
      
       

  

  

  Bratislava 28. 08. 2019 

  Číslo spisu: 10900-9000/2019 

  

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) ako orgán Úradu pre verejné 

obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 140 ods. 3 a orgán príslušný podľa § 146 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“) vo veci odvolania záujemcu 

AITEC, s. r. o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) proti rozhodnutiu 

úradu č. 7857-6000/2019-OD zo dňa 08. 07. 2019, vydanému v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a podľa § 170 ods. 3 písm. b) tohto zákona proti podmienkam uvedeným 

v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnej súťaži na predmet 

nadlimitnej zákazky s názvom „Prvouka pre 2. ročník základných škôl“, vyhlásenej 

verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava (ďalej len „kontrolovaný“) v Úradnom vestníku 

Európskej únie zo dňa 11. 04. 2019 pod značkou 2019/S 072-169734 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 73/2019 zo dňa 12. 04. 2019 pod značkou 7417 – MST, vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e  

 

  Rada Úradu pre verejné obstarávanie mení výrok rozhodnutia Úradu pre verejné 

obstarávanie č. 7857-6000/2019-OD zo dňa 08. 07. 2019 podľa § 177 ods. 12 zákona  

o verejnom obstarávaní nasledovne: 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní nariaďuje kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky,  

a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

1. Navrhovateľ dňa 17. 07. 2019 doručil úradu odvolanie proti rozhodnutiu úradu   

č. 7857-6000/2019-OD zo dňa 08. 07. 2019, vydanému v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti podmienkam uvedeným 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a proti podmienkam uvedeným v iných 

dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky v predmetnej verejnej súťaži (ďalej len 

„rozhodnutie úradu“), ktorým úrad podľa § 175 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zamietol 

námietky navrhovateľa. 

Rozhodnutie úradu 

2. Navrhovateľ vo svojich námietkach namietal proti: a) vymedzeniu druhu zákazky (zákazka  

na dodanie tovaru), b) opisu predmetu zákazky, c) zvolenému postupu zadávania zákazky 

(verejná súťaž), d) postupu kontrolovaného z pohľadu jeho súladu s interným predpisom 

kontrolovaného, e) kritériu na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena), f) zmluvnej podmienke 
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(fixná cena predmetu zmluvy na 48 mesiacov), g) zmluvnej podmienke (vypovedanie rámcovej 

dohody), h) odôvodneniu nerozdelenia zákazky na časti. 

Ad a) vymedzenie druhu zákazky 

3. Vo vzťahu k námietkam navrhovateľa o nesprávnom vymedzení druhu zákazky ako tovaru, 

úrad uviedol, že navrhovateľ argumentoval tým, že základom a imanentnou súčasťou predmetu 

zákazky bola intelektuálna činnosť, ktorou malo dôjsť k vytvoreniu metodickej príručky 

a pracovnej učebnice, ďalej tým, že definovanie predmetu zákazky pojmom tovar 

nezodpovedalo skutočnému plneniu predmetu zákazky, a že podstata činností potrebných  

na splnenie predmetu zákazky spočívala v intelektuálnej činnosti (vytvorení diela) 

a v poskytnutí príslušných služieb. 

4. Úrad k tomu konštatoval, že predmetom zákazky v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania a súťažných podkladov bolo dodanie učebníc Prvouka pre 2. ročník 

základných škôl v tlačenej a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a dodanie 

metodickej príručky v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie, pričom jeho 

súčasťou bolo aj dodanie rozmnoženín učebnice do kontrolovaným určeného miesta dodania. 

Predmetom zákazky je teda dodanie učebníc a ich doprava na miesto dodania. 

5. Úrad poukázal na to, že § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní legálne definuje pojem 

„zákazka na dodanie tovaru“ na účely tohto zákona, a to tak, že sa ním okrem iného rozumie 

zákazka, ktorej predmetom je kúpa s možnosťou zahrnutia aj činnosti spojenej s umiestnením 

tohto tovaru. Na základe uvedeného mal úrad za to, že v tomto prípade ide o zákazku  

na dodanie tovaru. Úrad uviedol, že učebnice sú tovary, a to aj napriek tej skutočnosti,  

že sú výsledkom intelektuálnej činnosti, a teda, že sú dielom v zmysle § 3 zákona č. 185/2015  

Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a predmetom ochrany autorského práva. 

6. Úrad sa stotožnil s argumentáciou kontrolovaného, že intelektuálna činnosť nevyhnutná  

na vytvorenie metodickej príručky a pracovnej učebnice nie je predmetom zákazky,  

ale ide len o opodstatnený predpoklad ich dodania. Nebolo by tomu inak ani v prípade,  

ak by sa verejnej súťaže zúčastnil hospodársky subjekt, ktorý metodickú príručku a pracovnú 

učebnicu nemá vytvorenú, ale plánuje ju vytvoriť s cieľom stať sa úspešným uchádzačom 

verejnej súťaže. Podľa názoru úradu kontrolovaný správne v písomnom vyjadrení poukázal  

na to, že nebude platiť za položku „vytvorenie učebnice“, ale bude platiť iba za samotné dodanie 

učebnice, rovnako ako je to pri akomkoľvek inom tovare ponúkanom na trhu. 

7. Úrad v tejto súvislosti poukázal aj na predmet rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom 

verejnej súťaže, a teda na kontrolovaným požadované plnenie predmetu zákazky,  

ktorým bol záväzok dodávateľa dodať rozmnoženiny učebnice na základe objednávok,  

dodať objednávateľovi digitálne didaktické prostriedky,1 záväzok previesť na objednávateľa 

vlastnícke právo k rozmnoženinám didaktických prostriedkov a aj bezodplatne udeliť licenciu 

v požadovanom rozsahu v prospech objednávateľa. Z uvedeného podľa úradu jednoznačne 

vyplývalo, že vytvorenie učebnice spočívajúce v intelektuálnej činnosti autora,  

resp. autorov nebolo predmetom kontrolovaným zadávaného plnenia, a teda nebolo 

predmetom rámcovej dohody, resp. záväzkového vzťahu medzi kontrolovaným  

ako budúcim objednávateľom a úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi ako budúcim/ 

budúcimi dodávateľom/dodávateľmi predmetu zákazky. 

8. Úrad mal za to, že je pravdou, že bez vynaloženia určitej intelektuálnej činnosti  

by kontrolovaným požadované plnenie (dodanie učebníc a metodickej príručky) nemohlo 

existovať, avšak predmetom zákazky mal byť až výsledok intelektuálnej, resp. tvorivej 

duševnej činnosti autora/autorov zachytený v určitej podobe, a nie táto činnosť samotná. 

                                                 
1 V zmysle návrhu rámcovej dohody ide o učebnicu „Prvouka pre 2. ročník základných škôl“ v slovenskom jazyku 

a metodickú príručku „Prvouka pre 2. ročník základných škôl – metodická príručka“ v slovenskom jazyku. 
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9. Úrad tiež konštatoval, že nemožno dávať žiadnym spôsobom kontrolovanému na ťarchu 

to, že dal možnosť zúčastniť sa verejnej súťaže nielen hospodárskym subjektom,  

ktoré disponovali v čase vyhlásenia verejnej súťaže už vytvorenou učebnicou, ale aj tým 

hospodárskym subjektom na trhu, ktoré ju vytvorenú nemali, avšak plánovali ju vytvoriť 

a zúčastniť sa tak verejnej súťaže predložením ponuky. Kontrolovaný totiž týmto postupom 

otvoril hospodársku súťaž aj takýmto subjektom, a teda nezúžil hospodársku súťaž,  

ale primerane zabezpečil konkurenčné prostredie medzi potenciálnymi uchádzačmi. 

10. Na základe uvedeného mal úrad za to, že kontrolovaný správne vymedzil druh zákazky  

ako tovar, a teda jeho postup bol v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

keďže išlo o zákazku na dodanie tovaru. 

Ad b) opis predmetu zákazky 

11. Úrad uviedol, že navrhovateľ v súvislosti s opisom predmetu zákazky namietal jeho 

nedostatočnosť spôsobenú nestanovením rozsahu pracovnej učebnice určením počtu strán. 

Uvedené podľa názoru navrhovateľa malo za následok nemožnosť objektívneho 

a transparentného porovnávania ponúk, nakoľko jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 

bola cena. Navrhovateľ argumentoval aj tým, že pracovné učebnice sa môžu v počte strán 

výrazne líšiť a mal za to, že uchádzač s kvalitnejšie a širšie spracovaným obsahom pracovnej 

učebnice nemôže za žiadnych okolností cenovo konkurovať uchádzačom s užšie a povrchnejšie 

spracovaným obsahom. 

12. Úrad v tejto súvislosti poukázal na rozpory v tvrdeniach navrhovateľa. Navrhovateľ  

totiž na jednej strane namietal neuvedenie, resp. nestanovenie rozsahu pracovnej učebnice 

určením počtu strán a na druhej strane tvrdil, že obmedzenie tvorivej činnosti autorov 

stanovením presného počtu strán by bolo neprimerane obmedzujúce hospodársku súťaž, 

autorskú tvorbu a aj odbornú a didaktickú kvalitu predmetu zákazky. Navrhovateľ tiež namietal 

nedostatočnosť opisu predmetu zákazky a na druhej strane tvrdil, že predmet zákazky nie je 

možné detailne špecifikovať. Navrhovateľ tiež na jednej strane namietal neporovnateľnosť 

ponúk z hľadiska dodržania transparentnosti a objektívnosti z dôvodu neuvedenia rozsahu 

pracovnej učebnice a určenia jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena), a na druhej strane 

poukázal na tabuľku, v ktorej boli uvedené existujúce pracovné učebnice rôznych 

vydavateľstiev s ich cenou s DPH a rôznym počtom strán, z ktorej vyplývalo, že cena  

za učebnicu každého vydavateľstva je rovnaká (3,30 eur s DPH), a to bez ohľadu na počet strán. 

13. Úrad poukázal na to, že v Prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky“ 

kontrolovaný okrem iného uviedol, že rozsah bude určený na základe rozhodnutia autorov,  

t. j. autorského kolektívu a vydavateľstva. Taktiež určil ďalšie požiadavky (typ väzby, kvalita 

papiera, jej odolnosť a pod.) a aj požadovaný obsah, ktorý musí byť v súlade s platným Štátnym 

vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie.2 Úrad mal za to, že pri zohľadnení 

uvedenej obsahovej požiadavky na predmet zákazky môže byť rozsah, resp. počet strán 

pracovnej učebnice rôzny. Koľko strán má, resp. bude mať pracovná učebnica, závisí  

od viacerých faktorov, napr. od prístupu autorov, veľkosti a typu písma, kompozície, veľkosti 

obrazovej časti a pod. V tejto súvislosti úrad opätovne poukázal na to, že všetky pracovné 

učebnice dostupné v súčasnosti na trhu sa v počte strán líšia, no ich trhová cena je rovnaká.3 

14. Úrad sa stotožnil s tvrdením navrhovateľa a aj vyjadrením kontrolovaného, že stanovenie 

rozsahu počtu strán by neprimerane obmedzovalo hospodársku súťaž a aj autorskú tvorbu,  

                                                 
2 Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, platný od 01. 09. 2015,  

Časť: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda, Vzdelávací štandard Prvouka – primárne vzdelávanie. Dostupný  

na webovom sídle kontrolovaného: http://www.minedu.sk/data/att/7527.pdf   
3 Viď napr.: https://www.aitec.sk/produkt/prvouka-pre-druhakov-218 ; 

http://www.expolpedagogika.sk/p/419/prvouka-pre-2-rocnik-zakladnej-skoly ; 

http://www.mladeleta.sk/prvouka-pre-2-rocnik-zakladnej-skoly/d-71042/ ;  

https://www.taktik.sk/prvouka-2-pracovna-ucebnica/ . 

http://www.minedu.sk/data/att/7527.pdf
https://www.aitec.sk/produkt/prvouka-pre-druhakov-218
http://www.expolpedagogika.sk/p/419/prvouka-pre-2-rocnik-zakladnej-skoly
http://www.mladeleta.sk/prvouka-pre-2-rocnik-zakladnej-skoly/d-71042/
https://www.taktik.sk/prvouka-2-pracovna-ucebnica/
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a to najmä z dôvodu, že existujúce pracovné učebnice sa v počte strán líšia. Ak by kontrolovaný 

určil požadovaný počet strán predmetu zákazky alebo jeho rozsah a niektoré z existujúcich 

pracovných učebníc by takúto požiadavku na predmet zákazky nespĺňali, následkom by mohlo 

byť odradenie vydavateľa takejto učebnice predložiť ponuku, a teda výsledkom takéhoto 

nastavenia parametrov predmetu zákazky by mohlo byť odradenie hospodárskeho subjektu  

od účasti vo verejnej súťaži, ktorý by za iných podmienok mohol byť potenciálnym 

dodávateľom pracovných učebníc pre kontrolovaného a vo výsledku pre základné školy. 

15. Úrad konštatoval, že nestanovenie rozsahu počtu strán predmetu zákazky v Prílohe č. 1 

súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky“ zo strany kontrolovaného nemalo  

za následok  nedostatočnosť, resp. neúplnosť opisu predmetu zákazky. 

16. Vo vzťahu k námietkam navrhovateľa o nemožnosti objektívne, transparentne a preskúmateľne 

vyhodnotiť cenové ponuky z dôvodu nestanovenia rozsahu počtu strán predmetu zákazky 

a určenia jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk, úrad konštatoval, že navrhovateľ 

nešpecifikoval, prečo by vyhodnotenie ponúk mohlo byť neobjektívne a nepreskúmateľné, 

a teda v rozpore s princípom transparentnosti, a preto sa úrad týmito tvrdeniami ďalej 

nezaoberal. 

17. K tvrdeniu navrhovateľa, že rozsah počtu strán pracovnej učebnice má vplyv na náklady, 

a preto uchádzač so širšie spracovaným obsahom pracovnej učebnice nemôže cenovo 

konkurovať uchádzačom s užšie spracovaným obsahom, úrad uviedol, že s ním súhlasí,  

avšak úrad súčasne poukázal na to, že kontrolovaný v Prílohe č. 2 súťažných podkladov 

„Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ jasne pre tento dôvod určil,  

že úspešnými uchádzačmi, s ktorými kontrolovaný uzavrie rámcovú dohodu, sa stanú 

uchádzači, ktorých priemerná cena pracovnej učebnice je maximálne o 30 % vyššia ako priemer 

troch najnižších priemerných cien. To znamená, že kontrolovaný stanovil konkrétny interval 

akceptovateľnosti ponukovej ceny uchádzačov a v tejto súvislosti mal úrad za to, že je tým 

vytvorený dostatočný priestor pre úspešnosť uchádzačov, ktorí disponujú nákladnejšími 

pracovnými učebnicami s vyšším počtom strán. 

18. Z uvedených dôvodov úrad dospel k záveru, že opis predmetu zákazky bol dostatočný  

na predloženie porovnateľných a konkurencieschopných ponúk, a teda postupom 

kontrolovaného nebol porušený § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

Ad c) zvolený postup zadávania zákazky (verejná súťaž) 

19. Úrad uviedol, že v predmetnej časti námietok navrhovateľ namietal zvolený postup zadávania 

zákazky, a to postup verejnou súťažou v zmysle § 66 zákona o verejnom obstarávaní,  

a to z dôvodu jeho nevhodnosti, pričom uviedol, že v minulosti kontrolovaný používal súťaž 

návrhov, a tým, že predmet zákazky nespĺňa podmienky bežnej dostupnosti v zmysle  

§ 2 ods. 5 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní a je výsledkom intelektuálnej činnosti 

autorov v spolupráci s redakčným tímom vydavateľa. Ďalej navrhovateľ argumentoval tým,  

že pri využití verejnej súťaže v prípade zadávania zákaziek na tvorbu a dodanie didaktických 

prostriedkov nie je pre uchádzačov vytvorený dostatočný priestor na predkladanie kvalitných 

komplexných riešení, a teda nie je poskytnutý priestor ponúknuť riešenie, ktoré bude prijateľné 

tak po stránke kvalitatívnej, ako aj cenovej. Podľa názoru navrhovateľa dôvodom nevhodnosti 

verejnej súťaže je samotná povaha týchto zákaziek, pričom existuje riziko, že cena predmetu 

zákazky bude neprimerane uprednostnená na úkor kvality a aj to, že predmet zákazky  

na vytvorenie diel ako výsledkov intelektuálnej činnosti nie je možné detailne špecifikovať. 

20. Úrad k tomu uviedol, že kontrolovaný voľbou postupu verejná súťaž neporušil žiadne 

ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní, keďže jeho aplikáciu tento zákon 

nepodmieňuje splnením žiadnych osobitných dôvodov na jeho použitie. Je teda výlučne  

na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či pristúpi k použitiu postupu zadávania zákazky 

prostredníctvom verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ nie je povinný svoje rozhodnutie 

použiť verejnú súťaž žiadnym spôsobom odôvodňovať, na rozdiel od niektorých iných 
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postupov verejného obstarávania, akými sú rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg 

a priame rokovacie konanie. Úrad tiež poukázal na to, že verejná súťaž je najbežnejším  

a najpoužívanejším postupom verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách,4 a tiež na to, 

že v praxi vo verejnom obstarávaní je bežné aplikovať tento postup, aj keď predmetom 

zákazky je výsledok intelektuálnej činnosti. 

21. Čo sa týkalo argumentov navrhovateľa ohľadom v minulosti využívanej súťaže návrhov,  

úrad sa stotožnil s vyjadrením kontrolovaného, ktorý jasne demonštroval, prečo sa súťaž 

návrhov v predmetnom prípade použiť nedá, a to z dôvodu zvolenej koncepcie 

predmetného verejného obstarávania smerujúcej k nákupu nielen nových pracovných učebníc, 

ale najmä existujúcich, ktoré sa v súčasnosti používajú na základných školách. Úrad mal za to, 

že kontrolovaným uvedené dôvody (najmä požiadavka hodnotenia návrhov predložených 

v súťaži návrhov pri zachovaní ich anonymity) v tomto prípade znemožňovali aplikáciu 

súťaže návrhov. 

22. Vo vzťahu k argumentácii navrhovateľa o nie bežnej dostupnosti predmetu zákazky,  

úrad uviedol, že skúmanie bežnej dostupnosti nie je relevantné z pohľadu zákona 

o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných zákaziek. Posudzovanie bežnej 

dostupnosti má relevanciu najmä pri podlimitných zákazkách, a to pri rozhodovaní verejného 

obstarávateľa o využití alebo nevyužití elektronického trhoviska.5 

23. Keďže zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje pre aplikáciu verejnej súťaže ako jedného 

z postupov vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách v zmysle § 29 tohto zákona 

žiadne podmienky, úrad konštatoval, že voľbou verejnej súťaže nebolo zo strany 

kontrolovaného porušené žiadne ustanovenie tohto zákona. 

24. Úrad tiež uviedol, že v rámci tejto časti námietok navrhovateľ namietal aj to, že o definitívnom 

úspechu uchádzača vo verejnom obstarávaní nerozhodne ani hlavné kritérium ceny, ale to,  

či pracovnej učebnici bude alebo nebude udelená schvaľovacia doložka, o čom bude 

rozhodovať jeden pracovník Štátneho pedagogického ústavu. Takýto postup považoval 

navrhovateľ za netransparentný. 

25. V tejto súvislosti úrad poukázal na to, že povinnosť používať na vzdelávanie v školách učebnice 

schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, t. j. so schvaľovacou doložkou, 

vyplýva z osobitného predpisu, a to z § 13 ods. 1, ods. 3 a nasl. ustanovení zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Úrad k tomu tiež konštatoval, že navrhovateľ žiadnym spôsobom 

nešpecifikoval, v čom je podľa jeho názoru postup kontrolovaného vychádzajúci z osobitného 

predpisu netransparentný. Vzhľadom na to, že navrhovateľ k tejto časti námietok podľa úradu 

neoznačil riadne všetky skutočnosti smerujúce k netransparentnému konaniu kontrolovaného, 

úrad sa vo väzbe na § 167 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého úrad vykonáva 

dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa ustanovených týmto 

zákonom, predmetnými tvrdeniami navrhovateľa ďalej nezaoberal. 

Ad d) súlad postupu kontrolovaného s jeho interným predpisom 

26. Navrhovateľ v tejto časti námietok namietal, že kontrolovaný postupoval v rozpore s jeho 

interným predpisom, a to smernicou č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií  

pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov. 

27. Vo vzťahu k uvedenému úrad konštatoval, že namietané skutočnosti nesúvisia s procesom 

verejného obstarávania, pričom podľa § 167 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vykonáva 

                                                 
4 Pozri napr. Informáciu o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2018, 

dostupnú na webovom sídle úradu: https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/statistika-procesu-verejneho-

obstaravania/2018-614.html 
5 Pozri ustanovenie § 108 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/statistika-procesu-verejneho-obstaravania/2018-614.html
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/statistika-procesu-verejneho-obstaravania/2018-614.html
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úrad dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa ustanovených 

zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad preto konštatoval, že nemá kompetenciu posudzovať 

súlad, resp. nesúlad postupu kontrolovaného s predpisom, ktorý má povahu interného predpisu 

upravujúceho postup kontrolovaného a postup jeho priamo podriadených organizácií. 

Z uvedených dôvodov sa úrad týmito namietanými skutočnosťami ďalej nezaoberal.  

Ad e) kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) 

28. Navrhovateľ mal v tejto časti námietok za to, že pri obstarávaní zabezpečenia tvorby a dodania 

učebníc je nemysliteľné, aby jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena. Poukázal 

pritom na výsledky uskutočnenej prípravnej trhovej konzultácie na obstarávanie nových titulov 

učebníc, ktorá sa uskutočnila na pôde kontrolovaného dňa 12. 05. 2017. V tejto súvislosti 

poukázal navrhovateľ na výhody súťaže návrhov a na dôležitosť kritéria kvality  

pri vyhodnocovaní ponúk vzhľadom na predmet zákazky. Navrhovateľ mal za to,  

že kontrolovaným zvolený postup bol v rozpore so základným cieľom verejného obstarávania, 

a to získať najlepšiu kvalitu za čo najvýhodnejšiu cenu, keďže zvíťazia tí uchádzači, ktorí 

dokážu ponúknuť najnižšiu cenu bez toho, aby sa pri vyhodnocovaní ponúk zohľadňovala 

kvalita ponúknutého plnenia. 

