verejnom obstarávaní značne obmedzená, 

pretože zadávateľ zákazky je stranou určujúcou obchodné podmienky plnenia zmluvy, ktoré 

uchádzač nemôže upravovať ani ďalej meniť v procese verejného obstarávania, a teda 

možnosti participácie dodávateľa na formulovaní zmluvných podmienok sú značne 

obmedzené. Uchádzač svojou predloženou ponukou súhlasí so znením zmluvných 

podmienok, ktoré určil verejný obstarávateľ. Vzhľadom na uvedené úrad uvádza,                    

že kontrolovaný tým, že nezahrnul do vyššie uvedenej Zmluvy o prevádzkovej                   

a aplikačnej podpore z 25. 6. 2013 ustanovenia týkajúce sa prípadného prevodu práv 

pre potrebu poskytnutia služieb prevádzkovej a aplikačnej podpory informačného 

systému, zmenu diela, rozšírenie diela alebo iný zásah do diela, resp. že nezahrnul          

do vyššie uvedenej zmluvy ustanovenia týkajúce sa vykonania zásahu spočívajúceho 

v poskytnutí služieb prevádzkovej a aplikačnej podpory diela treťou osobou, spôsobil 

umelé zúženie parametrov verejného obstarávania. Týmto zúžením parametrov 

verejného obstarávania bolo spôsobené obmedzenie hospodárskej súťaže v prípade 

potreby ďalšieho rozširovania, údržby, resp. úpravy diela, pretože sa tým znemožnila 

účasť ďalších subjektov na realizácii tohto predmetu zákazky. V dôsledku uzatvorenia 

jednotlivých vyššie uvedených zmlúv, t. j. tým, že kontrolovaný opomenul v uzatvorených 

zmluvách uviesť ustanovenie upravujúce právo kontrolovaného upraviť alebo rozšíriť               

dielo, resp. právo poskytnúť služby prevádzkovej a aplikačnej podpory ako aj úpravu 

tretiemu subjektu, došlo k zúženiu parametrov verejného obstarávania. Úrad                            

má za to, že uvedeným konaním kontrolovaného bola znemožnená riadna hospodárska súťaž                         

pri zadávaní predmetnej podlimitnej zákazky na predmet „Aplikačná a prevádzková podpora 

- informačný systém CEDVU 2016 – 2018“.  

 

100.   Úrad uvádza, že v prípade ak verejný obstarávateľ opomenie zabezpečiť prevod práv 

zabezpečujúcich možnosť dielo zmeniť, upraviť alebo rozšíriť, resp. zabezpečujúcich 

možnosť vykonať zmenu diela alebo jeho rozšírenie treťou osobou, nemôže sa kontrolovaný 

v dôsledku tohto svojho konania neskôr dovolávať použitia priameho rokovacieho konania 

podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní ako dôvodu pre využitie priameho 

rokovacieho konania. Dôvody, pre ktoré je možné postupovať priamym rokovacím konaním 

musia byť objektívne, t. j. nespôsobené konaním kontrolovaného. Úrad uvádza, 

že postupom kontrolovaného došlo k porušeniu § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, keďže kontrolovaný nepreukázal splnenie podmienky pre použitie 

priameho rokovacieho konania v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, konkrétne 

dielčej podmienky týkajúcej sa neexistencie žiadnej primeranej náhrady alebo 

alternatívy a chýbajúcej hospodárskej súťaže, ktorá nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania.  

 

101.   Úrad konštatuje, že postupom kontrolovaného došlo k porušeniu § 116 ods. 1 písm. a) 

v spojení s § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní a § 10 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní, keďže kontrolovaný neuniesol dôkazné bremeno                      

a nepreukázal splnenie podmienky pre použitie priameho rokovacieho konania, 

konkrétne, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca 

hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného 

obstarávania. Úrad v tejto súvislosti opätovne uvádza, že kontrolovaný nepreukázal 

kumulatívne splnenie všetkých podmienok pre použitie priameho rokovacieho konania ani 
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potom ako ho úrad vyzval na vyjadrenie sa v zmysle § 173 ods. 13 zákona o verejnom 

obstarávaní a následné doplnenie vyjadrenia.   

 

102.   Na základe vyššie uvedených skutočností úrad konštatuje, že kontrolovaný nepreukázal 

splnenie všetkých podmienok pre uplatnenie priameho rokovacieho konania podľa 

§ 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, 

pričom na použitie priameho rokovacieho konania podľa týchto ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní musia byť splnené všetky podmienky uvedené v § 81 písm. b) bod 3 

zákona o verejnom obstarávaní kumulatívne. Pre možnosť uplatnenia priameho rokovacieho 

konania podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní musí byť totiž okrem 

toho, že službu môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak ide o výhradné práva  

preukázaná aj skutočnosť, že pre poskytnutie danej služby neexistuje iná primeraná 

alternatíva alebo náhrada a tiež skutočnosť, že chýbajúca hospodárska súťaž                                   

nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. Kontrolovaný však 

splnenie týchto kumulatívnych podmienok dostatočným spôsobom nepreukázal. 

