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                   Bratislava                 20. 10. 2016 

              Číslo:      18932-6000/2016-ODI 

 

Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné 

obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 167 ods. 2 písm. b)  zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

438/2015 Z. z. vo veci konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy v priamom rokovacom konaní na predmet nadlimitnej zákazky „Nákup 

audiovizuálnych diel – reklamných spotov EUROJACKPOT“, ktoré verejný obstarávateľ 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava (ďalej len 

„kontrolovaný“) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 188/2016 z 28. 9. 2016 pod 

značkou 13296 - DET ako oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante, vydáva toto 

 

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

 

Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. p) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

1. Kontrolovaný uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 188/2016 z 28. 9. 2016 pod 

značkou 13296 - DET oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante na predmet 

nadlimitnej zákazky „Nákup audiovizuálnych diel – reklamných spotov 

EUROJACKPOT“. Ako podmienku použitia priameho rokovacieho konania kontrolovaný 

uviedol ustanovenie § 81 písm. b) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). Vzhľadom na reštriktívnosť výkladu podmienky pre 

použitie priameho rokovacieho konania bolo v danom prípade potrebné preskúmať, či boli 

splnené zákonné podmienky pre použitie postupu priameho rokovacieho konania podľa § 

81 písm. b) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní ešte pred uzavretím zmluvy, a preto 

úrad vydal 3. 10. 2016 oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

z vlastného podnetu úradu a výzvu na doručenie kompletnej dokumentácie v origináli, 

ktoré boli kontrolovanému doručené 5. 10. 2016.  

  

2. Podľa § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia 

oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Vzhľadom na uvedené sa konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného z vlastného podnetu úradu začalo 5. 10. 2016.  

 

3. Vzhľadom na to, že oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného, pričom ďalšie konanie kontrolovaného 

(najmä uzavretie zmluvy) by mohlo ohroziť účel konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, úrad sa vydaním predbežného opatrenia  

podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol pozastaviť konanie 

kontrolovaného v predmetnom priamom rokovacom konaní, a zároveň rozhodol, že 

lehoty, ktoré určil kontrolovaný, a taktiež lehoty kontrolovanému neplynú, a to až do 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175 zákona o 

verejnom obstarávaní vydaného v tomto konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy, a to rozhodnutím č. 18932-6000/2016-ODI-OP z 3. 10. 2016. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-4
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4. Kontrolovaný doručil dokumentáciu k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu  

14. 10. 2016.  

 

5. Súčasťou dokumentácie kontrolovaného je aj list „Odpoveď na oznámenie“ vydaný 

Radou pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“) zo 16. 7. 2013, adresovaný 

kontrolovanému, ktorého prílohu tvorí „Stanovisko k posúdeniu charakteru služby“. 

V predmetnom stanovisku rady sa okrem iného uvádza, cit.: „...Rada prijala oznámenie zo 

dňa 28. 05. 2013 (č. p. d. 2686/2013) ako oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii – ako prevádzkovateľa audiovizuálnej služby 

na požiadanie.“.  

 

6. Úrad uvádza, že z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní sú vyňaté zákazky a zmluvy,  

pri ktorých nie je potrebné z rôznych dôvodov (v zákone podrobne špecifikovaných) 

aplikovať pravidlá a postupy ustanovené týmto zákonom. Zároveň úrad poukazuje na 

ustanovenie § 1 ods. ods. 2 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa 

tento zákon nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ 

programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 

alebo poskytovateľ obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov, nadobúda, 

vyvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre 

vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na 

požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových 

záznamov. Predmetné ustanovenie je prevzaté do zákona o verejnom obstarávaní z čl. 10 

písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. 2. 2014 o verejnom 

obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.   

 

7. Na základe vyššie uvedeného je použitie predmetnej výnimky zo zákona o verejnom 

obstarávaní podmienené niekoľkými požiadavkami. Úrad po preštudovaní dokumentácie 

k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu zistil, že v danom prípade ide o civilnú 

zákazku na dodanie tovarov. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 5 tohto 

rozhodnutia úrad konštatuje, že zároveň aj ďalšia podmienka je zo strany kontrolovaného 

splnená, nakoľko je prevádzkovateľom, resp. poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej 

služby na požiadanie, čo vyplýva aj zo stanoviska rady.  

 

8. Keďže predmetom zákazky je „Nákup audiovizuálnych diel – reklamných spotov 

EUROJACKPOT“, uvedené je možné považovať za formu nadobúdania týchto tovarov 

a ich následné použitie v rámci realizácie kampane EUROJACKPOT.  

 

9. Ďalej je potrebné poukázať na ustanovenie § 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 

o vysielaní  a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, podľa 

ktorého doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je reláciou vysielania a ako zložka 

programovej služby zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými reláciami 

vysielania, najmä videotext, reklama, telenákup, zvukové a zvukovo-obrazové prostriedky 

oddeľujúce vysielanie reklamy a telenákupu a iná programová interpunkcia, ako aj oznam 

o aktuálnom čase a ohlasovanie programov. Úrad ďalej poukazuje na list kontrolovaného 

„Zdôvodnenie postupu zadávania zákazky“, v ktorom kontrolovaný okrem iného popisuje, 

akým spôsobom budú predmetné reklamné spoty použité, t. j. že budú šírené 

prostredníctvom všetkých známych médií a komunikačných prostriedkov, aj formou 

vysielania. Z uvedeného je možné vyvodiť záver, že reklamné spoty možno považovať za 

tzv. iné komunikáty určené pre vysielanie. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/195/
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10. Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto rozhodnutia má úrad 

za to, že v danom prípade je možné aplikovať výnimku z tohto zákona stanovenú v § 

1 ods. 2 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sú splnené všetky 

podmienky jej použitia: 

a) ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru,  

b) kontrolovaný je prevádzkovateľom, resp. poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej 

služby na požiadanie, ktorý  

c) nadobúda  

d) iný komunikát určený pre vysielanie.  

 

11. Podľa § 174 ods. 1 písm. p) zákona o verejnom obstarávaní úrad rozhodnutím zastaví 

konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak odpadol dôvod konania. 

 

12. Keďže na zadanie predmetnej zákazky sa vzťahuje výnimka z aplikácie zákona 

o verejnom obstarávaní, pre úrad odpadol dôvod pokračovať v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného a vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností 

kontrolovaného ustanovených týmto zákonom.  

 

13. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

14. Úrad na záver poukazuje na ustanovenie § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, 

v zmysle ktorého dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikajú účinky 

predbežného opatrenia vydaného rozhodnutím č. 18932-6000/2016-ODI-OP  

z 3. 10. 2016.   

 

Poučenie:  

 

Podľa § 177 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. proti tomuto rozhodnutiu úradu nie je 

možné podať odvolanie. Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 153 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.  

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

predpisov je toto rozhodnutie právoplatné dňom doručenia účastníkovi konania a vykonateľné 

uplynutím lehoty na plnenie. Podľa § 174 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 

rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia úradu.  

 

 

                                          

                          riaditeľ odboru dohľadu I 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava – kontrolovaný 