29. Úrad k tomu uviedol, že je plne v kompetencii kontrolovaného ako verejného 

obstarávateľa, k akému modelu kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní pristúpi. Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je tak vecou 

verejného obstarávateľa. Úrad tiež poukázal na to, že zákon o verejnom obstarávaní v § 44 

ods. 1 ustanovuje povinnosť stanoviť objektívne kritéria na vyhodnotenia ponúk, ktoré súvisia 

s predmetom zákazky. Taktiež je dôležité, aby určené kritéria na vyhodnotenie ponúk boli 

jednoznačné, aby bolo zabezpečené, že v rámci predložených ponúk budú tieto kritériá 

porovnateľné, a teda aj vyhodnotiteľné. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť 

taktiež nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž, pričom hlavným cieľom 

stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. 

30. Vychádzajúc z uvedeného úrad konštatoval, že kontrolovaný stanovením jediného kritéria 

na vyhodnotenie ponúk, a to najnižšej ceny, bez určenia kritéria kvality, neporušil § 44 

zákona o verejnom obstarávaní a ani žiadne iné ustanovenie tohto zákona. 

31. Úrad tiež poukázal na to, že všetky učebnice úspešných uchádzačov musia prejsť procesom 

udeľovania schvaľovacej doložky v zmysle ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, čo zabezpečí minimálny štandard kvality pracovnej učebnice. Úrad ďalej 

poukázal na skutočnosť, že kvalita učebníc bude následne hodnotená aj samotnými 

pedagogickými zamestnancami, ktorí si z edičného plánu6 cez edičný portál7 vyberú tú, ktorá 

najviac vyhovuje ich individuálnym potrebám a potrebe školy vo výchovno-vzdelávacom 

procese, a ktorú považujú s prihliadnutím na ich potreby a potreby žiakov za najkvalitnejšiu. 

Predmetný postup považoval úrad za správny, keďže vhodnosť konkrétneho riešenia ponechal 

kontrolovaný na samotnom koncovom užívateľovi a v konečnom dôsledku sa ním zabezpečí 

kvalita obstarávaného plnenia, t. j. nedôjde k jej opomenutiu.8 

                                                 
6 Podľa § 13 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva vypracúva a schvaľuje edičný plán  

na príslušný školský rok, ktorý obsahuje podľa ročníkov a druhu školy 

a) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov  

a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne ministerstvo školstva školám finančné 

prostriedky, 

b) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré 

ministerstvo školstva prevedie bezplatne do správy alebo do vlastníctva podľa odseku 7. 
7 Pozri: https://edicnyportal.iedu.sk/ 
8 Uvedené vyplýva z navrhovaných opatrení autorského dokumentu „Učiace sa Slovensko“, ktorých cieľom  

je zabezpečenie bohatej ponuky rôznorodých učebných materiálov s praktickými edukačnými aktivitami,  

https://edicnyportal.iedu.sk/
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32. Úrad tiež opätovne poukázal na pravidlá uplatnenia kritéria najnižšia cena, v ktorých 

kontrolovaný určil primerane široký interval akceptovateľnosti ponukovej ceny,  

keďže úspešnými uchádzačmi, s ktorými kontrolovaný uzavrie rámcovú dohodu, sa stanú tí, 

ktorých priemerná cena pracovnej učebnice je maximálne o 30 % vyššia ako priemer troch 

najnižších priemerných cien pracovných učebníc predložených v ponukách jednotlivých 

uchádzačov. Podľa úradu teda bolo možné skonštatovať, že cieľom určeného kritéria  

na vyhodnotenie ponúk nie je dosiahnuť najnižšiu cenu, ale cenu primeranú. Úrad mal 

teda za to, že kontrolovaný postupoval správne, keďže jeho zámerom bolo zabezpečiť  

čo najširšiu ponuku učebníc za primeranú cenu, odborne posúdiť splnenie minimálneho 

štandardu kvality, a to súladu so Štátnym vzdelávacím programom v rámci procesu udeľovania 

schvaľovacej doložky a následne ponechať výber pracovnej učebnice z ponuky učebníc (edičný 

plán) na koncových užívateľov, ktorí zabezpečujú samotný výchovno-vzdelávací proces,  

t. j. na pedagogických zamestnancoch základných škôl. 

33. Ďalej dal úrad do pozornosti skutočnosť, že navrhovateľ ako uchádzač predložil vo svojej 

ponuke návrh na plnenie kritéria s jednotkovými cenami v jednotlivých množstevných 

intervaloch ním ponúknutej učebnice, ktorá má podľa navrhovateľom predloženej tabuľky 

najvyšší náklad v predošlých školských rokoch spomedzi ostatných pracovných učebníc  

na trhu, pričom z toho možno usúdiť, že u nej existuje istý predpoklad kvality, keďže je o ňu 

najväčší záujem, čo tvrdí aj sám navrhovateľ. 

Školský rok Počet druhákov štátne 

školy 

Predaj 

AITEC, s.r.o. Iné vydavateľstvá: SPN, Expol, Taktik 

2017/2018 50 774 41 180 9 594 

2016/2017 49 557 41 998 7 559 

2015/2016 47 700 46 468 1 232 

34. Po dosadení všetkých predložených jednotkových cien v jednotlivých množstevných 

intervaloch piatich uchádzačov, ktorí predložili ponuku, a to vrátane navrhovateľa do Prílohy 

č. 5 súťažných podkladov „Hodnotenie“ (tabuľka aplikácie MS Excel)9 úrad zistil,  

že navrhovateľ splnil kontrolovaným určené kritérium na uzavretie rámcovej dohody.  

35. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že navrhovateľ so svojou učebnicou s najvyšším 

nákladom v minulých školských rokoch dokázal cenovo konkurovať iným uchádzačom s menej 

žiadanými učebnicami s nižším nákladom. Úrad sa na základe výsledku uvedenej indikácie 

vyhodnotenia ponúk nestotožnil s tvrdením navrhovateľa, že kvalitné pracovné učebnice 

nemali ani najmenšiu šancu svojimi cenami konkurovať ponukám uchádzačov s údajne menej 

kvalitnými pracovnými učebnicami, a teda že ponuky uchádzačov s kvalitnejšie a podrobnejšie 

spracovaným obsahom sa do výberu víťazných uchádzačov vôbec neprebojujú. Rovnako  

sa úrad nestotožnil s ostatnými tvrdeniami navrhovateľa o nesúlade postupu kontrolovaného  

so základným cieľom verejného obstarávania, ktorým je obstarať najlepšiu kvalitu  

za čo najvýhodnejšiu cenu. 

36. V súvislosti s určeným kritériom na vyhodnotenie ponúk navrhovateľ ďalej namietal,  

že vykazovalo aj diskriminačný charakter, pretože zvýhodňovalo uchádzačov, ktorí majú 

majetkové alebo personálne prepojenia, či iným spôsobom zabezpečený vplyv na rozhodovanie 

v tlačiarňach, resp. ktorí v rámci vlastného predmetu podnikania vykonávajú tlačiarenskú 

činnosť. Navrhovateľ mal za to, že postavenie takýchto vydavateľstiev bude z pohľadu 

kalkulácie ceny predmetu zákazky oproti ostatným uchádzačom nepomerne výhodnejšie. 

                                                 
z ktorej si školy slobodne vyberajú tie, ktoré dokážu najlepšie zohľadniť potreby detí, žiakov a učiteľov v procese 

individualizovanej výučby. Pozri: https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf 
9 Predmetná tabuľka sa má použiť na vyhodnotenie predložených ponúk podľa § 53 ods. 8 zákona o verejnom 

obstarávaní, a to v zmysle bodu 4. Prílohy č. 2 súťažných podkladov „Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá 

ich uplatnenia“. 

https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf
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37. K týmto tvrdeniam navrhovateľa úrad uviedol, že kontrolovanému nemožno dávať žiadnym 

spôsobom na ťarchu tú skutočnosť, že navrhovateľ nemá majetkové alebo personálne 

prepojenia, resp. vplyv na rozhodovanie v obchodných spoločnostiach, ktoré vykonávajú 

tlačiarenskú činnosť, resp. že navrhovateľ nevykonáva v rámci predmetu svojej činnosti 

tlačiarenskú činnosť. Skutočnosť, že navrhovateľ nemá k dispozícii vlastnú tlačiareň, nie je 

spôsobená kontrolovaným, keďže kontrolovaný nemá priamy vplyv na postavenie  

a podnikateľskú činnosť navrhovateľa a kontrolovaný svojím konaním nespôsobil a ani nemôže 

ovplyvniť predmetnú konkurenčnú výhodu iných hospodárskych subjektov na trhu. 

38. Úrad mal na základe uvedeného za to, že kontrolovaný určením kritéria najnižšej ceny  

na vyhodnotenie ponúk neporušil žiadne ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní,  

a to ani princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov ustanovený v § 10 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní. 

Ad f) zmluvná podmienka (fixná cena predmetu zmluvy na 48 mesiacov) 

39. Navrhovateľ vo vzťahu k zmluvným podmienkam plnenia predmetu zákazky namietal 

požiadavku kontrolovaného, aby uchádzači predložili cenovú ponuku na plnenie predmetu 

zákazky určením pevnej ceny na obdobie 48 mesiacov (na celú dobu trvania rámcovej dohody). 

Podľa názoru navrhovateľa bola táto požiadavka nesplniteľná, v rozpore s hospodárnym 

nakladaním s verejnými financiami a tiež so zásadou hospodárnosti a efektívnosti. Navrhovateľ 

považoval určenie ceny za plnenie predmetu zákazky na obdobie 4 rokov za vylúčené, 

nevhodné a neproporcionálne sledovanému účelu, čo odôvodňoval tým, že nie je možné 

predpokladať, aká bude cena papiera na viac ako pár mesiacov, resp. týždňov dopredu, rovnako 

tak ceny energií, pohonných hmôt, ceny práce a pod. Navrhovateľ tiež uviedol, že tlačiarne  

nie sú schopné garantovať cenu tlače, a že takáto požiadavka bude mať za následok 

nehospodárnosť a neefektívnosť verejného obstarávania, nakoľko podľa jeho názoru budú 

uchádzači musieť pri naceňovaní predmetov plnenia zohľadňovať nepredvídateľné a nimi 

neovplyvniteľné faktory. Nemožnosť určenia cien plnenia na 4 roky vopred podľa názoru 

navrhovateľa umocňuje i fakt, že kontrolovaný negarantuje každoročný náklad pracovných 

učebníc. Navrhovateľ mal tiež za to, že kontrolovaný pri stanovení zmluvných podmienok 

nevychádzal z charakteru predmetu zákazky a poukázal na § 42 ods. 13 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

40. Úrad v súvislosti s namietanými skutočnosťami poukázal na Výkladové stanovisko úradu  

č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej 

dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania. Podľa predmetného výkladového 

stanoviska, úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok  

s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi. 

Preskúmavacia právomoc úradu sa v tomto prípade obmedzuje na skúmanie súladu 

zmluvných podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä s jeho princípmi,  

a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých 

záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom 

rovnakého zaobchádzania. Ďalej v zmysle výkladového stanoviska platí, že definovanie 

zmluvných podmienok je úlohou verejného obstarávateľa, pričom zmluvnými 

podmienkami sa určujú podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto podmienky 

musia vychádzať z potrieb verejného obstarávateľa, z charakteru predmetu zmluvy, 

vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo 

dodania predmetu zákazky. Zostavujú sa podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné 

podmienky musia podporovať čestnú hospodársku súťaž. V rozpore so zákonom o verejnom 

obstarávaní by bolo, ak by zmluvné podmienky boli nastavené výhodne pre konkrétny 

hospodársky subjekt. Skúmanie súladu zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, 

občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi spadá pod ochranu iných 

špecializovaných štátnych orgánov, preto úrad do zmluvnej slobody a kontraktačnej 
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voľnosti verejného obstarávateľa zasahuje v obmedzenej miere len v rozsahu 

preskúmavania súladu stanovených zmluvných podmienok so zákonom o verejnom 

obstarávaní, najmä jeho princípmi.  

41. Úrad preto posúdil navrhovateľom namietanú zmluvnú podmienku v intenciách vyššie 

uvedeného výkladového stanoviska, t. j. len v rozsahu súladu so zákonom o verejnom 

obstarávaní, a to najmä v kontexte dodržania princípov verejného obstarávania stanovených  

v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže účelom základných princípov verejného 

obstarávania je zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a transparentného nakladania  

s verejnými finančnými prostriedkami, inými slovami aj zabezpečenie voľnej, hospodárskej  

a efektívnej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na trhu.  

42. Úrad preto konštatoval, že zákon o verejnom obstarávaní nezakazuje pri kreovaní návrhu 

rámcovej dohody postupovať tak, ako postupoval kontrolovaný, a teda stanoviť fixnú 

odmenu dodávateľa za plnenie predmetu rámcovej dohody, ktorá reflektuje návrh uchádzača 

na plnenie kritéria predloženého ako súčasť ponuky.10 Riziká, ktoré opisuje navrhovateľ 

v námietkach, sú podľa názoru úradu obvyklé vo všetkých oblastiach na trhu, nielen na trhu  

s učebnicami. Žiadny hospodársky subjekt v akejkoľvek oblasti trhu nevie s istotou 

predpokladať budúci vývoj cien energií, tovarov, surovín a pod.  

43. Úrad sa stotožnil s argumentáciou kontrolovaného, že ani európsky a ani národný zákonodarca 

nepovažujú vplyv takýchto rizík na hospodárnosť za významný, a preto možnosť uzavretia 

rámcovej dohody na 48 mesiacov s fixnou cenou za jej predmet počas celého jej trvania 

nezakazujú. Skutočnosť, že uchádzači musia pri naceňovaní predmetu zákazky zohľadňovať 

nepredvídateľné a neovplyvniteľné faktory, je podľa názoru úradu bežnou záležitosťou,  

pokiaľ ide o obstarávanie tovarov, ktorých ceny vstupov na trhu v priebehu času neustále kolíšu 

(ako napr. papier, pohonné hmoty a pod.). Podľa názoru úradu však tento fakt nemôže mať 

automaticky bez ďalšieho za následok porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti. 

44. Kontrolovaný podľa názoru úradu správne uviedol, že všetky fixné náklady na plnenie 

predmetu rámcovej dohody môžu zásadne ovplyvňovať jednotkovú cenu pri rôznych 

množstvách plnenia predmetu zákazky a z tohto dôvodu postupoval kontrolovaný správne, 

keď určil, že uchádzač má v návrhu na plnenie kritéria11 uviesť jednotkovú cenu 

v rôznych množstevných intervaloch, a to na účel prepočítania všetkých nevyhnutných 

nákladov do jednotkovej ceny pre jednotlivé množstevné intervaly. Skutočnosť,  

že kontrolovaný negarantuje každoročný náklad pracovných učebníc, ktoré budú predmetom 

objednávok, vychádza práve z charakteru rámcovej dohody ako takej. V tejto súvislosti úrad 

uviedol, že z rámcovej dohody nevyplýva žiadna povinnosť pre verejného obstarávateľa 

odobrať plnenie v množstvách a za podmienok rámcovej dohody. Táto povinnosť vzniká 

verejnému obstarávateľovi až na základe objednávky doručenej úspešnému uchádzačovi, 

keďže rámcová dohoda nezakladá záväzok, ale dáva možnosť realizovať na jej základe 

záväzkový vzťah. Úrad tiež poukázal na to, že kontrolovaný v rámcovej dohode jasne uviedol, 

že množstvo rozmnoženín učebníc objednaných od budúceho dodávateľa bude závisieť 

od jeho potrieb vyplývajúcich najmä z edičného plánu, požiadaviek škôl, skladových 

zásob a finančných možností objednávateľa. 

45. Vo vzťahu k navrhovateľom namietanému nevyužitiu § 42 ods. 13 zákona o verejnom 

obstarávaní zo strany kontrolovaného, úrad uviedol, že podľa predmetného ustanovenia zákona 

o verejnom obstarávaní môže byť náležitosťou rámcovej dohody, ktorá je výsledkom 

verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie 

spočívajúce v dodaní tovaru, dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny tovaru 

pre každé opakované plnenie, podľa ktorého zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody 

                                                 
10 Viď Príloha č. 1 návrhu rámcovej dohody „Predmet zmluvy a zmluvné ceny“. 
11 Návrh na plnenie kritéria je súčasťou Prílohy č. 2 súťažných podkladov „Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

a pravidlá ich uplatnenia“.  
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určujú cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom 

trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, ako cena určená rámcovou dohodou,  

alebo spôsobom podľa rámcovej dohody, určia cenu najviac v sume priemeru medzi tromi 

najnižšími cenami zistenými na trhu. Predmetné ustanovenie upravuje inštitút  

tzv. negatívneho cenového floatingu, ktorého aplikácia umožňuje v prípade zákaziek 

s opakovaným plnením znižovať cenu plnenia na základe cenového vývoja relevantného 

trhu (nie zvyšovať cenu, ako žiadal navrhovateľ), a navyše ide len o možnosť ho využiť,  

nie povinnosť, a teda jeho aplikácia je na úvahe verejného obstarávateľa. 

46. Vo vzťahu k nesúladu namietanej zmluvnej podmienky s princípom hospodárnosti 

a efektívnosti, úrad uviedol, že účelom princípu hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom 

obstarávaní je vo všeobecnosti zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača,  

ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie, pričom hospodárne a efektívne 

je také verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí čo najvyšší počet predložených ponúk,  

a tým čo najširšiu hospodársku súťaž pri čo najmenšej finančnej a administratívnej 

náročnosti procesu verejného obstarávania. Naplnenie tohto princípu teda vyžaduje 

zabezpečenie čo najhospodárnejšieho využívania verejných prostriedkov,  

ktoré predpokladá získanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, čomu by mala zodpovedať 

prirodzená snaha verejného obstarávateľa dosiahnuť čo najširšiu hospodársku súťaž.  

47. V kontexte uvedeného účelu princípu hospodárnosti a efektívnosti sa úrad nestotožnil 

s názorom navrhovateľa, že je predmetné verejné obstarávanie z dôvodu určenia 

navrhovateľom namietanej zmluvnej podmienky nehospodárne. Do predmetnej verejnej súťaže 

sa totiž zapojilo 5 uchádzačov z celkovo 5 záujemcov, a to práve tých, ktorí majú na trhu 

s učebnicami významné postavenie, vrátane navrhovateľa. Počet uchádzačov, ktorí boli 

schopní predložiť ponuky svojich pracovných učebníc, ktoré zároveň aj vydávajú, bol 

podľa názoru úradu dostatočnou zárukou hospodárskej súťaže, resp. aj dostatočným 

predpokladom pre naplnenie princípu hospodárnosti a efektívnosti, a teda účasťou tohto 

počtu relevantných hospodárskych subjektov vo verejnej súťaži bol vyvinutý tlak  

na cenotvorbu, a tým aj na hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov. 

48. Na základe uvedeného mal úrad za to, že kontrolovaný určením pevnej ceny na celé obdobie 

trvania rámcovej dohody postupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, a teda aj v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti.  

Ad g) zmluvná podmienka – vypovedanie rámcovej dohody 

49. Navrhovateľ ďalej namietal zmluvnú podmienku určenú v čl. VII. bod 7.9. návrhu rámcovej 

dohody, pretože podľa jeho názoru zakladala nevyváženosť zmluvného vzťahu, predstavovala 

pre uchádzača neopodstatnené riziko, bola rozporná s § 42 ods. 15 zákona o verejnom 

obstarávaní a aj neproporcionálna a zbytočná. Neopodstatnené riziko malo podľa navrhovateľa 

spočívať v tom, že predmetné zmluvné ustanovenie zakladalo pre dodávateľa riziko 

neupotrebenia vytlačených rozmnoženín didaktických prostriedkov, pokiaľ by kontrolovaný  

po objednávke, avšak ešte pred dodaním predmetu zákazky, rámcovú dohodu vypovedal.  

50. Úrad vo vzťahu k namietanej zmluvnej podmienke opätovne poukázal na Výkladové 

stanovisko úradu č. 3/2016 (bod 40 tohto rozhodnutia). Vo vzťahu k riziku označenému 

navrhovateľom úrad uviedol, že takéto riziko neexistuje, keďže rámcová dohoda nezakladá 

záväzok dodávateľa dodať predmet rámcovej dohody. Tento záväzok vzniká  

až na základe objednávky objednávateľa. Z uvedeného vyplýva, že zánikom rámcovej 

dohody výpoveďou zo strany kontrolovaného ako objednávateľa nezaniká záväzok vyplývajúci 

z objednávky vystavenej pred zánikom rámcovej dohody, čo možno podporne odvodiť  

aj z bodu 62 recitálu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, podľa ktorého by sa mali zákazky 

založené na rámcovej dohode zadávať pred skončením platnosti samotnej rámcovej dohody, 
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ale trvanie jednotlivých zákaziek založených na rámcovej dohode nemusí zodpovedať 

trvaniu tejto rámcovej dohody (podľa potreby môže byť kratšie alebo dlhšie).12  

51. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že ak by aj kontrolovaný vypovedal rámcovú dohodu, 

všetky záväzky vzniknuté na základe objednávok objednávateľa by naďalej trvali  

aj napriek zániku rámcovej dohody. Následkom takejto výpovede by teda nemohlo byť 

neupotrebenie objednaných rozmnoženín didaktických prostriedkov, keďže kontrolovaný  

by mal povinnosť odobrať didaktické prostriedky a zaplatiť dodávateľovi za tieto plnenia 

dohodnutú odmenu. 