 

103.   Úrad ďalej poukazuje na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C–57/94, z ktorého 

vyplýva, že ustanovenia umožňujúce zadať zákazku postupom priameho rokovacieho 

konania je potrebné vykladať reštriktívne. Bod 50 Preambuly smernice 2014/24/EÚ                          

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES potvrdil 

skutočnosť, že priame rokovacie konanie má škodlivý vplyv na hospodársku súťaž                     

a že vzhľadom na to by sa malo využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch. Znamená 

to, že zodpovednosť za použitie priameho rokovacieho konania je na verejnom 

obstarávateľovi, ktorý má zároveň aj povinnosť odôvodniť a preukázať splnenie 

podmienky pre aplikáciu tohto postupu verejného obstarávania. Úrad uvádza,                        

že v zmysle rozsudkov Súdneho dvora EÚ dôkazné bremeno toho, že podmienky uplatnenia 

priameho rokovacieho konania sú splnené, prináleží subjektu, ktorý ho chce použiť, a teda 

v tomto prípade kontrolovanému (napr. rozsudky vo veci C-250/07, C-57/94, C-20/01                     

a C-28/01). Úrad uvádza, že kontrolovaný mal povinnosť preukázať, že boli splnené všetky 

podmienky pre uplatnenie priameho rokovacieho konania kumulatívne, avšak v tomto 

prípade kontrolovaný dostatočne nepreukázal splnenie všetkých podmienok na použitie 

priameho rokovacieho konania, keďže nepreukázal, že neexistuje žiadna primeraná 

alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania.  

 

104.   Podľa § 175 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento 

zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo 

a ktorých porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.  

 

105.   Podľa § 175 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní úrad je povinný v odôvodnení 

rozhodnutia, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť  

a) všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv  

na výsledok verejného obstarávania a  

b) stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť 

porušeniu tohto zákona.  

 

106.    Úrad v súvislosti s ustanoveniami § 175 ods. 4 a ods. 8 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní uvádza, že z vyššie uvedených skutočností uvedených v tomto rozhodnutí 

vyplýva, že kontrolovaný svojím postupom v predmetnom verejnom obstarávaní 
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postupoval v rozpore s § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 3. Úrad                    

má za to, že kontrolovaný vyhlásil verejné obstarávania postupom priameho rokovacieho 

konania v rozpore s ustanovením § 116 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 81 písm. b) 

bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, keďže náležite nepreukázal, že boli naplnené 

všetky podmienky pre použitie postupu priameho rokovacie konania, konkrétne 

skutočnosť, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada k službám tohto 

subjektu (kontrolovaný nepreukázal, že alternatíva alebo náhrada požadovaného 

plnenia by pre neho predstavovala z hľadiska finančného, časového a personálneho 

neúmerné zvýšenie nákladov, a teda natoľko náročný, neefektívny a nehospodárny 

proces) a zároveň neexistencia hospodárskej súťaže nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania (kontrolovaný nepreukázal, že pri zadávaní 

zákazky chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

verejného obstarávania). Kontrolovaný týmto konaním taktiež porušil princíp 

rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov 

uvedených v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže ako jediný možný 

hospodársky subjekt, ktorý bol vyzvaný na rokovanie, a s ktorým kontrolovaný 

uzavrel zmluvu je spoločnosť XX napriek skutočnosti, že nepreukázal naplnenie 

všetkých podmienok uplatnenia § 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 81 písm. b) bod 3 

zákona o verejnom obstarávaní. Úrad má za to, že predmetné porušenia mali vplyv              

na výsledok verejného obstarávania, keďže otvoreného súťažného postupu verejného 

obstarávania by sa mohlo zúčastniť viacero subjektov schopných zrealizovať daný 

predmet zákazky. 
 

107.   Aby kontrolovaný v budúcnosti predišiel týmto porušeniam zákona o verejnom obstarávaní, 

úrad v súvislosti s ustanovením § 175 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

odporúča kontrolovanému, aby použil postup priameho rokovacieho konania len v tom 

prípade, ak budú naplnené všetky podmienky ustanovené zákonom o verejnom 

obstarávaní na jeho použitie, pričom zároveň splnenie týchto podmienok musí byť 

kontrolovaný schopný náležite preukázať. V prípade ak sa ako výnimku zo súťažného 

postupu verejného obstarávania rozhodne kontrolovaný použiť priame rokovacie 

konanie podľa § 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 81 písm. b) bod 3 zákona 

o verejnom obstarávaní musí jednoznačne preukázať, že daný predmet zákazky môže 

realizovať iba výlučne ním uvedený hospodársky subjekt, ak ide o výhradné práva 

tohto subjektu a neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada k službám 

tohto subjektu a zároveň neexistencia hospodárskej súťaže nie je výsledkom umelého 

zúženia parametrov verejného obstarávania.  

 

108.   Na základe uvedeného bolo v predmetnom konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného     

po uzavretí zmluvy potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu úradu môže kontrolovaný podľa § 177 ods. 1 a ods. 5 zákona                     

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené na Úrad pre verejné 

obstarávanie, Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava, do 10 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. 

Podľa § 178 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie úradu je právoplatné márnym 

uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa 



Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený z 
portálu Úradu pre verejné obstarávanie 
 

§ 177 ods. 10 alebo ods. 12 kontrolovanému a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie. 

Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzdajú odvolania alebo vezmú 

svoje odvolanie späť, toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania       

sa alebo späťvzatia odvolania úradu. 

 

 

 

 

 

 

                   

  riaditeľka odboru dohľadu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 