52. Vo vzťahu k navrhovateľom namietanému nesúladu predmetnej zmluvnej podmienky s § 42 

ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní, úrad konštatoval, že kontrolovaný nemal možnosť 

postupovať v rozpore s týmto ustanovením, nakoľko neaplikoval inštitút tzv. negatívneho 

cenového floatingu zakotvený v § 42 ods. 13 tohto zákona (bod 45 tohto rozhodnutia). 

Ustanovenie § 42 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní totiž upravuje dojednanie možnosti 

výpovede pre verejného obstarávateľa, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá 

plnenie za cenu, určenú podľa odseku 13.  

53. Úrad mal na základe uvedeného za to, že zmluvná podmienka uvedená v čl. VII. bod. 7.9. 

návrhu rámcovej dohody nebola v rozpore s § 10 ods. 2 a ani v rozpore s § 42 ods. 15 

zákona o verejnom obstarávaní. 

Ad h) odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 

54. Navrhovateľ namietal, že odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti uvedené v súťažných 

podkladoch bolo nedostačujúce. Úrad k tomu uviedol, že navrhovateľ nekonkretizoval,  

v čom vidí nedostatočnosť predmetného odôvodnenia, nenamietal porušenie konkrétneho 

ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ani princípov verejného obstarávania a taktiež 

v námietkach neuviedol opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy, ktoré by viedli úrad 

k riadnemu preskúmaniu dôvodov nedostatočnosti odôvodnenia nerozdelenia zákazky, 

a preto sa úrad predmetným tvrdením navrhovateľa ďalej nezaoberal. 

55. Na základe uvedeného úrad posúdil námietky navrhovateľa smerujúce proti podmienkam 

predmetného verejného obstarávania ako neopodstatnené a podľa § 175 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní ich zamietol. 

Odvolanie navrhovateľa 

56. Proti tomuto rozhodnutiu doručil navrhovateľ odvolanie. 

Ad a) vymedzenie druhu zákazky (zákazka na dodanie tovaru) 

57. Navrhovateľ poukazuje na záver úradu o tom, že intelektuálna činnosť nevyhnutná  

na vytvorenie metodickej príručky a pracovnej učebnice nie je predmetom zákazky, ale ide len 

o opodstatnený predpoklad jej dodania, ktorý úrad opiera o argument kontrolovaného, že tento 

nebude platiť za položku „vytvorenie učebnice“, ale bude platiť iba za samotné dodanie 

učebnice, rovnako, ako je to pri akomkoľvek inom tovare, ponúkanom na trhu. Toto tvrdenie 

však podľa navrhovateľa nie je pravdivé a nezodpovedá ani súťažným podmienkam. 

58. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazuje na čl. IV. ods. 4.2. rámcovej dohody, podľa ktorého 

odmena dodávateľa v sebe ako prvú položku zahŕňa autorské honoráre uhradené autorom 

didaktických prostriedkov (pracovnej učebnice a metodickej príručky). Navrhovateľ má za to, 

že nie je pravdou, že kontrolovaný neplatí aj za vytvorenie predmetných diel a udelenie súhlasu 

                                                 
12 Predmetný bod recitálu bol transponovaný do § 83 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, a to jeho novelou 

účinnou od 1. januára 2019 (zákon č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní). 

V zmysle prvej vety predmetného ustanovenia je zákazky na základe rámcovej dohody možné zadať počas 

trvania rámcovej dohody, pričom trvanie zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody môže presiahnuť 

trvanie rámcovej dohody. 
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na ich použitie. Práve naopak, autorské honoráre sú zahrnuté v odmene dodávateľa, ktorý je 

povinný s autormi predmetných didaktických prostriedkov vysporiadať autorsko-právne 

vzťahy. Navrhovateľ dodáva, že autorské honoráre zvyčajne tvoria nie zanedbateľnú časť ceny 

za dodanie predmetu zákazky. Kontrolovaný teda neplatí výlučne „kúpnu cenu“ za tovar. 

59. Navrhovateľ má za to, že pri obstarávaní didaktických prostriedkov, u ktorých verejný 

obstarávateľ pri vyhlásení verejného obstarávania predpokladá ich vytvorenie, nie je možné 

celkom prehliadať a opomínať fázu plnenia predmetu zákazky, ktorou je vytvorenie 

predmetných didaktických prostriedkov, keďže táto fáza je rovnako podstatnou, ako dodanie 

rozmnoženín týchto diel. Podľa názoru navrhovateľa práve fáza vytvorenia didaktických 

prostriedkov determinuje verejné obstarávanie, z ktorého dôvodu je pre dosiahnutie základného 

účelu verejného obstarávania, ktorým je získať najlepšiu kvalitu za najvýhodnejšiu cenu, 

nevyhnutné vhodne určiť druh verejného obstarávania a nastaviť jeho podmienky, vrátane opisu 

predmetu zákazky i kritérií na vyhodnotenie ponúk uchádzačov tak, aby výsledkom verejného 

obstarávania bolo zabezpečenie výberu najkvalitnejšej a najekonomickejšej ponuky. 

60. Navrhovateľ tiež uvádza, že sa mu javí argumentácia úradu ako zmätočná a alogická. Úrad totiž 

uvádza, že predmetom zákazky nie je intelektuálna činnosť samotná, ale až jej výsledok,  

na druhej strane však potvrdzuje, že bez vynaloženia určitej intelektuálnej činnosti  

by kontrolovaným požadované plnenie nemohlo existovať. Podľa navrhovateľa  

je pochopiteľné, že verejní obstarávatelia nikdy nevyhlasujú súťaž na samotnú intelektuálnu 

činnosť (pri akomkoľvek druhu obstarávaného výsledku intelektuálnej činnosti),  

ale na konkrétny výsledok takejto činnosti. 

61. Navrhovateľ uvádza, že je naďalej presvedčený, že kontrolovaný v skutočnosti obstaráva 

autorské diela, ktoré majú byť zachytené na hmotných nosičoch a takto kontrolovanému dodané 

(tlačené rozmnoženiny pracovných učebníc a na digitálnom hmotnom nosiči zachytená 

metodická príručka), a nie tovar - výrobok bežne dostupný na trhu. Rozdiel medzi autorským 

dielom a tovarom spočíva v podstate činností, ktoré je potrebné pre dosiahnutie žiadaného 

výsledku (dodanie obstarávaného predmetu) vynaložiť. Navrhovateľ uvádza, že pri kúpe tovaru 

nie je súčasťou plnenia dodávateľa intelektuálna duševná činnosť (tá je príznačná pre autorské 

diela). Navrhovateľ zdôrazňuje, že bez zapojenia intelektuálnej duševnej činnosti by nebolo 

možné predmet zákazky kontrolovanému dodať, a to považuje za podstatu veci. 

62. Navrhovateľ má za to, že správne definovanie predmetu obstarávania má kľúčový význam  

pre posudzovanie celého procesu verejného obstarávania, vrátane posudzovania správnosti 

(vhodnosti) kritéria na vyhodnotenie ponúk a následného vyhodnotenia, či boli dodržané 

základné princípy a ciele verejného obstarávania, a či na základe stanoveného kritéria je možné 

objektívne vyhodnotiť ponuky uchádzačov tak, aby kontrolovaný získal najkvalitnejšiu ponuku 

za najekonomickejšiu cenu. 

63. Podľa názoru navrhovateľa je totiž celkom vylúčené, aby pri obstarávaní diel bolo ako jediné 

hodnotiace kritérium cena plnenia. Navrhovateľ uvádza, že rozhodne nedáva kontrolovanému 

na ťarchu, že dal možnosť zúčastniť sa verejného obstarávania i takým subjektom, ktoré v čase 

jeho vyhlásenia nedisponovali hotovou učebnicou, a ktoré tieto didaktické prostriedky iba 

plánovali vytvoriť. Práve naopak, navrhovateľ uvedený zámer kontrolovaného podporuje a plne 

s ním súhlasí, nakoľko takýto prístup prispieva k širšej hospodárskej súťaži a k rozšíreniu 

možností pre výber z rôznych didaktických prostriedkov pre účely výchovno-vzdelávacieho 

procesu na základných školách, čo navrhovateľ víta ako prospešný prvok pre zvyšovanie 

kvality úrovne vzdelania, ktorú považuje za prioritnú. Navrhovateľ však uvádza, že sa domáha 

stanovenia jasných, transparentných a vhodných podmienok verejného obstarávania,  

aké by mal nastaviť kontrolovaný v prípade, ak predpokladá a očakáva i situáciu, že verejného 

obstarávania sa zúčastnia i hospodárske subjekty, ktoré v čase jeho vyhlásenia nemajú 

pripravené hotové didaktické prostriedky, ktoré majú byť kontrolovanému dodávané. 
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64. Navrhovateľ preto naďalej zotrváva na svojom stanovisku, že podmienky určené 

kontrolovaným (teda zameranie sa výlučne na cenu ponúkaného plnenia) neumožňujú 

ponúknuť kontrolovanému skutočne kvalitné plnenie, pričom dôsledkom kontrolovaným 

nastaveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, kedy sa zohľadňuje výlučne cena ponúkaného 

plnenia, a nie jeho kvalita, dochádza k neprimeranému zvýhodneniu ceny na úkor kvality. 

Ad b) opis predmetu zákazky 

65. Navrhovateľ považuje opis predmetu zákazky za nedostatočný v súvislosti s kontrolovaným 

zvoleným kritériom pre vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena). Navrhovateľ má za to, že cenové 

ponuky uchádzačov sú práve vzhľadom na rozdielnosť v kvalite spracovania didaktických 

prostriedkov (pod ktorou navrhovateľ rozumie tak rozsah spracovanej matérie, ako aj jej obsah, 

odbornú a didaktickú úroveň), neporovnateľné. Táto skutočnosť vychádza opätovne z celkovo 

nesprávne nastavených východísk verejného obstarávania, kedy sa kvalita ponúk uchádzačov 

nevyhodnocuje vôbec, a jediným kritériom je cena predmetu zákazky. 

66. Navrhovateľ má za to, že práve vzhľadom k tomu, že predmetom zákazky je de facto výsledok 

intelektuálnej činnosti, pre objektívne, transparentné a preskúmateľné vyhodnotenie ponúk 

musia byť stanovené jedine také kritériá, ktoré budú zohľadňovať i kvalitu a odbornú úroveň 

uchádzačmi ponúkaného plnenia. 

67. Navrhovateľ uvádza, že úrad i kontrolovaný nesprávne pochopili jeho argumentáciu, v ktorej 

spomínal stanovenie rozsahu predmetu zákazky určením počtu strán. Uvádza, že si je vedomý 

toho, že takáto podmienka by bola pre obstarávanie učebníc čisto kontraproduktívna  

(čo v námietkach aj uviedol). Navrhovateľ dodáva, že to spomenul iba ako príklad, kedy by 

bolo teoreticky z čisto pragmatického a technického hľadiska (opomínajúc odbornú úroveň  

a kvalitu diela) možné objektívne porovnať ceny plnení, ponúknutých uchádzačmi a kedy by 

toto kritérium bolo akceptovateľné. Avšak pri posudzovaní výsledkov intelektuálnej činnosti 

by ani stanovenie takejto podmienky nezabezpečilo objektívnu porovnateľnosť ponúk 

uchádzačov, keďže pri takomto charaktere zákazky (učebnice) sa má posudzovať najmä  

jej kvalita a odborná úroveň, ktoré nie je možné definovať technickými požiadavkami, nech by 

boli akokoľvek podrobne špecifikované. 

68. Navrhovateľ poukazuje na záver úradu, podľa ktorého už existujúce pracovné učebnice 

Prvouka pre 2. ročník základných škôl od rôznych vydavateľov s rôznym počtom strán 

jednotlivé vydavateľstvá predávajú za totožnú cenu vo výške 3,30 eur s DPH. Navrhovateľ však 

k tomu uvádza, že cena 3,30 eur s DPH bola stanovená priamo kontrolovaným, a nie samotnými 

vydavateľstvami, čo je výrazný rozdiel. Cena stanovená kontrolovaným totiž nie je trhová cena 

(ako konštatoval úrad), keďže ju určil kontrolovaný, a nie samotní vydavatelia. Po tom,  

ako kontrolovaný oznámil cenu, ktorú bude základným školám poskytovať na nákup 

pracovných učebníc, bolo na jednotlivých vydavateľoch, ako pristúpia k ich spracovaniu. 

Navrhovateľ uvádza, že prax ukázala, že do kontrolovaným stanovenej ceny sa zmestili tak  

64 stranové pracovné učebnice, ale aj navrhovateľom spracovaná 96 stranová pracovná 

učebnica. Rovnako sa do tejto ceny zmestili pracovné učebnice vydávané v nižšom i vo vyššom 

náklade. Navrhovateľ uvádza, že s jeho 96 stranovou pracovnou učebnicou dosiahol na jednom 

kuse rozmnoženiny učebnice výrazne menší zisk, ako vydavateľ, ktorý mal v ponuke učebnicu 

s výrazne užším rozsahom, no svojím kvalifikovaným a dôsledným prístupom dosiahol práve 

kvôli kvalite a odbornej úrovni spracovania svojej učebnice väčší predaj a obľúbenosť  

u učiteľov, ako iní vydavatelia, čo malo v konečnom dôsledku vplyv na cenu tlače. 

69. Navrhovateľ k tomu dodáva, že uvedené je podľa jeho názoru cestou k otvoreniu trhu  

s didaktickými prostriedkami (na žiaka by mal byť stanovený konkrétny rozumný cenový 

normatív určený kontrolovaným a následne bude na vydavateľoch, v akej kvalite sa do toho 

cenového paušálu zmestia, nie naopak), keďže práve takto by mali vydavatelia nastavené 

rovnaké podmienky vhodné pre skutočnú hospodársku súťaž, v ktorej by sa každý z nich snažil 

ponúknuť školám tú najlepšiu kvalitu v záujme dosiahnutia čo najväčšieho počtu objednávok. 



14 

70. Navrhovateľ tiež uvádza, že kontrolovaný v paradoxe s ním deklarovaným zámerom otvárať 

trh učebníc a poskytovať školám čo najširšie možnosti výberu, tento ich výber v konkrétnom 

prípade pracovnej učebnice Prvouka pre 2. ročník základných škôl, naopak, zúžil. Keď totiž 

doposiaľ si mohli školy vyberať zo štyroch typov učebníc, ktorým bola udelená odporúčacia 

doložka, po vyhodnotení tohto verejného obstarávania a jeho uvedení do praxe, si školy budú 

môcť vyberať už iba z troch titulov (pričom do verejnej súťaže sa prihlásili piati uchádzači), 

keďže dvaja uchádzači nesplnili kritérium najnižšej ceny. Podľa navrhovateľa teda ani interval 

navýšenia akceptovateľnej ceny o 30 % oproti priemeru cenových ponúk (čo úrad považuje ako 

snahu o dosiahnutie primeranej, a nie najnižšej ceny) nie je vhodnou a správnou cestou  

k otvoreniu trhu s učebnicami. Tvrdenia kontrolovaného o plnení zámeru otvárania trhu  

s učebnicami a zabezpečení poskytovania širších možností pre zohľadňovanie individuálnych 

potrieb žiakov a pedagógov preto podľa navrhovateľa nenachádzajú oporu v realite. 

Ad c) zvolený postup zadávania zákazky (verejná súťaž) 

71. Navrhovateľ má za to, že napriek tomu, že zákon o verejnom obstarávaní aplikáciu postupu 

zadávania zákazky formou verejnej súťaže nepodmieňuje stanovením žiadnych osobitných 

podmienok, platí, že každý verejný obstarávateľ má voliť pri obstarávaní predmetu zákazky 

taký postup a nástroje, pri použití ktorých sa vyhne neefektívnym (teda protizákonným) 

výsledkom verejného obstarávania. Súčasne je verejný obstarávateľ povinný stanoviť 

objektívne kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky. Tieto kritériá 

majú byť jednoznačné, aby bolo zabezpečené, že v rámci predložených ponúk budú tieto 

kritériá porovnateľné, a teda aj vyhodnotiteľné, pričom hlavným cieľom stanovených kritérií 

má byť výber najkvalitnejšej a najekonomickejšej ponuky.  

72. Kontrolovaný podľa navrhovateľa takto nepostupoval, v čoho dôsledku bude výsledok 

verejného obstarávania neefektívny. Vydavatelia totiž namiesto toho, aby prioritnou  

(alebo aspoň čo i len sčasti dôležitou) bola kvalita nimi ponúkaného plnenia, sa museli  

pri predkladaní ich ponúk orientovať výlučne na to, ako dosiahnuť čo najnižšiu cenu predmetu 

zákazky (keďže kvalita sa v rámci vyhodnocovania ponúk uchádzačov nehodnotila vôbec). 

Pokiaľ by sa totiž uchádzači nezmestili do kontrolovaným stanoveného intervalu priemeru troch 

uchádzačmi ponúknutých najnižších cien, ich ponuky by neboli vyhodnotené ako úspešné.  

73. Navrhovateľ má za to, že kľúčovým pochybením kontrolovaného v predmetnom verejnom 

obstarávaní je práve absencia stanovenia kritérií na hodnotenie kvality ponúkaných plnení,  

nech už by kontrolovaný zvolil akýkoľvek druh (postup) verejného obstarávania. 

74. Navrhovateľ uvádza, že na súťaž návrhov poukazoval z dôvodu, že takýto postup volil 

kontrolovaný v predchádzajúcich výberoch didaktických prostriedkov, pričom sa tak dialo  

i v prípade takých učebníc, ktoré už boli rozširované na školách. Pokiaľ z objektívnych dôvodov 

nie je aktuálne možné použiť súťaž návrhov, mal podľa názoru navrhovateľa kontrolovaný 

nastaviť súťažné podmienky vo verejnej súťaži vhodným a primeraným spôsobom k predmetu 

verejného obstarávania tak, aby tieto podmienky zabezpečovali dodanie nielen najlacnejších, 

ale aj kvalitných plnení, čo je pri uvedenom predmete zákazky podľa navrhovateľa nevyhnutné, 

inak sa totiž stane verejné obstarávanie celkom neefektívnym. 

75. Navrhovateľ má tiež za to, že kontrolovaný celkom nevhodne supluje riadne nastavenie kritérií 

pre vyhodnotenie kvality predmetu zákazky práve odkazom na proces udeľovania schvaľovacej 

doložky učebnice, v ktorom namiesto niekoľkočlennej poroty (komisie), ktorá by objektívne 

hodnotila skutočnú kvalitu ponúk uchádzačov priamo v procese verejného obstarávania,  

bude posudzovať (a to navyše iba) minimálny štandard pracovných učebníc a metodickej 

príručky len jeden úradník kontrolovaným priamo riadenej organizácie. V tomto vidí 

navrhovateľ netransparentnosť procesu verejného obstarávania. Rozdiel podľa neho spočíva  

aj v kontrolných a preskúmavacích mechanizmoch oboch postupov (ak by sa o kvalite predmetu 

zákazky rozhodovalo priamo v procese verejného obstarávania a ak sa súlad didaktického 

prostriedku bude posudzovať iba podľa školského zákona), ako aj v tom, ako sú zvolení lektori, 
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ktorých lektorské posudky na didaktické prostriedky majú byť predkladané spolu so žiadosťou 

o udelenie schvaľovacej doložky (je rozdiel, či týchto lektorov určí priamo kontrolovaný - ako 

tomu bolo v predchádzajúcich verejných obstarávaniach nových učebníc alebo či si ich zvolí 

podľa vlastného uváženia vydavateľstvo, ktoré žiada o udelenie schvaľovacej doložky - ako to 

je v prípade navrhovateľom napádanej verejnej súťaže), keďže voľba lektorov kontrolovaným 

je podľa názoru navrhovateľa tiež jednou zo záruk zabezpečenia objektívnejšieho dohliadania 

na kvalitu didaktických prostriedkov, a tým aj jedným z garantov jej zvýšenia. 

Ad d) súlad postupu kontrolovaného s jeho interným predpisom 

76. Navrhovateľ uvádza, že mu je známy rozsah preskúmavacích právomocí úradu. Na porušenie 

interných predpisov kontrolovaného však považoval za potrebné upozorniť z dôvodu,  

že pre správne vyhodnotenie toho, či kontrolovaný postupoval v súlade so základnými 

princípmi a cieľmi verejného obstarávania, je nevyhnutné oboznámiť sa s podrobnou úpravou 

postupov, ktoré má kontrolovaný pri zabezpečovaní tvorby a dodania obstarávania  

tak špecifického predmetu zákazky, ako sú didaktické prostriedky (učebnice), dodržiavať. 

Ad e) kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) 

77. Navrhovateľ poukazuje na konštatovanie úradu, že stanovenie kritérií je plne v kompetencii 

kontrolovaného, súčasne však úrad poukazuje na isté obmedzenia, ktoré sú verejní 

obstarávatelia pri definovaní kritérií povinní dodržiavať (§ 44 zákona o verejnom obstarávaní). 

Navrhovateľ uvádza, že nesúhlasí so záverom úradu, podľa ktorého kontrolovaný stanovením 

jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to najnižšej ceny, bez určenia kritéria kvality, 

neporušil tento zákon. Navrhovateľ uvádza, že dôvody, pre ktoré má opačný názor, obsahuje  

aj časť jeho odvolania týkajúca sa opisu predmetu zákazky a časť týkajúca sa zvoleného 

postupu zadávania zákazky.  

78. Navrhovateľ tiež poukazuje na názor úradu, podľa ktorého bude kvalita v rozsahu minimálneho 

štandardu zabezpečená procesom udeľovania schvaľovacej doložky v zmysle ustanovení 

školského zákona a následne bude kvalita hodnotená ešte aj pedagogickými zamestnancami, 

ktorí budú objednávať iba také učebnice, ktoré budú považovať za najkvalitnejšie. Takýto 

model by však podľa navrhovateľa fungoval iba v prípade, ak by kontrolovaný stanovil 

rozumnú a jednotnú cenu pre všetkých vydavateľov a títo by za danú cenu zabezpečovali tvorbu 

a dodanie predmetných didaktických prostriedkov. Navrhovateľ má za to, že aj týmto spôsobom 

by kontrolovaný mohol zabezpečiť širokú škálu ponuky didaktických prostriedkov a učiniť 

zadosť autorskému dokumentu „Učiace sa Slovensko“, situácia v predmetnom verejnom 

obstarávaní je však opačná, pretože úroveň kvality budú určovať iba tí vydavatelia, ktorí sú 

schopní ponúknuť najlacnejšie plnenie. To automaticky reálne vylučuje, že by sa vydavatelia 

snažili o dosiahnutie skutočnej kvality, keďže celkom postačujúcim bude dosiahnuť iba 

minimálny základný štandard stanovený štátnym vzdelávacím programom. 

79. Navrhovateľ tiež poukazuje na to, že opísaný proces zabezpečenia kvality, ktorý úrad považuje 

za dostačujúci, sa bude realizovať až po ukončení verejnej súťaže, z čoho vyplýva, že v rámci 

verejného obstarávania nie je kvalita plnenia predmetu zákazky zabezpečená vôbec a tiež na to, 

že hospodárske subjekty, ktoré by chceli ponúknuť kontrolovanému plnenie výraznejšie 

presahujúce rámec základného štandardu kvality, sa s najväčšou pravdepodobnosťou 

neprebojujú medzi víťazných uchádzačov. Navrhovateľ má za to, že kontrolovaným nastavené 

kritérium najnižšej ceny stimuluje a núti uchádzačov venovať pozornosť iba tomu,  

ako dosiahnuť čo najnižšiu cenu, bez potreby dosiahnutia skutočnej kvality (keďže súlad s 

inovovaným Štátnym vzdelávacím programom kvalitu a odbornú úroveň didaktických 

prostriedkov nijako nezaručuje). 

80. Navrhovateľ tiež uvádza, že z cien ponúknutých uchádzačmi, ktorí vo verejnej súťaži uspeli,  

je evidentné, že kvalita nimi ponúknutých didaktických prostriedkov môže jedine utrpieť. 

Pokiaľ totiž napr. obchodná spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. z ceny 3,30 eur s DPH 

klesla v ponúkanej cene jeho plnenia na 1,65 eur s DPH pri najvyššom intervale nákladu,  
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resp. na 2,09 eur s DPH pri nižších intervaloch nákladu, musí sa tak stať buď na značný úkor 

(už i tak veľmi obmedzeného) rozsahu učebnice alebo významného zníženia zisku vydavateľa 

tesne nad hranicu výrobných nákladov (čo však vzhľadom na podnikateľský charakter 

uchádzača navrhovateľ nepovažuje za pravdepodobné). Navrhovateľ tiež poukazuje  

na ďalšieho úspešného uchádzača - obchodnú spoločnosť Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o., ktorý ponúka predmet zákazky za ceny (v závislosti  

od nákladu pri náklade prevyšujúcom 5 000 ks) od 1,10 eur s DPH až 2,97 eur s DPH. 

81. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazuje na záver úradu, podľa ktorého navrhovateľ, u ktorého 

je predpoklad, že jeho učebnica vzhľadom na jej náklad a obľúbenosť u pedagógov predstavuje 

kvalitne spracovaný didaktický prostriedok, splnil kontrolovaným stanovené kritérium a zaradil 

sa medzi úspešných uchádzačov. Navrhovateľ má však za to, že úrad nesprávne vyhodnotil to, 

že navrhovateľ ponúkol kontrolovanému cenu za rovnakú pracovnú učebnicu, ktorú doposiaľ 

rozširoval. Cena za túto pracovnú učebnicu by totiž nesplnila kontrolovaným stanovené 

kritérium pre vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Ako vyplýva z ponuky navrhovateľa, rozsah 

ním ponúkaného plnenia bude oproti učebnici, ktorú vydával doposiaľ, podstatne obmedzený, 

a to až takmer o 50 %. Navrhovateľ k tomu dodáva, že nie je zrejme potrebné zdôrazňovať, 

ktorá verzia učebnice je po odbornej a didaktickej stránke kvalitnejšia. Argumentácia úradu  

je teda podľa navrhovateľa celkom nesprávna, keďže vychádza z nesprávnych predpokladov. 

82. Navrhovateľ uvádza, že nedáva kontrolovanému na ťarchu skutočnosť, že nie všetci potenciálni 

vydavatelia majú majetkové alebo personálne prepojenia, resp. vplyv na rozhodovanie  

v obchodných spoločnostiach, ktoré vykonávajú tlačiarenskú činnosť, ako konštatoval úrad. 

83. Navrhovateľ objasňuje, že namietal diskriminačný charakter tejto skutočnosti iba v súvislosti  

s kontrolovaným stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena.  

Za takejto situácie sú podľa neho zvýhodnené subjekty, ktoré spomína navrhovateľ. 

Navrhovateľ je presvedčený, že prepojenia na tlačiarne by nemali zohrávať rozhodujúcu úlohu 

v tom, či bude vydavateľ schopný splniť kritérium na vyhodnotenie ponúk a ponúknuť 

kontrolovanému takú cenu, ktorá mu zaistí úspešné umiestnenie sa vo verejnej súťaži.  

Podľa navrhovateľa je nepochybné, že výhodu majú subjekty, ktoré vedia čo najlacnejšie 

zabezpečiť tlač rozmnoženín pracovných učebníc, bez ohľadu na to, ako kvalitne vedia  

po odbornej stránke spracovať obsah predmetu zákazky. Kontrolovaný teda vo verejnej súťaži 

kladie dôraz na taký prvok, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou môže spôsobiť neefektívnosť 

verejnej súťaže. Prioritu totiž zohráva nie to, ako kvalitné budú učebnice, ale ako lacno ich 

dokáže uchádzač dodať - teda jednoznačne sú zvýhodnené tlačiarne pred vydavateľmi.  

Z tohto pohľadu navrhovateľ poukazuje aj na rozpor s tvrdením kontrolovaného, že má záujem 

aj o nové, a nie iba o už existujúce tituly učebníc, nakoľko sám kontrolovaný nastavil 

podmienky verejnej súťaže tak, aby boli zvýhodnené najmä vydavateľstvá, ktoré jednak  

už majú vytvorené didaktické prostriedky, ktorých dodanie je predmetom zákazky a ktoré 

dlhodobo pôsobia na trhu, pričom ešte výraznejšie zvýhodnenie sa týka takých vydavateľstiev, 

ktoré sa okrem vydavateľskej činnosti venujú aj tlači. 

84. Diskriminačný charakter nastavených súťažných podmienok voči vydavateľom, ktorí v čase 

vyhlásenia verejnej súťaže nemali pripravenú hotovú učebnicu, potvrdzuje podľa názoru 

navrhovateľa i fakt, že danej verejnej súťaže sa zúčastnil iba jeden takýto vydavateľ. 

Deklarovaný zámer kontrolovaného, aby sa verejnej súťaže zúčastnilo čo najviac 

hospodárskych subjektov, vrátane tých, ktoré v čase vyhlásenia verejného obstarávania nemali 

hotové predmetné didaktické prostriedky, bol podľa názoru navrhovateľa iba predstieraný,  

a nie reálny, o čom podľa neho svedčí i v úvode nastavená lehota na spracovanie obstarávaného 

predmetu zákazky, ktorá bola pri vyhlásení verejnej súťaže kontrolovaným určená na 60 dní  

od podpisu rámcovej dohody (túto lehotu na základe navrhovateľom podanej žiadosti o nápravu 

kontrolovaný predĺžil na 180 dní). Navrhovateľ má za to, že podmienky, ktoré nastavil 

kontrolovaný, takéto subjekty z hospodárskej súťaže odradili, a teda nemohol byť naplnený 

účel a cieľ verejného obstarávania, ako ho opisuje úrad v rozhodnutí (dosiahnutie čo najširšej 



17 

hospodárskej súťaže). Podľa názoru navrhovateľa s neúčasťou hospodárskych subjektov,  

ktoré nemali v čase vyhlásenia verejného obstarávania pripravené hotové didaktické 

prostriedky, ktoré majú byť predmetom zákazky, úzko súvisí aj stanovenie jediného kritéria  

na vyhodnotenie ponúk. Takéto hospodárske subjekty totiž len veľmi ťažko môžu vopred reálne 

odhadnúť cenu za vyhotovenie obstarávaných didaktických prostriedkov. 

85. V súvislosti s kontrolovaným stanoveným jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 

navrhovateľ poukazuje i na to, že podľa už dlhodobejšie uplatňovaných a preferovaných 

prístupov k verejnému obstarávaniu sa má klásť dôraz viac na rentabilitu, ako výlučne na cenu 

obstarávaného plnenia. Namiesto najnižšej ceny sa pri verejnom obstarávaní treba sústrediť 

najmä na tzv. MEAT kritériá (Most Economically Advantageous Tender). Podľa navrhovateľa 

je prirodzené a logické, že v prípade takého predmetu zákazky, akým je zabezpečenie 

vytvorenia a dodanie učebníc, je nutné a rozumné vytvoriť väčší priestor pre kvalitné riešenia 

vďaka možnosti zadať zákazky na základe hospodársky najvýhodnejšej ponuky, a nie iba 

najnižšej ceny, pretože takáto voľba umožní kontrolovanému zohľadniť rôzne neopomenuteľné 

prvky súvisiace s vecným obsahom predmetu zákazky, ako je najmä kvalita, odborná úroveň, 

technická podstata, funkčné vlastnosti, rentabilita, atď.  

86. Uvedené podľa navrhovateľa predstavuje pre hospodárske subjekty stimul, aby dodali 

kontrolovanému ozajstnú pridanú hodnotu a má pozitívny vplyv na inováciu, pretože je 

podnetom pre hospodárske subjekty vyvinúť lepšie a trvalo udržateľnejšie plnenie, ktoré má 

byť predmetom zákazky. Súčasne prístup orientovaný na výstup umožňuje verejným 

obstarávateľom sústrediť sa na ich skutočné potreby nákupu, napríklad funkčné požiadavky 

výrobku, ktoré by mali mať, ale ponecháva uchádzačom voľnosť vyvíjať nový inovačný tovar 

alebo služby, ktoré by mohli lepšie zodpovedať skutočnej potrebe verejného obstarávateľa. 

87. Navrhovateľ apeluje na to, že úroveň školstva determinuje sociálnu úroveň a ekonomickú silu 

spoločnosti v budúcnosti, a že kvalita vzdelania je nesmierne dôležitá, pričom rozhodne  

by mala napredovať. Kvalitnú výchovu a vzdelávanie si ako strategický cieľ určila i vláda 

Slovenskej republiky, napr. vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2016 -2020 

(v časti s názvom „Školská politika“ je uvedené, že strategickým cieľom vlády je efektívne 

fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce  

na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti, a osobitne na potreby hospodárskej 

praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť  

zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu,  

a zabezpečujúce učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu 

ich práce), v dokumente „Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania“ s podnázvom 

„Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko“ [ako strategický cieľ tento dokument 

vymedzuje, cit.: „Dostatočne financované a efektívne fungujúce regionálne školstvo 

zabezpečujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie (...)“, ako čiastkový cieľ menovaný dokument 

vymedzuje, cit.: „Dostatočne financované a efektívne fungujúce školstvo systémovo 

podporujúce kvalitu“ a „Kvalitnú výchovu a vzdelávanie“], ako aj v dokumente „Učiace sa 

Slovensko“, na ktorý odkazuje tak kontrolovaný, ako aj úrad. Niet teda pochybností o tom,  

že dôraz sa pri vzdelávaní má klásť na kvalitu, čo však kontrolovaný v predmetnom verejnom 

obstarávaní podľa navrhovateľa celkom opomína. Navrhovateľ zdôrazňuje, že súlad so Štátnym 

vzdelávacím programom nezaručuje kvalitu, ale iba minimálne základné požiadavky.  

88. Navrhovateľ uvádza, že konštatovanie o tom, že kontrolovaným nastavenými súťažnými 

podmienkami sa zabezpečuje kvalita plnení uchádzačov, je len zdaním, a nie realitou.  

Z kontrolovaným nastavených podmienok totiž vyplýva, že úroveň didaktických prostriedkov 

budú určovať iba tie subjekty, ktoré sú schopné dodať kontrolovanému najlacnejšie plnenia.  

A týmto, aby dali zadosť kritériu najnižšej ceny, bude celkom stačiť, ak nimi predložené 

didaktické prostriedky budú spĺňať minimálny štandard stanovený Štátnym vzdelávacím 

programom, pretože viac si ani za tak nízke ceny, ku ktorým ich bez stanovenia úrovne kvality 

motivuje kontrolovaný, ani nebudú môcť dovoliť. 
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Ad f) zmluvná podmienka (fixná cena predmetu zmluvy na 48 mesiacov) 

89. Navrhovateľ poukazuje na to, že predloženými vyhláseniami tlačiarní preukázal, že cenu za tlač 

učebníc (vzhľadom na veľmi premenlivú cenu papiera i práce ako základných  

a najvýznamnejších vstupných nákladov) nie je možné predpokladať, a už vôbec nie garantovať 

na obdobie dlhšie, ako niekoľko týždňov vopred. Navrhovateľ má za to, že premenlivosť 

ďalších položiek, tvoriacich veľmi významnú časť z ceny predmetu zákazky, taktiež riadne 

odôvodnil a preukázal. Napriek tomu považoval úrad podmienku kontrolovaného,  

aby uchádzač stanovil cenu plnenia na 48 mesiacov vopred, za primeranú a vhodnú, 

nevykazujúcu rozpor so základnými princípmi a pravidlami verejného obstarávania. 

90. Navrhovateľ však má za to, že kontrolovaný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 

nestanovil také podmienky zmluvy, ktoré by vychádzali z jej charakteru a ktoré by podporovali 

čestnú hospodársku súťaž. Navrhovateľ uvádza, že požiadavka určiť fixnú cenu plnenia 

predmetu zákazky na 48 mesiacov vopred, keď absolútnu väčšinu položiek, ktoré majú tvoriť 

túto cenu, predstavujú také zložky, ktoré nie je možné vopred predvídať, nie je v súlade  

so zásadou efektívnosti a hospodárnosti a súčasne táto požiadavka kontrolovaného nevychádza 

z charakteru zmluvy. Celkom iná situácia by podľa navrhovateľa bola napr. pri uzavretí 

rámcovej zmluvy na poskytovanie činností či dodanie tovaru, kde podstatnú časť ceny netvoria 

vstupné náklady na zaobstaranie hmotných vecí, ktorých obstarávacia cena je celkom mimo 

kontrolu úspešného uchádzača a ktorých cenu nie je možné na obdobie 48 mesiacov vopred  

ani len predvídať. Rovnako iná situácia by bola v prípade, ak by kontrolovaný garantoval aspoň 

isté rozpätie nákladu rozmnoženín didaktických prostriedkov, ktoré by si každoročne  

od uchádzača objednal - čo však taktiež nie je predmetný prípad. Navrhovateľ však dodáva,  

že rozumie a nerozporuje skutočnosť, že kontrolovaný nie je schopný garantovať každoročný 

náklad, ktorý by u úspešného uchádzača objednal. Uvedené je však dôvodom,  

prečo navrhovateľ považuje požiadavku stanovenia pevnej ceny na 4 roky vopred  

za neprimeranú a nezohľadňujúcu podmienky plnenia predmetu zákazky. 

91. Navrhovateľ objasňuje, že netvrdí, že požiadavka pevných cien na 48 mesiacov vopred je ako 

taká v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, tvrdí však, že táto požiadavka vzhľadom  

k predmetu zákazky a podmienkam plnenia nezodpovedá základným princípom a podmienkam, 

ktoré je verejný obstarávateľ povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní rešpektovať. 

92. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že v predchádzajúcich zmluvných 

vzťahoch medzi kontrolovaným a dodávateľmi rozmnoženín učebníc, ktoré boli v nadväznosti 

na verejné obstarávania (súťaže návrhov) uzatvárané na dlhšie časové obdobia, bol vždy  

v zmluve určený tzv. kalkulačný vzorec, podľa ktorého bola každoročne vypočítaná cena 

rozmnoženín učebníc, ktorá zohľadňovala aktuálnu situáciu cenového vývoja všetkých 

podstatných nákladových položiek, potrebných na vyhotovenie a dodanie rozmnoženín učebníc 

(všetky tieto položky boli zahrnuté a zohľadnené v kalkulačnom vzorci). Takto nastavená 

cenotvorba plne zohľadňovala aktuálnu situáciu na trhu, ktorá pochopiteľne rovnako ako 

zvýšenie, musela reflektovať aj na zníženie relevantných cien vstupných nákladov.  

Takto nastavený model bol podľa navrhovateľa hospodárny, efektívny a transparentný  

a súčasne plne zodpovedal charakteru a predmetu zmluvného plnenia. 

Ad g) zmluvná podmienka (vypovedanie rámcovej dohody) 

93. Navrhovateľ k záverom úradu uvedeným v napadnutom rozhodnutí uvádza, že predmetnú 

argumentáciu úradu akceptuje, pričom v prípade, ak by po doručení objednávky došlo  

k vypovedaniu rámcovej dohody zo strany kontrolovaného a tento bude postupovať v súlade 

s tým, ako je uvedené v rozhodnutí úradu (body 50 a 51 tohto rozhodnutia), odpadá 

navrhovateľom opísané riziko neupotrebenia kontrolovaným objednaných rozmnoženín 

didaktických prostriedkov. 
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Ad h) odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 

94. K záverom úradu uvedeným v rozhodnutí k predmetnej namietanej skutočnosti sa navrhovateľ 

v odvolaní nevyjadril. 

95. V ďalšej časti odvolania navrhovateľ poukazuje na kauciu, ktorú zložil s podaním námietok 

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ako aj na kauciu, ktorú zložil s podaním 

odvolania. 

Kaucia zložená s podaním námietok 

96. Navrhovateľ uvádza, že dňa 24. 06. 2019 podal žiadosť o metodické usmernenie k uhradeniu 

kaucie za podanie námietok, pričom do dňa podania odvolania navrhovateľovi nebol oznámený 

výsledok jeho žiadosti. Navrhovateľ žiada, aby sa rada vysporiadala i s otázkou,  

či bolo nevyhnutné za podanie námietok uhradiť kauciu vo výške 4 000 eur alebo iba vo výške 

2 000 eur a v prípade, ak navrhovateľ zaplatil kauciu vo vyššej sume, ako mal, žiada, aby mu 

bola prevyšujúca časť kaucie vrátená.  

97. Navrhovateľ uvádza, že napriek tomu, že podával námietky tak proti oznámeniu o vyhlásení 

verejného obstarávania, ako aj voči dokladom potrebným pre vypracovanie ponuky (súťažným 

podkladom), konkrétne skutočnosti, ktoré namietal, sa v oznámení i v súťažných podkladoch 

prelínajú. Všetky skutočnosti, namietané v oznámení, sú totiž namietané aj v rámci súťažných 

podkladov. Z uvedeného dôvodu má navrhovateľ za to, že bolo postačujúce uhradiť kauciu  

iba vo výške 2 000 eur, avšak z dôvodu opatrnosti uhradil navrhovateľ pre istotu kauciu 

osobitne za podanie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) aj b) zákona o verejnom obstarávaní 

v zmysle pokynov úradu pre úhradu kaucie zverejnených na jeho webovom sídle.  

98. Navrhovateľ taktiež žiada radu o posúdenie a odôvodnenie oprávnenosti požiadavky úradu 

platiť osobitne kauciu za podanie každej skutočnosti, t. j. osobitne za podanie námietok proti 

oznámeniu [§ 170 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní] a osobitne za podanie 

námietok voči dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky [§ 170 ods. 3) písm. b) tohto 

zákona]. Navrhovateľ má totiž za to, že takýto postup úradu je svojvoľný, nakoľko zo zákona 

o verejnom obstarávaní takáto povinnosť pre podávateľa námietok podľa názoru navrhovateľa 

nevyplýva. Navrhovateľ má za to, že zákon upravuje úhradu kaucie za podanie námietok 

všeobecne (t. j. námietok ako typu podania), nie za podanie námietok pre každú skutočnosť 

uvedenú v ustanovení § 170 ods. 3 tohto zákona osobitne. 

Kaucia zložená s podaním odvolania 

99. Navrhovateľ k tejto kaucii uvádza, že v súvislosti s úhradou kaucie za podanie odvolania žiada 

radu, aby posúdila, či nie je odôvodnený postup v zmysle ustanovenia § 177 ods. 6 zákona 

o verejnom obstarávaní, podľa ktorého v prípade, ak úrad nerozhodol v lehote podľa § 175  

ods. 5 tohto zákona, nevzniká odvolateľovi povinnosť s podaním odvolania zložiť na účet úradu 

kauciu za podanie odvolania. 

100. Navrhovateľ poukazuje na to, že kontrolovaný mal podľa ustanovenia § 173 ods. 1 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní doručiť úradu písomné vyjadrenie k námietkam a kompletnú 

dokumentáciu v origináli sprístupnením elektronickej dokumentácie podľa ods. 2  

cit. ustanovenia najneskôr do 7 dní od doručenia námietok. Námietky vrátane opisu 

rozhodujúcich skutočností boli navrhovateľom doručené úradu aj kontrolovanému dňa  

07. 05. 2019. Kontrolovaný mal teda úradu doručiť kompletnú dokumentáciu najneskôr dňa  

14. 05. 2019. Keďže tak kontrolovaný neurobil, mal úrad postupovať podľa § 173 ods. 4 zákona 

o verejnom obstarávaní, a teda konanie mal prerušiť a nariadiť kontrolovanému doručiť 

kompletnú dokumentáciu v stanovenej lehote. V takomto prípade by počas prerušenia konania 

úradu neplynula lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 175 ods. 5 tohto zákona. Úrad však 

podľa všetkého konanie neprerušil a ani kontrolovaného nevyzýval na splnenie jeho povinností, 

pričom z rozhodnutia vyplýva, že kontrolovaný si jeho povinnosť sprístupniť elektronickú 

podobu dokumentácie splnil až dňa 07. 06. 2019, t. j. 24 dní po zákonom stanovenej lehote.  
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101. Navrhovateľ má za to, že nakoľko úrad nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

konanie neprerušil a nezabezpečil plynulý priebeh preskúmavania postupu kontrolovaného, 

konal v rozpore so základnými princípmi správneho konania, za ktorých okolností je na mieste 

aplikovať ustanovenie zákona o odpadnutí povinnosti odvolateľa zložiť na účet úradu kauciu 

za podanie odvolania. Navrhovateľ má zato, že takýto postup je logickým najmä z pohľadu 

znenia ustanovenia § 173 ods. 4 posledná veta tohto zákona, podľa ktorej od vydania 

rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu 

lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. Nakoľko má podľa ustanovenia § 175 ods. 5 tohto zákona 

lehota na rozhodnutie úradu začať plynúť až od doručenia kompletnej dokumentácie v origináli, 

nemalo by ustanovenie o prerušení konania žiaden zmysel, nakoľko tak či tak by lehota  

na rozhodnutie plynúť nezačala, keďže začiatok plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia  

je viazaný práve na doručenie kompletnej dokumentácie v origináli. 

102. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazuje na § 3 ods. 1 a 4 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj na článok 41 Charty základných 

práv Európskej únie, ktorý garantuje tzv. právo na dobrú správu veci verejných, pričom má  

za to, že je v rozpore so základnými princípmi správneho konania i právom na dobrú správu 

vecí verejných, v kontexte nesplnenia si povinnosti úradu zabezpečiť rýchly a plynulý priebeh 

konania a uplatnenia ustanovenia § 177 ods. 6, § 175 ods. 5 v súvislosti s § 173 ods. 1 písm. a) 

a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, keď dokonca sám zákon v prípade nevydania 

rozhodnutia o námietkach v zákonom stanovenej lehote odpúšťa povinnosť zaplatiť kauciu  

za podanie odvolania, vyžadovať od navrhovateľa zaplatenie kaucie za odvolanie.  

103. Navrhovateľ uvádza, že z opatrnosti spolu s podaním odvolania zložil na účet úradu kauciu  

vo výške podľa § 177 ods. 8 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 6 000 eur. 

Pokiaľ však rada dospeje k záveru, že navrhovateľovi nevznikla povinnosť uhradiť kauciu  

za podanie odvolania, navrhovateľ žiada o jej vrátenie. 

104. V závere odvolania navrhovateľ konštatuje, že úrad pri väčšine ním namietaných skutočností 

použil argumentáciu, že kontrolovaný neporušil žiadne konkrétne ustanovenie zákona 

o verejnom obstarávaní, nakoľko tento zákon buď namietané konanie (podmienky) nevyžaduje 

ako kogentne dané, a preto bolo výlučne na rozhodnutí kontrolovaného, či sa rozhodne možnosť 

danú zákonom aplikovať alebo nie, ako aj argument, že zákon priamo neprikazuje 

kontrolovanému postupovať určitým spôsobom.  

105. Pochybenie kontrolovaného však podľa navrhovateľa spočíva v tom, že súťažné podmienky, 

ktoré pre danú verejnú súťaž nastavil, nevychádzajú z charakteru predmetu zmluvy 

(kontrolovaný nestanovil žiadne kvalitatívne požiadavky na predmet plnenia, ktoré sú však  

v danom prípade celkom nevyhnutné). Bez toho, aby kontrolovaný stanovil požiadavky  

na kvalitu obstarávaného predmetu plnenia, nemôže byť podľa navrhovateľa naplnený 

základný účel verejného obstarávania, t. j. dostať najlepšiu kvalitu za najvýhodnejšiu cenu,  

pričom verejné obstarávanie bude neefektívne, a teda aj protizákonné. 

106. Z uvedených dôvodov navrhovateľ žiada, aby rada zmenila rozhodnutie úradu tak, že nariadi 

zrušiť predmetnú verejnú súťaž. 

Vyjadrenie kontrolovaného k odvolaniu 

107. Kontrolovaný dňa 25. 07. 2019 predložil svoje vyjadrenie k odvolaniu, v ktorom uvádza,  

že vzhľadom na to, že navrhovateľ v odvolaní neuvádza žiadne nové významné skutočnosti, 

kontrolovaný sa v plnej miere pridržiava svojho vyjadrenia k námietkam a žiada, aby rada 

predmetné vyjadrenie k námietkam v plnom rozsahu zohľadnila. Kontrolovaný rovnako žiada, 

aby rada zohľadnila aj argumentáciu kontrolovaného z oznámenia o výsledku vybavenia 

žiadosti o nápravu a oznámenia o zamietnutí žiadostí o nápravu, pričom dodáva nasledovné: 
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Ad a) vymedzenie druhu zákazky (zákazka na dodanie tovaru) 

108. Kontrolovaný uvádza, že v bode 4.2 rámcovej dohody síce uviedol, že odmena zahŕňa okrem 

iného aj autorské honoráre uhradené autorom didaktických prostriedkov, avšak znamená to iba 

to, že autorské honoráre uhradené autorom musia byť zahrnuté v cene a kontrolovaný ich 

nebude hradiť osobitne.  

109. Ďalej poukazuje na to, že CPV kód učebníc je 22112000-8. Učebnice sú v Spoločného slovníku 

obstarávania zaradené v triede „Tlačené knihy“, skupine „Tlačené knihy, brožúry a letáky“  

a oddiele „Tlačené výrobky a príbuzné produkty“. Ako vidno zo štruktúry Slovníka CPV:  

 CPV kódy od 03000000-1 (Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke  

a súvisiace produkty) po 44930000-8 (Bridlica) obsahujú tovary.  

 CPV kódy od 45000000-7 po 45520000-8 (Prenájom zariadení na zemné práce  

s obsluhou) obsahujú stavebné práce.  

 Oddiel 48000000-8 obsahuje Softvérové balíky a informačné systémy. 

 Oddiely od 50000000-5 (Opravárske a údržbárske služby) až po koniec slovníka 

obsahujú služby. 

110. Z uvedeného je podľa kontrolovaného zrejmé, že samotná komisia radí učebnice medzi tovary. 

111. Kontrolovaný tiež uvádza, že nerozumie tvrdeniu navrhovateľa, cit.: „práve fáza vytvorenia 

didaktických prostriedkov determinuje verejné obstarávanie“. Kontrolovaný uvádza,  

že ho nezaujíma, či uchádzač má učebnicu vytvorenú, či ju nemá vytvorenú, ani ako ju bude 

vytvárať, pretože kontrolovaný nebude vstupovať do procesu tvorby učebnice a nebude dávať 

vydavateľovi pokyny na vytvorenie učebnice. Kontrolovaný bude objednávať iba 

rozmnoženiny učebnice a bude hradiť iba rozmnoženiny učebnice. 

112. Kontrolovaný uvádza, že súhlasí s úradom v tom, že vytvorenie učebnice je opodstatneným 

predpokladom dodania rozmnoženiny učebnice, čo možno prirovnať k vývoju akéhokoľvek 

iného tovaru. Opodstatneným predpokladom dodania mnohých iných tovarov je totiž ich vývoj. 

V tejto súvislosti však uvádza, že bude platiť len za dodanie rozmnoženín učebnice a nebude 

platiť osobitne za ich tvorbu. Kontrolovaný má za to, že je logické, že vytvorenie učebnice  

je zahrnuté v cene rozmnoženiny učebnice, keďže ide o náklady vydavateľa. Rovnako aj v cene 

iných tovarov sú zahrnuté náklady na ich vývoj, nech sú to napr. komponenty počítačov, 

automobily, stoly, stoličky atď. Prijatím argumentácie navrhovateľa by bolo podľa 

kontrolovaného nutné dospieť k záveru, že obstarávanie akéhokoľvek tovaru, ktorého 

vytvoreniu predchádza jeho vývoj, by bolo zákazkou nie na dodanie tovaru, ale zákazkou  

na poskytnutie služby. 

113. Podľa kontrolovaného by o inú situáciu išlo, ak by kontrolovaný skutočne obstarával 

vytvorenie učebnice - autorské dielo tak, ako to tvrdí navrhovateľ. V takom prípade  

by kontrolovaný hradil služby autorov a súvisiace služby, najmä vytvorenie grafiky učebnice. 

Ak by tomu tak bolo, kontrolovaný by zvolil iný zmluvný typ (zmluvu o dielo s náležitou 

úpravou majetkových práv k učebnici v prospech kontrolovaného) a pravdepodobne aj iný 

postup zadávania zákazky, keďže by s veľkou pravdepodobnosťou išlo o zákazku s nízkou 

hodnotou (do 260 000 eur bez DPH), keďže by išlo o služby autorov CPV 92312210-6,  

teda o neprioritné služby. To však vzhľadom na aktuálne nastavenie procesov v oblasti 

učebnicovej politiky nie je v tomto momente nutné, keďže by sa tým eliminovala možnosť 

nakúpiť existujúce učebnice. 

114. Kontrolovaný má za to, že záver úradu o tom, že predmetom zákazky sú tovary, je správny. 

Pokiaľ by rada dospela k opačnému záveru, kontrolovaný žiada náležité zdôvodnenie  

a posúdenie vplyvu na výsledok, teda či a prečo nesprávne vyhodnotenie predmetu zákazky  

ako tovaru, robí postup kontrolovaného alebo jeho časť nezákonným s vplyvom na výsledok. 
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Ad b) opis predmetu zákazky 

115. Kontrolovaný poukazuje na to, že navrhovateľ považuje opis predmetu zákazky  

za nedostatočný v súvislosti s kontrolovaným zvoleným kritériom na vyhodnotenie ponúk, 

keďže podľa navrhovateľa sú ponuky vzhľadom na rozdielnosť v kvalite spracovania 

didaktických prostriedkov neporovnateľné. Navrhovateľ uvádza, že vzhľadom k tomu,  

že predmet zákazky je de facto výsledok intelektuálnej činnosti, nie je reálne možné predmet 

zákazky opísať tak, aby sa mohlo vyhodnotenie ponúk na základe kritéria cena považovať  

za porovnateľné, transparentné a objektívne preskúmateľné.  

116. Kontrolovaný má za to, navrhovateľove tvrdenia o údajnej neporovnateľnosti, 

netransparentnosti a nepreskúmateľnosti hodnotenia ponúk sú iba frázy bez reálneho základu  

v skutkovom stave. Uvádza, že kritérium na vyhodnotenie ponúk, ako aj pravidlá jeho 

uplatnenia, sú stanovené jednoznačne. Poukazuje na to, že zverejnil aj excelovskú tabuľku 

ovzorcovanú podľa stanovených pravidiel na uplatnenie kritérií. 

117. Kontrolovaný uvádza, že navrhovateľ nevysvetlil, prečo by ponuky boli neporovnateľné  

z pohľadu stanovených kritérií. Kontrolovaný má za to, že ponuky sú porovnateľné,  

len sa v tejto fáze celého procesu zabezpečovania didaktických prostriedkov neporovnávajú  

z pohľadu kvality, pričom kvalita bude posudzovaná v rámci schvaľovacieho procesu učebnice 

Štátnym pedagogickým ústavom a následne samotnými školami.  

118. Kontrolovaný zdôrazňuje, že navrhovateľ neuvádza, čo opisu predmetu zákazky chýba. Navyše 

v námietkach na jednej strane tvrdí, že nedostatkom je nestanovenie počtu strán, no na strane 

druhej tvrdí, že stanovenie počtu strán by bolo neprimerane obmedzujúce hospodársku súťaž. 

Kontrolovaný má za to, že odvolaniu navrhovateľa v tomto bode chýbajú akékoľvek argumenty 

zdôvodňujúce zmenu napadnutého rozhodnutia.  

119. Ďalej kontrolovaný poukazuje na to, že navrhovateľ v odvolaní tvrdí, že cena 3,30 eur s DPH 

bola stanovená priamo kontrolovaným, a nie samotnými vydavateľmi. Kontrolovaný uvádza, 

že kontrolovaný nedisponuje kompetenciou regulácie cien učebníc. Cena 3,30 eur s DPH 

nebola stanovená kontrolovaným, ale samotnými vydavateľmi, ktorí jediní rozhodujú o cenách 

svojich produktov. Kontrolovaný uvádza, že na učebnicu Prvouka pre 2. ročník ZŠ poskytoval 

priamo školám príspevok vo výške 3,30 eur. Samotní vydavatelia tejto skutočnosti prispôsobili 

svoju cenotvorbu, avšak z vlastnej vôle, nie z dôvodu regulačného rozhodnutia kontrolovaného. 

Ad c) zvolený postup zadávania zákazky (verejná súťaž) 

120. Kontrolovaný uvádza, že v tomto bode odvolania navrhovateľ de facto nenapáda nesprávnosť 

záverov úradu o zvolenom postupe zadávania zákazky, napáda len kritériá na vyhodnotenie 

ponúk, a preto kontrolovaný nepovažuje za potrebné viac sa vyjadrovať k zvolenému postup 

zadávania zákazky. 

Ad d) súlad postupu kontrolovaného s jeho interným predpisom 

121. K predmetnej časti odvolania navrhovateľa sa kontrolovaný nevyjadril. 

Ad e) kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) 

122. Kontrolovaný uvádza, že je výhradne v kompetencii verejného obstarávateľa stanoviť,  

či ponuky bude vyhodnocovať na základe ceny alebo zvolí aj kvalitatívne kritériá. Úrad a ani 

rada nemajú v kompetencii prikázať verejnému obstarávateľovi, na základe akých kritérií bude 

hodnotiť ponuky. Úrad a rada môžu posudzovať, či verejným obstarávateľom stanovené kritériá 

spĺňajú požiadavky zákona o verejnom obstarávaní stanovené v § 44. 

123. Kontrolovaný má za to, že navrhovateľ nepoukázal na nezákonnosť stanoveného kritéria,  

de facto sa len v odvolaní domáha stanovenia kritéria kvality. Ako však kontrolovaný uviedol, 

úrad a ani rada nie sú oprávnení prikázať kontrolovanému použiť nejaké kritériá. Jedine verejný 

obstarávateľ rozhoduje, aké parametre predmetu zákazky sú pre neho rozhodujúce. 
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124. V tomto konkrétnom prípade má kontrolovaný za to, že stanovené kritérium umožňuje 

úspešnosť ponúk, ktorých rozdiel v cene je v podstate 30 %. Uvedené kontrolovaný považuje 

za dostatočné zohľadnenie prirodzenej rozdielnosti medzi učebnicami (či už v rozsahu alebo 

kvalite). Kontrolovaný má za to, že v mnohých oblastiach trhu znamená 30 % rozdiel v cene 

rozdiel medzi bežným produktom a produktom nadštandardnej kvality, a že tento rozptyl 

vytvára dostatočný priestor pre úspešnosť ponúk na kvalitnejšie učebnice. Tlak na kvalitu podľa 

kontrolovaného vytvára samotný koncept rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi,  

ktorý vytvára prirodzenú konkurenciu medzi úspešnými uchádzačmi. Je dôvodné predpokladať, 

že uchádzač so síce lacnou, ale zároveň menej kvalitnou učebnicou, nebude na konci dňa 

učebnice dodávať (alebo len v minimálnych množstvách). V tejto súvislosti kontrolovaný 

kladie otázku, prečo by si školy vybrali menej kvalitnú učebnicu. 

125. Pokiaľ by predsa len rada dospela k záveru, že nestanovenie kvalitatívnych kritérií v procese 

zadávania zákazky robí predmetný postup nezákonným, kontrolovaný žiada, aby rada v rámci 

splnenia povinnosti podľa § 175 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní poskytla 

náležitý návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť 

porušeniu tohto zákona, tzn. aké kvalitatívne kritériá má stanoviť, aké pravidlá ich uplatnenia 

má stanoviť, no najmä, ako ich má v procese zadávania zákazky uplatniť pri ponukách  

na učebnice, ktoré ešte neboli vytvorené a uchádzač využíva možnosť učebnicu vytvoriť. 

126. Kontrolovaný dodáva, že k argumentom navrhovateľa ohľadom výhody uchádzačov  

s prepojením na tlačiarne sa nebude vyjadrovať, nakoľko ich považuje za irelevantné a súhlasí 

so závermi úradu. 

Ad f) zmluvná podmienka (fixná cena predmetu zmluvy na 48 mesiacov) 

127. Kontrolovaný uvádza, že stanovenie fixnej ceny je plne v súlade so zákonom a súhlasí  

s názorom úradu. Kontrolovaný nemá záujem o stanovenie kalkulačného vzorca, podľa ktorého 

by bola každoročne vypočítaná cena rozmnoženín učebníc, zohľadňujúc aktuálnu situáciu 

cenového vývoja všetkých podstatných nákladových položiek, keďže by to kontrolovanému 

mimoriadne sťažilo možnosti plánovania výdavkov na učebnice. Kontrolovaný dodáva,  

že navyše neexistujú žiadne relevantné oficiálne zdroje, z ktorých by bolo možné získať 

relevantné údaje o cenovom vývoji podstatných nákladových položiek. Má za to, že prirodzená 

snaha vydavateľov o navýšenie ceny a prirodzená snaha kontrolovaného o čo najväčšie zníženie 

ceny by v dôsledku neexistencie oficiálnych údajov o vývoji cien podstatných nákladových 

položiek viedla len k sporom a reálnemu ohrozeniu dodávok učebníc v dôsledku týchto sporov. 

Ad g) zmluvná podmienka (vypovedanie rámcovej dohody) a ad h) odôvodnenie 

nerozdelenia zákazky na časti 

128. K predmetným navrhovateľom namietaným skutočnostiam sa kontrolovaný nevyjadril. 

129. V závere odvolania kontrolovaný uvádza, že navrhovateľ uvádza, že  

 opis predmetu zákazky je nedostatočný, avšak neuvádza prečo,  

 voľba verejnej súťaže ako postupu zadávania zákazky je vo výhradnej kompetencii 

kontrolovaného a v tomto prípade nemá úrad a ani rada žiadnu kompetenciu vysloviť 

záver o nezákonnosti jej použitia,  

 určenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je vo výhradnej kompetencii kontrolovaného,  

 fixná cena na 48 mesiacov trvania rámcovej dohody je prípustná. 

130. Na základe uvedeného kontrolovaný navrhuje, aby rada odvolanie zamietla a napadnuté 

rozhodnutie potvrdila. Kontrolovaný tiež uvádza, že v dôsledku komplexnosti problematiky 

učebnicovej politiky navrhuje uskutočniť v predmetnej veci ústne pojednávanie. 
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Vyjadrenie navrhovateľa k vyjadreniu kontrolovaného 

131. Dňa 06. 08. 2019 navrhovateľ využil svoje právo nahliadnuť do administratívneho spisu, 

pričom dňa 14. 08. 2019 doručil úradu svoje vyjadrenie k vyjadreniu kontrolovaného. 

132. K predmetnému rada uvádza, že podľa § 177 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní 

odvolanie musí obsahovať opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis 

rozhodujúcich skutočností predložených po uplynutí lehoty na doručenie odvolania podľa 

odseku 1 rada neprihliada. Z uvedených dôvodov sa rada predmetným vyjadrením 

navrhovateľa nebude zaoberať. 

Zistenia rady 

Z predloženej dokumentácie k predmetnej verejnej súťaži rada zistila nasledovné skutočnosti: 

133. Kontrolovaný vyhlásil verejnú súťaž na predmet nadlimitnej zákazky „Prvouka pre 2. ročník 

základných škôl“ v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 11. 04. 2019 pod značkou 2019/S 

072-169734 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2019 dňa 12. 04. 2019 pod značkou 

7417 – MST. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej 

hodnoty zákazky vo výške 720 000 eur bez DPH kontrolovaný uviedol, že ide o nadlimitnú 

zákazku na dodanie tovaru. Súťažné podklady k verejnej súťaži kontrolovaný poskytol  

5 záujemcom vrátane navrhovateľa, pričom im bol udelený prístup k zákazke do IS EVO.  

V lehote na predkladanie ponúk, t. j. do 30. 05. 2019 do 10:00 hod., predložilo ponuku  

5 uchádzačov vrátane navrhovateľa, pričom ide o hospodárske subjekty, ktoré v postavení 

záujemcov prejavili svoj záujem o účasť vo verejnej súťaži. Otváranie ponúk sa uskutočnilo 

dňa 30. 05. 2019 o 10:30 hod. Vyhodnotenie splnenia určených podmienok účasti  

sa uskutočnilo taktiež dňa 30. 05. 2019, pričom komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti konštatovala, že všetci uchádzači preukázali splnenie podmienok účasti v predmetnom 

verejnom obstarávaní. Verejná súťaž sa nachádza v štádiu pred vyhodnocovaním ponúk podľa 

§ 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

134. V zmysle oddielu II „Predmet“, bodu II.1) „Rozsah verejného obstarávania“, podbodu II.1.2) 

„Hlavný kód CPV“ a podbodu II.1.3) „Druh zákazky“ je predmetná zákazka druhovo 

definovaná ako tovar s kódom CPV 22112000-8 (Učebnice).  

135. V oddieli II „Predmet“, v bode II.1) „Rozsah verejného obstarávania“, v podbode II.1.4) 

„Stručný opis“ oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené, cit.: „Predmetom 

zákazky je dodanie učebníc Prvouka pre 2.ročník základných škôl v tlačenej podobe  

a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky v elektronickej 

podobe vrátane poskytnutia licencie.“ 

136. V časti A.1 „Informácie o zákazke a pokyny pre záujemcov a uchádzačov“, v bode 3. „Stručný 

opis predmetu zákazky“ je uvedené, cit.: 

„3.1 Predmetom zákazky je dodanie učebníc Prvouka pre 2.ročník základných škôl na základe 

rámcovej dohody počas obdobia 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.  

3.2 Množstvo a rozsah zákazky: Predpokladaný rozsah rámcovej dohody je dodávka cca.  

60 000 ks učebníc/školský rok „Prvouka pre 2. ročník základných škôl“ v slovenskom jazyku.“ 

137. V Prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky“ je okrem iného uvedené, cit: 

„Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie rozmnoženín Učebnice do miesta dodania určeného 

verejným obstarávateľom, spravidla distribútorovi, ktorý pre verejného obstarávateľa 

zabezpečuje distribúciu učebníc do škôl.“ 

138. Podľa čl. I. „Predmet a účel zmluvy“, bodu 1.1. a 1.2. Prílohy č. 3 súťažných podkladov 

„Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej dohody“ je predmetom tejto 

zmluvy, cit.: „(...) záväzok Dodávateľa  

1.1.1. dodať Objednávateľovi rozmnoženiny Učebnice na základe objednávok,  

pouzivatel
Podčiarknuté
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1.1.2. dodať Objednávateľovi Digitálne didaktické prostriedky - s totožným obsahom  

a v totožnom vizuále s vyhotovením, ku ktorému bola vydaná schvaľovacia doložka a  

1.1.3. previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k rozmnoženinám Didaktických 

prostriedkov,  

1.2. Predmetom tejto zmluvy je aj bezodplatné udelenie licencií v prospech Objednávateľa 

(...).“ 

139. V Prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky“ je okrem iného uvedené: 

4. Rozsah (počet strán) a formát Bez určenia rozsahu verejným obstarávateľom. 

Rozsah bude určený na základe rozhodnutia 

autorov (autorského kolektívu a vydavateľstva). 

Formát učebnice a metodickej príručky: A4 (+/- 

10 % plochy)  

 

140. Kontrolovaný zadáva predmet zákazky v zmysle oddielu IV „Postup“, bodu IV.1) „Druh 

postupu“, podbodu IV.1.1) „Druh postupu“ oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

postupom verejnej súťaže. 

141. V čl. II. „Dodanie didaktických prostriedkov“, bode 2.1. Prílohy č. 3 súťažných podkladov 

„Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej dohody“ je uvedené, cit.: 

„Dodávateľ je povinný podať žiadosť o vydanie schvaľovacej doložky k Učebnici podľa § 13 

ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadna žiadosť musí byť podaná do 180 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Metodická príručka musí byť predložená  

na schvaľovací proces súčasne s podaním žiadosti o vydanie schvaľovacej doložky k Učebnici.“ 

142. V čl. VII. „Trvanie a zánik zmluvy“, bode 7.3. a v bode 7.4., podbod 7.4.2. Prílohy č. 3 

súťažných podkladov „Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej 

dohody“ je uvedené, cit.: „Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípadoch 

ustanovených zákonom alebo v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností 

Dodávateľom. Za podstatné porušenie povinností Dodávateľa sa považuje najmä: (...) 

nesplnenie povinnosti podľa bodu 2.1 a jej nesplnenie ani v dodatočnej lehote stanovenej 

Objednávateľom (...).“ 

143. Kontrolovaný určil v oddiele II „Predmet“, v bode II.2) „Opis“, v podbode II.2.5) „Kritériá  

na vyhodnotenie ponúk“ oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania jediné kritérium  

na vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena. 

144. V bode 3. Prílohy č. 2 súťažných podkladov „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá  

ich uplatnenia“ je uvedené, cit.: „Uchádzači v návrhu na plnenie kritéria predložia jednotkové 

ceny učebnice pri jednotlivých definovaných množstevných intervaloch.“ 

145. V bode 5. Prílohy č. 2 súťažných podkladov „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá  

ich uplatnenia“ je uvedené, cit.: „Tzn., že úspešnými uchádzačmi, s ktorými verejný 

obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu, sa stanú uchádzači, ktorých priemerná cena (pU)  

je maximálne o 30 % vyššia ako pJC, t. j. priemer troch najnižších priemerných cien pU.“ 

146. Podľa čl. IV. „Odmena dodávateľa“, bod 4.1. a 4.2. Prílohy č. 3 súťažných podkladov 

„Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej dohody“ je odmena 

dodávateľa stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  

v znení neskorších predpisov na základe výsledkov verejného obstarávania. Výška odmien 

dodávateľa za plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Odmena podľa Prílohy č. 1 tejto 

zmluvy zahŕňa:  

 autorské honoráre uhradené autorom didaktických prostriedkov,  
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 tlač rozmnoženín učebnice,  

 prepravu rozmnoženín didaktických prostriedkov,  

 poistenie rozmnoženín učebnice počas ich prepravy do miesta dodania,  

 prevod vlastníckeho práva k rozmnoženinám didaktických prostriedkov,  

 všetky ostatné ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa a primeraný zisk v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

147. V čl. VII. „Trvanie a zánik zmluvy“, v bode 7.1. Prílohy č. 3 súťažných podkladov „Zmluvné 

podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej dohody“ je uvedené, cit.: „Táto zmluva 

sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“ 

148. Podľa čl. VII. „Trvanie a zánik zmluvy“, bodu 7.9. Prílohy č. 3 súťažných podkladov „Zmluvné 

podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej dohody“ je objednávateľ oprávnený 

vypovedať zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu. V takomto prípade je výpovedná lehota  

tri mesiace a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede dodávateľovi.  

149. Podľa čl. II. „Dodanie didaktických prostriedkov“, bodu 2.5. Prílohy č. 3 súťažných podkladov 

„Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej dohody“ sa dodávateľ 

zaväzuje dodať plnenia podľa tejto zmluvy na základe objednávky objednávateľa. Objednávka 

musí byť zaslaná písomne poštou na adresu dodávateľa alebo elektronickou poštou.  

150. Podľa čl. II. „Dodanie didaktických prostriedkov“, bodu 2.7. Prílohy č. 3 súťažných podkladov 

„Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky/návrh rámcovej dohody“ sa dodávateľ 

zaväzuje dodať rozmnoženiny učebnice na základe objednávok vystavených objednávateľom. 

Množstvo rozmnoženín učebnice bude závisieť od potrieb objednávateľa, najmä od objednávok 

základných škôl.  

151. V časti A.1 „Informácie o zákazke a pokyny pre záujemcov a uchádzačov“, v bode 7. 

„Rozdelenie predmetu zákazky na časti“, v podbode 7.1. súťažných podkladov k verejnej 

súťaži je uvedené, cit.: „Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a uchádzač musí predložiť 

ponuku komplexne na celý predmet zákazky, keďže ide o dodanie učebníc a metodickej 

príručky, ktoré nie je možné rozdeliť na časti pretože navzájom spolu súvisia.“ 

Právny rámec 

152. Podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je zákazkou na dodanie tovaru na účely tohto 

zákona zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom 

tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené 

s umiestnením a montážou tovaru. 

153. 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. 

154. Podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku  

na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných 

podkladoch; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie. 

155. Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní sú postupy vo verejnom obstarávaní  

pri nadlimitných zákazkách 

a) verejná súťaž, 

b) užšia súťaž, 

c) rokovacie konanie so zverejnením, 

d) súťažný dialóg, 

e) inovatívne partnerstvo, 

f) priame rokovacie konanie. 

 



27 

156. Podľa § 42 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady sú písomné, 

grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky.  

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti,  

ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Opis predmetu zákazky môže 

odkazovať aj na osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných 

tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na osobitný postup inej fázy ich životného cyklu, 

a to aj vtedy, ak tieto faktory netvoria súčasť ich hmotnej podstaty, musia však súvisieť  

s predmetom zákazky a byť primerané jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky musí verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických 

požiadaviek podľa prílohy č. 3. Technické požiadavky musia byť určené tak, aby bol 

zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená 

hospodárska súťaž. 

157. Podľa § 42 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní náležitosťou rámcovej dohody, ako aj 

zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa 

na opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru, môže byť dojednanie zmluvných strán  

vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie, podľa ktorého zmluvné strany 

počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy určujú cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien 

porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, ako cena určená 

rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, 

určia cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa 

ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, náležitosťou rámcovej 

dohody alebo zmluvy podľa prvej vety je dojednanie zmluvných strán, že východiskom 

elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov ponúk, zistená spôsobom podľa prvej vety. 

158. Podľa § 42 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní môže byť náležitosťou rámcovej dohody 

alebo zmluvy podľa odseku 13 aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa 

alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri mesiace, ak dodávateľ  

nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa odseku 13. 

159. Podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia  

s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným 

obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia 

podporovať hospodársku súťaž. 

160. Podľa § 44 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa ponuky vyhodnocujú na základe 

a) najlepšieho pomeru ceny a kvality, 

b) nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného 

cyklu alebo 

c) najnižšej ceny. 

161. Podľa § 66 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa verejná súťaž sa vyhlasuje  

pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku. K ponuke  

sa prikladajú aj doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia 

podmienok účasti. 

162. Podľa § 83 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa na uzavretie rámcovej dohody použijú 

postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona. 

163. Podľa § 83 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní možno rámcovú dohodu uzavrieť najviac  

na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. 

Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. 

Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži. 

164. Podľa § 83 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní zákazky na základe rámcovej dohody  

je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom trvanie zákaziek zadaných na základe 
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rámcovej dohody môže presiahnuť trvanie rámcovej dohody. Zákazky zadávané na základe 

rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody, možno zadať  

na obdobie, ktoré je primerané, a to najmä s ohľadom na dĺžku trvania obdobných zákaziek 

zadávaných na základe tej istej rámcovej dohody. 

Právne posúdenie radou 

165. Pokiaľ ide o procesné náležitosti podaného odvolania, rada konštatuje, že odvolanie bolo 

doručené v lehote podľa § 177 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom s podaním 

odvolania bola zložená kaucia, ktorá bola pripísaná na účet úradu v lehote podľa § 177 ods. 7 

tohto zákona a vo výške podľa § 177 ods. 8 tohto zákona. Odvolanie bolo zároveň podané 

oprávnenou osobou, pričom obsahuje všetky náležitosti podľa § 177 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Ad a) vymedzeniu druhu zákazky (zákazka na dodanie tovaru) 

166. Navrhovateľ v tejto časti odvolania poukazuje na špecifický charakter predmetu zákazky, 

ktorým sú učebnice, keďže tieto sú ako autorské dielo výsledkom tvorivej duševnej činnosti 

autorov, čo potvrdzuje aj čl. IV. ods. 4.2. rámcovej dohody, podľa ktorého odmena dodávateľa 

v sebe ako prvú položku zahŕňa autorské honoráre uhradené autorom učebnice.  

167. Rada uvádza, že sa stotožňuje s právnym posúdením úradu, ktorý v napadnutom rozhodnutí 

poukázal na to, že predmetom danej zákazky je v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania a súťažných podkladov k verejnej súťaži dodanie učebníc Prvouka pre 2. ročník 

základných škôl v tlačenej a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a dodanie 

metodickej príručky v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie, pričom jeho súčasťou 

je aj dodanie rozmnoženín tejto učebnice do kontrolovaným určeného miesta dodania.  

Rada dodáva, že vychádzajúc z kontrolovaným predloženej dokumentácie predmetom zákazky 

je dodanie rozmnoženín učebníc v tlačenej podobe podľa objednávok (v predpokladanom 

ročnom náklade 60 000 ks) a ich doprava na miesto dodania. Vychádzajúc z § 3 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorý legálne definuje pojem „zákazka na dodanie tovaru“ na účely 

tohto zákona, a to tak, že sa ním okrem iného rozumie zákazka, ktorej predmetom je kúpa 

s možnosťou zahrnutia aj činnosti spojenej s umiestnením tohto tovaru, preto možno 

konštatovať, že v tomto prípade ide o zákazku na dodanie tovaru. 

168. Aj keď rada nespochybňuje názor navrhovateľa, že bez vynaloženia intelektuálnej činnosti  

by požadované plnenie nemohlo existovať, z opisu predmetu danej zákazky podľa rady 

jednoznačne vyplýva, že predmet zákazky tak, ako bol kontrolovaným nadefinovaný 

v predmetnej verejnej súťaži, zodpovedá zákazke na dodanie tovaru. 

169. Na základe uvedeného rada po preskúmaní rozhodnutia úradu o námietkach navrhovateľa 

dospela k záveru, že kontrolovaný správne vymedzil druh zákazky ako tovar, a teda jeho 

postup bol v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže ide o zákazku  

na dodanie tovaru. Rada sa preto stotožňuje s posúdením úradu, ktorý námietky navrhovateľa 

v tejto časti vyhodnotil ako neopodstatnené. 

170. Rada k tomu pre úplnosť dodáva, že zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadne osobitné 

pravidlá pre verejnú súťaž, ktorej predmetom je zákazka na dodanie tovaru v porovnaní 

s verejnou súťažou, ktorej predmetom je poskytnutie služby.  

171. Rada poukazuje na skutočnosť, že navrhovateľ v odvolaní uvádza, cit.: „Podľa názoru 

navrhovateľa práve fáza vytvorenia didaktických prostriedkov determinuje verejné 

obstarávanie, z ktorého dôvodu je pre dosiahnutie základného účelu verejného obstarávania, 

ktorým je získať najlepšiu kvalitu za najvýhodnejšiu cenu, nevyhnutné vhodne určiť druh 

verejného obstarávania a nastaviť jeho podmienky, vrátane opisu predmetu zákazky i kritérií 

na vyhodnotenie ponúk uchádzačov tak, aby výsledkom verejného obstarávania bolo 

zabezpečenie výberu najkvalitnejšej a najekonomickejšej ponuky.“ alebo „Pochopiteľne,  

v intenciách pochybenia spočívajúcom v opomenutí intelektuálnej činnosti pri definovaní 



29 

predmetu zákazky kontrolovaný pochybil i pri definovaní predmetu zmluvy, kde je definovaný 

predmet zákazky.“ K uvedenému však rada musí konštatovať, že zákon o verejnom obstarávaní 

v § 42 (súťažné podklady) a ani v § 44 (kritériá na vyhodnotenie ponúk) neupravuje žiadne 

osobitné pravidlá vo vzťahu k zákazke na dodanie tovaru a vo vzťahu k zákazke na poskytnutie 

služieb. 

Ad b) opis predmetu zákazky 

172. V tejto časti odvolania navrhovateľ objasnil svoju argumentáciu týkajúcu sa toho,  

že kontrolovaný v opise predmetu zákazky neurčil počet strán učebnice, t. j. ponechal 

rozhodnutie o počte strán a rozsahu učebnice na jednotlivých uchádzačoch. Vychádzajúc 

z objasnenia, ktoré uviedol navrhovateľ v odvolaní, teda nevyplýva, že by sa navrhovateľ 

domáhal stanovenia požadovaného počtu strán (rozsahu) učebnice v opise predmetu danej 

zákazky, keďže ako navrhovateľ sám uvádza, cit.: „(...) pri posudzovaní výsledkov 

intelektuálnej činnosti by pochopiteľne ani stanovenie takejto podmienky nezabezpečilo 

objektívnu porovnateľnosť ponúk uchádzačov, keďže pri takomto charaktere zákazky (o to viac, 

že sa jedná o učebnice) sa má posudzovať najmä jej kvalita a odborná úroveň, ktoré nie je 

možné definovať žiadnymi technickými požiadavkami, nech by boli akokoľvek podrobne 

špecifikované.“ 

173. Oboznámiac sa s predmetnou časťou odvolania má rada za to, že navrhovateľ v nej 

nepoukazuje na žiadne konkrétne nedostatky opisu predmetu zákazky a ani neuvádza,  

čo konkrétne (aké konkrétne požiadavky, technické špecifikácie a pod.) by podľa jeho 

názoru bolo potrebné v opise predmetu zákazky zmeniť alebo doplniť. Podľa rady 

argumentácia navrhovateľa v predmetnom bode odvolania smeruje skôr k tomu, že navrhovateľ 

považuje celý koncept predmetného verejného obstarávania, jeho podmienky a najmä 

kontrolovaným zvolené kritériá na vyhodnotenie ponúk za nesprávne a nevhodné vzhľadom  

na daný predmet zákazky, ktorým sú učebnice. 

174. Uvedené rade vyplýva napr. z vyjadrenia navrhovateľa uvedeného v závere tejto časti 

odvolania, cit.: „(...) kontrolovaný v paradoxe s ním deklarovaným zámerom otvárať trh 

učebníc a poskytovať školám čo najširšie možnosti výberu, tento ich výber v konkrétnom 

prípade pracovnej učebnice Prvouka pre 2. ročník základných škôl, ktorá je predmetom tohto 

verejného obstarávania, naopak, zúžil. Keď totiž doposiaľ si mohli školy vyberať zo štyroch 

typov pracovných učebníc Prvouky pre 2. ročník základných škôl, ktorým bola udelená 

odporúčacia doložka (...), po vyhodnotení tohto verejného obstarávania a jeho uvedení  

do praxe, si školy budú môcť vyberať už iba z troch titulov (pričom do verejnej súťaže  

sa prihlásili piati uchádzači), keďže dvaja uchádzači nesplnili kritérium najnižšej ceny.  

Takýto je konkrétny dôsledok kontrolovaným nastavených súťažných podmienok v danom 

verejnom obstarávaní. Teda ani interval navýšenia akceptovateľnej ceny o 30% oproti 

priemeru 3 najnižších cenových ponúk (čo úrad považuje ako snahu o dosiahnutie primeranej, 

a nie najnižšej ceny) evidentne nie je vhodnou a správnou cestou k otvoreniu trhu s učebnicami. 

Tvrdenia kontrolovaného o plnení zámeru otvárania trhu s učebnicami a zabezpečení 

poskytovania širších možností pre zohľadňovanie individuálnych potrieb žiakov a pedagógov 

teda vôbec nenachádzajú oporu v realite, práve naopak - čo dokazuje konkrétny výsledok 

daného verejného obstarávania.“ 

175. V tejto súvislosti rada poukazuje na skutočnosť, že kritérium na vyhodnotenie ponúk,  

ktoré si kontrolovaný v predmetnom verejnom obstarávaní zvolil, bolo navrhovateľom 

namietané v samostatnej časti odvolania a rada sa k nemu vyjadruje v časti označenej  

„Ad e) kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena)“. Čo sa týka opisu predmetu zákazky, 

ktorého nedostatočnosť navrhovateľ namietal v tejto časti odvolania, rada uvádza,  

že vzhľadom na obsah námietok a odvolania navrhovateľa sa stotožňuje so záverom 

úradu o tom, že opis predmetu zákazky, ktorý kontrolovaný spracoval v Prílohe č. 1 

súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky“ je dostatočný na predloženie 

porovnateľných a konkurencieschopných ponúk. Na základe uvedeného má rada za to, 
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že postupom kontrolovaného nebol porušený § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

Rada sa preto stotožňuje s posúdením úradu, ktorý námietky navrhovateľa v tejto časti 

vyhodnotil ako neopodstatnené. 

Ad c) zvolený postup zadávania zákazky (verejná súťaž) 

176. V tejto časti námietok navrhovateľ namietal kontrolovaným použitý postup zadávania zákazky, 

a to postup verejnou súťažou v zmysle § 66 zákona o verejnom obstarávaní, pričom poukázal 

na nevhodnosť aplikovania verejnej súťaže a tiež na skutočnosť, že v minulosti kontrolovaný 

pri danom predmete zákazky používal súťaž návrhov. Navrhovateľ tiež poukázal na to,  

že predmet zákazky nespĺňa podmienky bežnej dostupnosti v zmysle § 2 ods. 5 písm. o) zákona 

o verejnom obstarávaní a je výsledkom intelektuálnej činnosti autorov v spolupráci 

s redakčným tímom vydavateľa. 

177. Rada v tejto súvislosti uvádza, že sa stotožňuje so záverom úradu o tom, že aplikáciu postupu 

verejnej súťaže zákon o verejnom obstarávaní nepodmieňuje splnením žiadnych podmienok,  

t. j. nevyžaduje sa splnenie osobitných dôvodov na jeho použitie. Je teda na rozhodnutí 

verejného obstarávateľa, či pristúpi k použitiu postupu zadávania zákazky 

prostredníctvom verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ nie je povinný svoje rozhodnutie 

použiť verejnú súťaž žiadnym spôsobom odôvodňovať, na rozdiel od niektorých iných 

postupov verejného obstarávania, akými sú rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg 

a priame rokovacie konanie. 

178. V súvislosti so súťažou návrhov rada uvádza, že kontrolovaný vo svojich vyjadreniach riadne 

zdôvodnil, prečo jej použitie pri danom predmete zákazky, ako bol nadefinovaný 

v predmetnom verejnom obstarávaní, podľa neho neprichádza do úvahy, keď poukázal  

napr. na skutočnosť, že pri súťaži návrhov zákon obligatórne požaduje hodnotenie návrhov 

predložených účastníkmi súťaže návrhov pri zachovaní ich anonymity, pričom anonymita musí 

byť zachovaná až do rozhodnutia poroty o poradí návrhov (§ 124 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní). Vzhľadom k tomu, že v predmetnom verejnom obstarávaní mal kontrolovaný 

záujem obstarať najmä existujúce učebnice, ktoré už sú na školách používané,  

by však dodržanie požiadavky hodnotenia návrhov pri zachovaní ich anonymity bolo 

spochybniteľné, keďže existujúce učebnice by v súťaži návrhov nebolo možné vyhodnotiť  

pri zachovaní anonymity. Tieto učebnice totiž na trhu existujú, sú dostupné a existuje 

predpoklad, že práve odborní členovia poroty existujúce učebnice zo svojej praxe poznajú. 

Posudzovaním existujúcich učebníc, aj keď anonymizovaných, by sa teda nebolo možné zbaviť 

pochybností ohľadom dodržania povinnosti ustanovenej v § 124 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

179. Rada v tejto súvislosti poukazuje tiež na to, že z vyjadrenia navrhovateľa uvedeného v odvolaní 

možno dospieť k záveru, že predmetnú argumentáciu kontrolovaného akceptoval,  

keď v odvolaní uviedol, cit.: „Pokiaľ z objektívnych dôvodov nie je aktuálne možné použiť súťaž 

návrhov, tak, ako v predchádzajúcich verejných obstarávaniach učebníc, mal podľa názoru 

navrhovateľa kontrolovaný nastaviť súťažné podmienky vo verejnej súťaži vhodným  

a primeraným spôsobom k predmetu verejného obstarávania, tak, aby tieto podmienky 

zabezpečovali dodanie nielen najlacnejších. ale aj kvalitných plnení, čo je pri predmete 

zákazky, akým sú učebnice, podľa navrhovateľa absolútne nevyhnutné, inak sa totiž stane 

verejné obstarávanie celkom neefektívnym.“ 

180. Vychádzajúc z uvedeného má rada tiež za to, že aj v tejto časti odvolania navrhovateľ smeruje 

k poukázaniu na nevhodnosť kontrolovaným zvoleného kritéria na vyhodnotenie ponúk,  

ktoré však bolo navrhovateľom namietané v samostatnej časti odvolania a rada sa k nemu 

vyjadruje v časti označenej „Ad e) kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena)“. 

181. Na základe uvedeného rada konštatuje, že zákon o verejnom obstarávaní nevylučuje použitie 

verejnej súťaže v prípade, v akom ju použil kontrolovaný. Rada má tiež za to, že zákon 

o verejnom obstarávaní umožňuje použitie verejnej súťaže nielen pri tovaroch bežne 
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dostupných na trhu definovaných v § 2 ods. 5 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní,  

ale aj pri tovaroch, ktoré podmienky uvedené v predmetnej definícii bežnej dostupnosti na trhu 

nespĺňajú. Rada sa preto stotožňuje so záverom úradu o tom, že voľbou verejnej súťaže 

nebolo zo strany kontrolovaného porušené žiadne ustanovenie tohto zákona, a teda sa rada 

stotožňuje s posúdením úradu, ktorý námietky navrhovateľa v tejto časti vyhodnotil ako 

neopodstatnené. 

Ad d) súlad postupu kontrolovaného s jeho interným predpisom 

182. V tejto časti námietok navrhovateľ poukázal na to, že kontrolovaný nerešpektoval svoj interný 

predpis, a to smernicu č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere  

a posudzovaní didaktických prostriedkov. 

183. Úrad k tomu uviedol, že podľa § 167 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vykonáva úrad 

dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 

podľa § 8 ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad preto nemá kompetenciu 

posudzovať súlad, resp. nesúlad postupu kontrolovaného s predpisom, ktorý má povahu 

interného predpisu upravujúceho postup kontrolovaného a postup jeho priamo podriadených 

organizácií. Z uvedeného dôvodu sa úrad touto namietanou skutočnosťou ďalej nezaoberal.  

184. V odvolaní k tomu navrhovateľ upresnil, že mu je známy rozsah preskúmavacích právomocí 

úradu. Na porušenie interných predpisov kontrolovaného však upozornil z dôvodu,  

že pre správne vyhodnotenie toho, či kontrolovaný postupoval v súlade so základnými 

princípmi a cieľmi verejného obstarávania, je podľa jeho názoru nevyhnutné dôsledne  

sa oboznámiť s podrobnou úpravou postupov, ktoré má kontrolovaný pri zabezpečovaní tvorby 

a dodávania učebníc dodržiavať. Navrhovateľ uviedol, že má za to, že pre posúdenie,  

či kontrolovaný skutočne nastavil podmienky verejnej súťaže v súlade so všeobecnými 

pravidlami a podmienkami, stanovenými v zákone o verejnom obstarávaní, je nevyhnutné 

pochopiť základné súvislosti procesu obstarávania tak špecifického predmetu zákazky,  

ako sú didaktické prostriedky (učebnice). Práve z tohto dôvodu poukázal navrhovateľ  

na smernicu č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu  

a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní 

didaktických prostriedkov. 

185. Rada k tomu uvádza, že akceptuje objasnenie, ktoré navrhovateľ uviedol v odvolaní. 

Navrhovateľovi podľa názoru rady nemožno vytýkať, že dáva do pozornosti špecifickosť 

a osobitný charakter uvedeného predmetu zákazky (učebnice), ktoré preukazuje  

aj prostredníctvom poukázania na predmetný interný predpis kontrolovaného,  

ktorým sa upravuje postup pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov v rezorte 

kontrolovaného. Napriek tomu sa však rada musí stotožniť so záverom úradu, a preto,  

berúc do úvahy osobitný charakter predmetu zákazky, ktorým sú učebnice, vyplývajúci  

aj z uvedenej internej smernice kontrolovaného, rada konštatuje, že kompetencie úradu 

a rady na úseku výkonu dohľadu upravené v § 167 zákona o verejnom obstarávaní 

neoprávňujú úrad a ani radu posudzovať súlad postupu kontrolovaného s jeho interným 

organizačným aktom. 

Ad e) kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) 

186. Rada uvádza, že z kontextu podaní navrhovateľa uplatnených prostredníctvom revíznych 

postupov vyplýva, že ide o nosnú časť námietok a odvolania navrhovateľa. Navrhovateľ totiž 

opakovane (aj v súvislosti s inými namietanými skutočnosťami, napr. v súvislosti so zvoleným 

postupom verejného obstarávania – verejná súťaž a s opisom predmetu zákazky) poukazuje  

na to, že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v predmetnej verejnej súťaži je cena 

(najnižšia cena), pričom kvalita učebnice nie je v predmetnom verejnom obstarávaní vôbec 

zohľadnená, pričom navrhovateľ má za to, že v dôsledku takéhoto nastavenia verejného 

obstarávania nemôže byť naplnený jeho základný účel (dostať najlepšiu kvalitu  
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za najvýhodnejšiu cenu), a teda verejné obstarávanie bude neefektívne, a tým súčasne  

aj protizákonné. 

187. Na druhej strane kontrolovaný poukazuje na to, že určil kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

ktorým síce je najnižšia cena, avšak predmetné kritérium akceptuje 30 % navýšenie ceny oproti 

priemeru troch najnižších priemerných cien uchádzačov, teda pomerne široký interval 

akceptovateľnosti ponukovej ceny, čo vytvára priestor aj pre úspešnosť drahších (kvalitnejších) 

učebníc a je znakom toho, že tu nejde o honbu za najnižšou cenou, ale o primeranú cenu. 

Kontrolovaný tiež poukazuje na to, že učebnice uchádzačov, ktorých priemerné cenové ponuky 

neprekročia 30 % navýšenie oproti priemeru troch najnižších priemerných cien uchádzačov, 

a teda sa stanú úspešnými uchádzačmi, musia prejsť procesom udeľovania schvaľovacej 

doložky zo strany Štátneho pedagogického ústavu, čo predstavuje stanovenie minimálneho 

štandardu kvality. Okrem toho následne bude vhodnosť spracovania učebníc hodnotená 

samotnými učiteľmi, keďže učitelia si z ponuky učebníc vyberú tú, ktorá bude najviac 

vyhovovať ich potrebám, a ktorú budú považovať za najvhodnejšiu, čo podľa kontrolovaného 

predpokladá tlak na dosiahnutie kvality. 

188. Z uvedeného rade vyplýva, že medzi účastníkmi konania nie je spor o tom, či kvalita učebníc 

je alebo nie je dôležitá. Rada má za to, že potreba zabezpečiť pre základné školy, ich učiteľov 

a žiakov kvalitné učebnice (v širšom zmysle kvalitnú výchovu a vzdelávanie) implicitne 

vyplýva aj z dokumentov, ktoré dáva do pozornosti navrhovateľ (bod 87 tohto rozhodnutia), 

pričom ani jeden z účastníkov konania túto potrebu zabezpečiť kvalitné učebnice nepopiera. 

189. Spor medzi účastníkmi konania podľa rady spočíva v tom, či spôsob, akým kontrolovaný 

v danom prípade nastavil zabezpečenie kvality učebníc, smeruje k naplneniu cieľa poskytnúť 

učiteľom základných škôl na výber kvalitné učebnice (keďže základné školy si budú na základe 

svojho rozhodnutia objednávať učebnice z katalógu učebníc zazmluvnených kontrolovaným 

rámcovou dohodou, ktorá bude výsledkom predmetnej verejnej súťaže).  

190. Navrhovateľ totiž akcentuje, že na účely naplnenia tohto cieľa je potrebné, aby bol  

už v predmetnej verejnej súťaži vytvorený pre uchádzačov priestor na to, aby mohli ponúknuť 

čo najkvalitnejšie učebnice, nielen čo najlacnejšie učebnice, pričom navrhovateľ má za to,  

že nastavenie predmetnej verejnej súťaže, vrátane kritérií na hodnotenie ponúk, vedie 

uchádzačov k dôrazu na čo najnižšiu cenu a nemotivuje ich klásť dôraz na kvalitu učebníc, 

keďže vyššia kvalita by zvýšila náklady uchádzačov a tým aj ich ponukovú cenu. 

191. Kontrolovaný má však za to, že v predmetnej verejnej súťaži vytvoril priestor na predloženie 

kvalitnejších učebníc tým, že interval úspešnosti rozšíril do hodnoty 30 % navýšenia ceny  

oproti priemeru troch najnižších priemerných cien uchádzačov, pričom postačuje, že kvalita 

učebníc bude posudzovaná po uzavretí rámcovej dohody s úspešnými uchádzačmi  

pri rozhodovaní o udelení, resp. neudelení schvaľovacej doložky (z bodu 2.1 rámcovej dohody, 

ktorá bude uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, vyplýva, že dodávateľ bude povinný 

podať žiadosť o vydanie schvaľovacej doložky k učebnici do 180 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti rámcovej dohody), ako aj v procese objednávania učebníc (základné školy  

si pri objednávaní budú vyberať učebnicu podľa svojich individuálnych potrieb, takže existuje 

predpoklad, že si nevyberú učebnicu, ktorá by nebola kvalitná). 

192. Skôr než rada pristúpi k posúdeniu predmetného bodu odvolania navrhovateľa, považuje  

za potrebné zaujať stanovisko k argumentu kontrolovaného, ktorý uvádza, že je výhradne 

v jeho kompetencii ako verejného obstarávateľa stanoviť, či ponuky bude vyhodnocovať  

na základe ceny alebo zvolí aj kvalitatívne kritériá, a že úrad a ani rada nemá v kompetencii 

prikázať verejnému obstarávateľovi, na základe akých kritérií bude hodnotiť ponuky.  

Úrad a rada môžu podľa kontrolovaného posudzovať, či verejným obstarávateľom stanovené 

kritériá spĺňajú požiadavky zákona o verejnom obstarávaní stanovené v § 44 zákona o verejnom 

obstarávaní (bod 122 tohto rozhodnutia). 
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193. Rada k tomu uvádza, že navrhovateľ podal námietky smerujúce proti podmienkam uvedeným 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, pričom v rámci 

týchto námietok namietal aj kontrolovaným určené kritérium na hodnotenie ponúk.  

Rada má v tejto súvislosti za to, že navrhovateľ postupoval v súlade s § 170 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona o verejnom obstarávaní, ktoré navrhovateľom umožňujú namietať proti akejkoľvek 

podmienke uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 

podkladoch, keďže kritériá na vyhodnotenie ponúk nie sú v predmetných ustanoveniach zákona 

o verejnom obstarávaní vylúčené z okruhu skutočností, proti ktorým tento zákon umožňuje 

podať námietky.  

194. Vychádzajúc z uvedeného má rada za to, že navrhovateľ bol oprávnený namietať kritériá  

na hodnotenie ponúk určené kontrolovaným, ak mal navrhovateľ za to, že predmetné kritériá 

neboli stanovené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Súčasne má rada na základe 

uvedeného za to, že pokiaľ navrhovatelia majú možnosť namietať kritériá na vyhodnotenie 

ponúk určené verejnými obstarávateľmi, úrad je povinný o takýchto námietkach rozhodnúť 

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, v ktorom úrad vykonáva dohľad  

nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa ustanovených týmto zákonom (§ 167 

ods. 1), a to v rozsahu namietaných skutočností (§ 175 ods. 7) tak, že buď námietky 

navrhovateľa zamietne alebo nariadi kontrolovanému odstrániť protiprávny stav. V prípade 

podania odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach je rada povinná napadnuté 

rozhodnutie preskúmať. 

195. Uvedené je podľa rady v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES  

z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, 

pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek 

(ďalej len „revízna smernica“), v ktorej čl. 1 ods. 1 je uvedené, že „(...) členské štáty prijmú 

opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými 

obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať (...)“.  

196. Revízna smernica pritom pojem „rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi“ žiadnym 

spôsobom nedefinuje – nezužuje ani nerozširuje. Z toho vyplýva, že členské štáty musia 

zabezpečiť možnosť preskúmať akéhokoľvek rozhodnutia verejného obstarávateľa, vrátane 

rozhodnutia o určení kritérií na vyhodnotenie ponúk. Predmetný záver rady potvrdzuje aj čl. 2 

ods. 1 písm. a) revíznej smernice, prostredníctvom ktorého je od členských štátov vyžadované, 

aby prijali opatrenia, ktoré by zahŕňali právomoc prijatia „(...) opatrení na pozastavenie alebo 

zabezpečenie pozastavenia vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého verejným 

obstarávateľom“. 

197. Rada v tejto súvislosti poukazuje tiež na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-26/03,  

podľa ktorého, cit.: „(...) preskúmateľným rozhodnutím v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 

89/665 je každý akt verejného obstarávateľa, prijatý vo vzťahu k určitej verejnej zmluve  

na poskytnutie služieb v rámci vecnej pôsobnosti smernice 92/50, ktorý môže mať právne 

účinky bez ohľadu na to, či je tento akt prijatý mimo rámca formálneho postupu verejného 

obstarávania alebo v jeho rámci.“ (bod 34 rozsudku) 

198. Na základe uvedeného má rada za to, že je v kompetencii kontrolovaného ako verejného 

obstarávateľa rozhodnúť sa, aké kritériá na vyhodnotenie ponúk v konkrétnom verejnom 

obstarávaní stanoví, pričom úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe 

námietok prislúcha toto rozhodnutie kontrolovaného preskúmať z pohľadu jeho súladu  

so zákonom o verejnom obstarávaní, predovšetkým súladu s § 44 tohto zákona, ako aj súladu 

s princípmi verejného obstarávania vyjadrenými v § 10 ods. 2 tohto zákona, keďže tieto  

je potrebné považovať za základný interpretačný kľúč, ktorý je potrebné aplikovať pri výklade  

a aplikácii každého jednotlivého ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (napr. rozhodnutie 

rady č. 12839-6000/2018 zo dňa 06. 12. 2018, rozhodnutie rady č. 14345-9000/2018 zo dňa  

01. 03. 2019). Základnou povinnosťou verejného obstarávateľa je pri zadávaní zákaziek 

uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo 
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záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti,13 ktoré musí verejný 

obstarávateľ dodržiavať pri všetkej svojej činnosti v rámci verejného obstarávania. Ustanovenie 

§ 10 ods. 2 je kľúčové pre postup verejného obstarávateľa podľa zákona, ako aj z hľadiska 

výkladu jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (napr. rozsudok Krajského 

súdu v Bratislave sp. zn. 2S/250/2009 zo dňa 08. 02. 2012). 

199. V intenciách uvedeného rada pristúpila k preskúmaniu navrhovateľom namietaných 

skutočností, v ktorých navrhovateľ napáda rozhodnutie kontrolovaného o tom, že ponuky 

uchádzačov sa v predmetnej verejnej súťaži budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia 

cena uplatňujúc pravidlo, že úspešnými sa stanú uchádzači, ktorých priemerná ponuková cena 

za učebnicu je maximálne o 30 % vyššia ako priemer troch najnižších priemerných cien 

predložených uchádzačmi (bod 145 tohto rozhodnutia) z pohľadu jeho súladu so zákonom 

o verejnom obstarávaní. 

200. Rada v tejto súvislosti uvádza, že ustanovenie § 44 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

verejným obstarávateľom umožňuje vyhodnocovať ponuky na základe a) najlepšieho pomeru 

ceny a kvalita, b) nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas 

životného cyklu alebo c) najnižšej ceny. Súčasne je však potrebné vziať do úvahy ustanovenie 

§ 44 ods. 1 tohto zákona, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky  

na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, 

s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Z predmetných ustanovení zákona  

o verejnom obstarávaní vyplýva, že verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, ktoré z kritérií 

ustanovených v § 44 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v tom ktorom verejnom obstarávaní 

použijú, na druhej strane by však pri výbere kritéria na hodnotenie ponúk a určení pravidiel 

jeho uplatnenia mali postupovať tak, aby došlo k naplneniu cieľa vyjadreného v § 44 ods. 1 

tohto zákona, t. j. určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. 

201. Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou samozrejme nie je možné za každých okolností 

rozumieť len ponuku s najnižšou cenou, ale takú ponuku, resp. ponuky, ktoré vzhľadom  

na potreby verejného obstarávateľa a vzhľadom na ciele, ktoré zamýšľa verejný obstarávateľ 

dosiahnuť, sú pre neho ekonomicky výhodnejšie napriek tomu, že na trhu je možné získať  

aj lacnejšie riešenie. Príkladom môže byť situácia, keď sa verejný obstarávateľ rozhodne 

ponuky hodnotiť popri ich cene aj prostredníctvom environmentálnych hľadísk, v dôsledku 

čoho sa úspešnou stane nie ponuka s najnižšou cenou, ale ponuka prinášajúca verejnému 

obstarávateľovi benefity napr. v oblasti znižovania spotreby energie, obalových materiálov, 

emisií a pod. 

202. Ekonomickú výhodnosť ponuky je preto vo vzťahu ku každému verejným obstarávateľom 

zvolenému kritériu na vyhodnotenie ponúk (v každom jednotlivom verejnom obstarávaní) 

potrebné posudzovať vzhľadom na cieľ, ktorý verejný obstarávateľ zamýšľa predmetným 

verejným obstarávaním dosiahnuť. 

203. V tejto súvislosti rada uvádza, že kontrolovaný vo vyjadrení k námietkam navrhovateľa 

poukázal na strategické dokumenty a ciele v oblasti učebnicovej ponuky nasledovne:  

„Na rokovaní Vlády Slovenskej republiky č. 112 dňa 27. 06. 2018 vláda prijala uznesenie  

č. 302/2018, ktorým vláda schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania a akčný 

plán č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a vzala 

na vedomie akčné plány č. 2 až 5 Implementačného plánu Národného programu rozvoja 

výchovy a vzdelávania. 

Účelom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) je poskytnúť dlhodobú 

koncepciu obsahu výchovy a vzdelávania pokrývajúcu v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery 

a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania od predprimárneho vzdelávania, cez primárne, 

sekundárne, až po vysokoškolské vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie s cieľom osobného 

                                                 
13 S účinnosťou od 18. 04. 2016 je medzi predmetné základné princípy verejného obstarávania výslovne zahrnutý 

aj princíp proporcionality. 
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rozvoja a získania relevantných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie 

absolventov na trhu práce. Strategickými cieľmi stratégie je zvýšenie kvality systému výchovy 

a vzdelávania, rozšírenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a modernizácia 

systému výchovy a vzdelávania po obsahovej stránke, ako aj v oblasti riadenia, financovania 

a hodnotenia. 

NPRVV bol pripravený na základe úloh obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády, 

autorského dokumentu „Učiace sa Slovensko", „Správy o stave školstva na Slovensku" ,  

ktorú NR SR prerokovala v roku 2013, ako aj ďalších relevantných dokumentov a materiálov  

v predmetnej oblasti.  

Bod 4 NPRVV obsahuje opis cieľov v jednotlivých strategických oblastiach, pričom v bode 4.2.1 

popisuje ako jedno z opatrení v regionálnom školstve „Úprava procesu zabezpečovania 

učebníc a ďalších učebných zdrojov".  

Spôsob implementácie opatrenia je popísané v implementačnom pláne NPRVV (opatrenie  

č. 36) a to prostredníctvom  

 zabezpečenia nenaplnených požiadaviek škôl po učebniciach,  

 zefektívnenia procesu zabezpečovania tvorby, vydávanie a nákup učebníc, učebných 

textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných 

odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené  

na vzdelávanie v školách umožňuje novela zákona o verejnom obstarávaní.  

MŠVVŠ SR pripraví smernicu, ktorá bude upravovať podmienky tvorby, vydávania  

a nákupu didaktických prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje prijatá výnimka zo zákona  

č. 343/2015 Z. z. 

 umožnenia výberu z viacerých druhov učebníc. Školy si budú môcť objednať  

na základe zverejnenej ukážky, o ktorú učebnicu majú záujem a 

 postupného uvoľnenia trhu v prípade učebníc, kde budú k dispozícii viaceré 

alternatívne učebnice. 

Ako bolo uvedené, NPRVV vychádza z materiálu Učiace sa Slovensko. Autori materiálu 

navrhujú v oblasti učebníc „Uvoľniť trh s učebnicami a ponechať výber učebníc, učebných 

materiálov a učebných pomôcok na školy.“ (opatrenie 1-12.01 strana 65). Cieľom je 

zabezpečenie bohatej ponuky rôznorodých učebných materiálov s praktickými edukačnými 

aktivitami, z ktorej si školy slobodne vyberajú tie, ktoré dokážu najlepšie zohľadniť potreby 

deti, žiakov a učiteľov v procese individualizovanej výučby. Na to je potrebné postupne 

uvoľniť trh s učebnicami a ponechať výber učebníc, učebných materiálov a učebných 

pomôcok na školy (budú ich nakupovať v rámci rozpočtu účelovo viazaných finančných 

prostriedkov školy, ktoré bude poskytovať štát) s dôrazom na efektívne využívanie pridelených 

finančných prostriedkov.“ 

204. Kontrolovaný tiež v predmetnom vyjadrení k námietkam uviedol, cit.: „Ciele predmetného 

postupu zadávania zákazky: Vyhlásením predmetnej zákazky so stanovenými parametrami  

sa ministerstvo zameriava na dosiahnutie cieľov NPRVV pri zohľadnení aktuálnej legislatívy  

a aktuálneho nastavenia súvisiacich procesov. Cieľom je umožnenie výberu z viacerých druhov 

učebníc Prvouky pre 2. ročník ZŠ, teda zabezpečenie ponuky učebníc, z ktorej si školy slobodne 

vyberú tie, ktoré dokážu najlepšie zohľadniť potreby detí, žiakov a učiteľov v procese 

individualizovanej výučby, pri dodržaní efektívneho využívania pridelených finančných 

prostriedkov. 

Sledujúc uvedený cieľ ministerstvo vyhlásilo verejnú súťaž, ktorej výsledkom bude uzavretie 

rámcovej dohody s viacerými dodávateľmi.“ 
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205. Ďalej kontrolovaný vo vyjadrením k námietkam navrhovateľa uviedol, cit.: „Keďže cieľom 

NPRVV je umožnenie výberu z viacerých druhov učebníc Prvouky pre 2. ročník ZŠ,  

teda zabezpečenie ponuky učebníc, z ktorej si školy slobodne vyberú tie, ktoré dokážu najlepšie 

zohľadniť potreby detí, žiakov a učiteľov v procese individualizovanej výučby, pri dodržaní 

efektívneho využívania pridelených finančných prostriedkov kontrolovaný má záujem obstarať 

najmä existujúce učebnice. To je žiadané aj z dôvodu, že tieto učebnice už sú na školách 

používané, majú odporúčaciu doložku a teda sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 

(schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 

pod číslom 2015-5129/1758:1-1 GAG pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015). 

Kontrolovaný však s cieľom zabezpečenia čo najširšej ponuky učebníc umožnil predložiť 

ponuku aj hospodárskym subjektom, ktoré učebnicu ešte hotovú nemajú, ale mohli by mať 

záujem takúto učebnicu vytvoriť a ponúkať ju koncových používateľov, teda žiakov a učiteľov.“ 

206. Rada preto poukazuje na to, k čomu v predmetnom prípade vedú kritériá na vyhodnotenie 

ponúk určené kontrolovaným: 

 z ponukových cien predložených jednotlivými uchádzačmi (na základe aplikácie 

pravidla, podľa ktorého sa úspešnými stanú uchádzači, ktorých priemerná cena  

za učebnicu nepresahuje o viac ako 30 % priemer troch najnižších priemerných cien 

predložených uchádzačmi) vyplýva, že rámcová dohoda bude uzavretá s tromi 

uchádzačmi, keďže priemerné ceny dvoch uchádzačov presiahli predmetnú 30 %-

nú prípustnú odchýlku (v jednom prípade ide o uchádzača, ktorý doteraz nedisponoval 

učebnicou s odporúčacou doložkou a v jednom prípade išlo o uchádzača, ktorý učebnicou 

s takouto doložkou nedisponoval), 

 v niektorých prípadoch sa dosiahne úspora (oproti aktuálnej cene, ktorú kontrolovaný 

prepláca školám za predmetnú učebnicu – 3,30 eur s DPH), k uvedenému je však súčasne 

potrebné dodať nasledovné: 

 jeden z uchádzačov, ktorí splnili kontrolovaným určené pravidlo maximálne 

prípustného navýšenia priemernej ceny o 30 %, ponúkol cenu učebnice pri všetkých 

požadovaných množstvách nižšiu ako aktuálna cena (3,30 eur s DPH), 

 jeden z uchádzačov, ktorí splnili predmetné pravidlo odchýlky, ponúkol nižšiu cenu 

v porovnaní s aktuálnou cenou (3,30 eur s DPH), avšak len pri väčších množstvách 

objednaných učebníc; pri nižších množstvách učebníc ponúkol v porovnaní s aktuálnou 

cenou výrazne vyššiu cenu (7,04 eur s DPH pri množstve do 2 000 ks, 4,51 eur s DPH 

pri množstve v intervale 2 001 – 5 000 ks), pričom vzhľadom na prehľad počtu 

predaných kusov učebníc jednotlivých vydavateľstiev, ktorý predložil navrhovateľ 

v námietkach (a ktorý kontrolovaný nespochybnil), ide o uchádzača, ktorý v uplynulých 

rokoch dosahoval predaj učebníc v nižších intervaloch, 

 navrhovateľ, ktorý tiež splnil predmetné pravidlo odchýlky, ponúkol pri všetkých 

požadovaných množstvách nižšiu cenu v porovnaní s aktuálnou cenou (3,30 eur 

s DPH), avšak, ako sám uvádza, neponúkol 96-stranovú učebnicu, ktorá je podľa 

prehľadu počtu predaných kusov učebníc jednotlivých vydavateľstiev predloženého 

navrhovateľom najpredávanejšou na trhu, ale jej zredukovanú verziu, keďže mal za to, 

že jeho 96-stranová učebnica by nesplnila predmetné kritérium; školy si teda na základe 

výsledku predmetného verejného obstarávania nebudú môcť objednávať učebnicu, 

ktorá bola v uplynulých rokoch najpredávanejšou, a teda sa možno odôvodnene 

domnievať, že v najväčšej miere vyhovovala potrebám základných škôl, 

 aktuálna cena 3,30 eur s DPH, za ktorú vydavateľstvá učebnice predávajú, zodpovedá 

cene, ktorú kontrolovaný určil ako cenu, ktorú bude školám za predmetné učebnice 

preplácať, a teda možno mať za to, že túto cenu kontrolovaný za danú učebnicu 

považoval za primeranú, 
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 aplikujúc kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia určené 

kontrolovaným je zrejmé, že ak by aj navrhovateľ v predmetnej verejnej súťaži 

hypoteticky ponúkol svoju 96-stranovú učebnicu, ktorá, ako už bolo uvedené, bola 

v uplynulých rokoch najpredávanejšou, za cenu 3,30 eur s DPH, ktorú kontrolovaný 

zrejme doteraz považoval a považuje za primeranú (keďže ju určil ako cenu, ktorú bude 

školám za predmetnú učebnicu preplácať), nesplnil by kontrolovaným stanovené 

pravidlo maximálnej 30 %-nej prípustnej odchýlky, a teda by sa nezaradil medzi 

úspešných uchádzačov, s ktorými bude uzavretá rámcová dohoda a ktorých učebnice  

si následne budú môcť školy objednávať cez edičný portál, 

 oproti súčasnému stavu dôjde k zredukovaniu počtu alternatívnych učebníc, 

z ktorých si školy budú môcť objednať tú, ktorú považujú za najlepšie 

zodpovedajúcu ich potrebám (z doterajších 4 druhov učebníc na 3 druhy) – 

k naplneniu cieľa „umožnenia výberu z viacerých druhov učebníc“ teda nedôjde, 

 rovnako nedôjde ani k naplneniu zámeru kontrolovaného, podľa ktorého, cit.: 

„kontrolovaný má záujem obstarať najmä existujúce učebnice. To je žiadané  

aj z dôvodu, že tieto učebnice už sú na školách používané, majú odporúčaciu doložku  

a teda sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom“, keďže jedna zo súčasne 

existujúcich štyroch učebníc nevyhovela kritériu na vyhodnotenie ponúk a jedna 

z existujúcich učebníc (najpredávanejšia) už nebude pre školy prostredníctvom 

edičného portálu dostupnou, pretože z obavy, že nesplní kritérium na vyhodnotenie 

ponúk, nebola ani v predmetnej verejnej súťaži ponúknutá (ponúknutá bola len  

jej zredukovaná verzia). 

207. Vychádzajúc z uvedeného má rada za to, že kontrolovaným určené kritérium na vyhodnotenie 

ponúk (najnižšia cena) spolu s pravidlom jeho uplatnenia (prípustná odchýlka 30 % oproti 

priemeru troch najnižších priemerných cien predložených uchádzačmi) v niektorých prípadoch 

prinesie kontrolovanému úsporu, keďže niektoré z učebníc budú dodávané za nižšiu ako 

aktuálnu cenu. Na druhej strane však pri jednej z učebníc bola nižšia ako aktuálna cena 

dosiahnutá len pri vyšších nákladoch učebníc, aké doteraz pri tejto učebnici s najvyššou 

pravdepodobnosťou neboli objednávané. Okrem toho predmetné kritérium na vyhodnotenie 

ponúk v danom prípade viedlo k redukcii počtu alternatívnych učebníc, z ktorých si školy 

v súčasnosti môžu vyberať, ako aj k tomu, že doteraz školami najobjednávanejšia 

učebnica nebola v predmetnom verejnom obstarávaní ani ponúknutá (a pokiaľ by aj bola 

ponúknutá za cenu, ktorú kontrolovaný školám v súčasnosti refunduje – 3,30 eur s DPH, 

nezaradila by sa medzi úspešné ponuky). Rovnako možno konštatovať, že predmetné 

kritérium na vyhodnotenie ponúk v danom prípade neviedlo ani k získaniu novej, doteraz 

neexistujúcej učebnice, keďže jeden uchádzač ponúkol učebnicu bez odporúčacej 

doložky, avšak táto sa na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk nezaradila medzi 

úspešné ponuky. 

208. Z uvedeného rade vyplýva, že kontrolovaný v predmetnom verejnom obstarávaní dosiahne  

pri niektorých učebniciach finančnú úsporu (keďže ceny ponúknuté niektorými uchádzačmi, 

resp. pri niektorých množstevných nákladoch budú nižšie ako aktuálna cena 3,30 eur s DPH) 

a pri jednej učebnici dosiahne vyššiu cenu (7,04 eur s DPH pri množstve do 2 000 ks,  

4,51 eur s DPH pri množstve v intervale 2 001 – 5 000 ks). Súčasne je však potrebné uviesť,  

že ekonomická výhodnosť takejto finančnej úspory pre kontrolovaného je minimálne sporná, 

keďže kontrolovaný dosiahne v niektorých prípadoch učebníc finančnú úsporu oproti aktuálnej 

cene, ktorú kontrolovaný zrejme považuje za primeranú (inak by ju neurčil ako cenu,  

ktorú bude za dané učebnice školám preplácať), avšak za cenu toho, že školy budú mať 

k dispozícii nižší počet druhov učebníc, z ktorých si môžu vybrať takú, ktorá najviac zodpovedá 

ich potrebám. Ekonomická výhodnosť výsledku predmetného verejného obstarávania  

pre kontrolovaného nebude naplnená ani z toho dôvodu, že nebude naplnený cieľ 
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„umožnenia výberu z viacerých druhov učebníc“ a ani cieľ „obstarať najmä existujúce 

učebnice“. 

209. Rada v tejto súvislosti poukazuje na argumentáciu kontrolovaného, podľa ktorej „stanovené 

kritérium a pravidlá jeho uplatnenia, teda pomerne široký interval akceptovateľnosti ponukovej 

ceny, vytvára priestor aj pre úspešnosť drahších a povedzme kvalitnejších učebníc a je znakom 

toho, že tu nejde o honbu za najnižšou cenou, ale ide o primeranú cenu“. Vychádzajúc z vyššie 

uvedených zistení rady je však zrejmé, že navrhovateľ, ktorý vydáva v súčasnosti školami 

najobjednávanejšiu učebnicu (s najväčším rozsahom strán – 96), zredukoval v predmetnej 

verejnej súťaži jej rozsah, aby splnil kontrolovaným stanovené kritérium a mohol tak ponúknuť 

nižšiu cenu, než za akú svoju učebnicu predáva (1,65 – 2,75 eur s DPH v závislosti od množstva 

nákladu v porovnaní s aktuálnou cenou 3,30 eur s DPH), keďže ak by svoju učebnicu ponúkol 

za aktuálnu cenu 3,30 eur s DPH, nesplnil by kontrolovaným určené kritérium, a teda by s ním 

nebola uzavretá rámcová dohoda na dodávku učebníc. Na základe uvedeného sa rada 

nestotožňuje s predmetným konštatovaním kontrolovaného. 

210. Rada k tomu pre úplnosť dodáva, že je možné, že s takouto eventualitou (v súčasnosti 

najpredávanejšia učebnica, ktorá sa predáva za cenu 3,30 eur s DPH, by s touto cenou 

kontrolovaným stanovené kritérium nesplnila) kontrolovaný ani nepočítal. Ide však o dôsledok 

kontrolovaným stanoveného kritéria a pravidiel jeho uplatnenia, pri ktorých je úspešnosť 

ponuky závislá od pomeru priemernej ceny učebnice (vypočítanej ako priemerná cena učebnice 

pri jej rôznych množstevných nákladoch) k priemernej cene troch najnižších priemerných cien 

učebníc predložených uchádzačmi (tiež vypočítaných ako priemerné ceny učebníc  

pri ich rôznych množstevných nákladoch). Je totiž zrejmé, že pri takto nastavenom kritériu 

vstupujú do výpočtu priemeru ceny za učebnice, ktoré už len z titulu menšieho počtu strán majú 

nižšie náklady na tlač, ako aj ceny za učebnice, ktorých náklady na tlač sú vzhľadom na väčší 

počet strán objektívne vyššie. Okrem toho je tiež zrejmé, že kontrolovaný a ani jednotliví 

uchádzači nedokážu predvídať, aké ceny učebníc pri jednotlivých množstevných nákladoch 

ponúknu ostatní uchádzači, pričom z logiky veci nemožno vylúčiť ani takú situáciu,  

keď niektorí uchádzači, ktorých učebnice majú nižší počet strán, v snahe čo najviac znížiť 

celkovú priemernú cenu, môžu byť vedení motiváciou ponúknuť pri takých množstevných 

nákladoch, aké vo vzťahu k svojej učebnici vzhľadom na doterajší vývoj na trhu ani 

nepredpokladajú, takmer až nereálne nízku cenu. 

211. K argumentácii kontrolovaného, ktorý sa nestotožňuje s názorom navrhovateľa ohľadom 

znižovania kvality učebníc, akcentujúc skutočnosť, že v rámci plnenia zmluvy musia všetky 

učebnice všetkých úspešných uchádzačov prejsť procesom udeľovania schvaľovacej doložky 

zo strany Štátneho pedagogického ústavu, čo je jednoznačné stanovenie minimálneho štandardu 

kvality a následne bude vhodnosť spracovania učebníc hodnotená najmä samotnými učiteľmi, 

keďže učebnice si budú vyberať a objednávať školy podľa toho, ktorá učebnica bude najlepšie 

vyhovovať ich potrebám, rada uvádza, že predmetné posudzovanie minimálneho štandardu 

kvality učebníc a hodnotenie ich kvality samotnými učiteľmi sa bude realizovať až po uzavretí 

rámcovej dohody s úspešnými uchádzačmi, t. j. bude sa vzťahovať len na tie učebnice,  

ktoré splnili kontrolovaným stanovené cenové kritérium, t. j. ktorých priemerná cena 

nepresiahne o viac ako 30 % priemer troch najnižších priemerných cien učebníc. 

K posudzovaniu a hodnoteniu kvality sa teda nepristúpi v tejto verejnej súťaži,  

pričom sa možno stotožniť s názorom, že uchádzači sú v tejto súťaži motivovaní ponúknuť 

učebnice, ktoré spĺňajú najnižší možný kvalitatívny štandard, pri ktorom možno predpokladať 

vydanie schvaľovacej doložky. Rada tiež dodáva, že aplikáciou uvedeného kritéria výberu 

úspešných uchádzačov a podpisom niekoľkých rámcových dohôd môže nakoniec prísť  

k situácii, že úspešní uchádzači s ich učebnicou ani nesplnia minimálne požiadavky na obsah 

učebnice, a následne táto nebude schválená. Tiež je zrejmé, že minimálna požiadavka  

na učebnicu nesmeruje k zvýšeniu jej kvality, ale naopak. Tým sa nedosahujú ani ciele 

stanovené v materiáli Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, na ktorý 

poukazuje kontrolovaný. 
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212. Vychádzajúc z uvedeného má rada za to, že kritérium na vyhodnotenie ponúk v súvislosti 

s pravidlom jeho uplatnenia v danom prípade a pri tak špecifickom predmete zákazky, 

akým sú učebnice, neviedlo k naplneniu cieľov predmetného verejného obstarávania 

a ani k určeniu ekonomicky najvýhodnejších ponúk. Na základe uvedeného rada uvádza,  

že kontrolovaný v predmetnom prípade nepostupoval v súlade s § 44 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorý verejným obstarávateľom a obstarávateľom ukladá vyhodnocovať ponuky 

na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky,  

s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, pričom uvedené mohlo mať vplyv  

na výsledok predmetného verejného obstarávania. 

213. Pre úplnosť rada k argumentácii navrhovateľa, ktorou v odvolaní objasnil, že diskriminačný 

charakter kritéria na vyhodnotenie ponúk (z dôvodu zvýhodnenia vydavateľstiev s majetkovým 

alebo personálnym prepojením, resp. iným vplyvom na rozhodovanie obchodných spoločností, 

ktoré vykonávajú tlačiarenskú činnosť) namietal len v súvislosti s kontrolovaným stanoveným 

kritériom, ktorým je najnižšia cena za dodanie rozmnoženín učebníc (bod 83 tohto 

rozhodnutia), rada uvádza, že má za to, že vzhľadom na jej vyššie konštatované závery 

k stanovenému kritériu na vyhodnotenie ponúk sa predmetnou námietkou navrhovateľa  

nie je potrebné ďalej zaoberať. 

Ad f) zmluvná podmienka (fixná cena predmetu zmluvy na 48 mesiacov) 

214. Navrhovateľ v súvislosti s predmetnou zmluvnou podmienkou namietal to, že uchádzači musia 

predložiť cenovú ponuku na plnenie predmetu zákazky určením pevnej ceny na obdobie  

48 mesiacov (na celú doba trvania rámcovej dohody). Podľa názoru navrhovateľa je táto 

požiadavka nesplniteľná, nevhodná a neproporcionálna sledovanému účelu a je v rozpore 

s hospodárnym nakladaním s verejnými financiami. Svoje tvrdenia odôvodňuje tým,  

že nie je možné predpokladať, aká bude cena papiera na viac ako pár mesiacov, resp. týždňov 

dopredu, rovnako tak ceny energií, pohonných hmôt, ceny práce a pod. Navrhovateľ tiež 

uvádza, že tlačiarne nie sú schopné garantovať cenu tlače (čo preukazuje aj vyjadreniami 

tlačiarní) a má za to, že takáto požiadavka bude mať za následok nehospodárnosť  

a neefektívnosť, nakoľko uchádzači budú musieť pri oceňovaní zohľadňovať nepredvídateľné 

a nimi neovplyvniteľné faktory. Navrhovateľ má tiež za to, že kontrolovaný pri stanovení 

zmluvných podmienok nevychádzal z charakteru predmetu zákazky. 

215. Navrhovateľ uvádza, že celkom iná situácia by bola napr. pri uzavretí rámcovej zmluvy  

na poskytovanie činností či dodanie tovaru, kde podstatnú časť ceny netvoria vstupné náklady 

na zaobstaranie hmotných vecí, ktorých obstarávacia cena je celkom mimo kontrolu uchádzača 

a ktorých cenu nie je možné na obdobie 48 mesiacov vopred ani len predvídať. Rovnako by iná 

situácia bola v prípade, ak by kontrolovaný garantoval aspoň isté rozpätie nákladu rozmnoženín 

didaktických prostriedkov, ktoré by si každoročne od uchádzača objednal. Navrhovateľ však 

dodáva, že tomu, že kontrolovaný nie je schopný garantovať každoročný náklad, navrhovateľ 

rozumie a nijako túto skutočnosť nerozporuje. 

216. Navrhovateľ v tejto súvislosti v odvolaní zdôraznil, že netvrdí, že požiadavka pevných cien  

na 48 mesiacov vopred je, ako taká, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Navrhovateľ však tvrdí, že táto požiadavka v konkrétnom prípade vzhľadom k predmetu 

zákazky a podmienkam plnenia nezodpovedá základným princípom a podmienkam,  

ktoré je verejný obstarávateľ povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní rešpektovať.  

217. Navrhovateľ poukazuje na skutočnosť, že v predchádzajúcich zmluvných vzťahoch medzi 

kontrolovaným a dodávateľmi rozmnoženín učebníc, ktoré boli v nadväznosti na verejné 

obstarávania (súťaže návrhov) uzatvárané na dlhšie časové obdobia, bol vždy v zmluve určený 

tzv. kalkulačný vzorec, podľa ktorého bola každoročne vypočítaná cena rozmnoženín učebníc, 

ktorá zohľadňovala aktuálnu situáciu cenového vývoja všetkých podstatných nákladových 

položiek, potrebných na vyhotovenie a dodanie rozmnoženín učebníc (všetky tieto položky boli 

zahrnuté a zohľadnené v kalkulačnom vzorci). 
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218. Rada v tejto súvislosti, rovnako ako úrad v napadnutom rozhodnutí, poukazuje na Výkladové 

stanovisko úradu č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu 

zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania (bod 40 tohto 

rozhodnutia). 

219. Rada tiež v tejto súvislosti v zhode s názorom úradu uvádza, že zákon o verejnom 

obstarávaní nezakazuje pri kreovaní návrhu rámcovej dohody postupovať tak, ako 

postupoval kontrolovaný, a teda stanoviť fixnú odmenu dodávateľa za plnenie predmetu 

rámcovej dohody, ktorej trvanie je 48 mesiacov. Je teda na zvážení verejného obstarávateľa,  

či v zmluve, resp. rámcovej dohode, ktorú uzatvára na dlhšie obdobie, ustanoví kalkulačný 

vzorec, na základe ktorého by v určitých časových intervaloch dochádzalo k úprave zmluvnej 

ceny tak, aby zohľadňovala aktuálnu situáciu cenového vývoja podstatných nákladových 

položiek. 

220. Rada dodáva, že je pravdou, že ani európsky ani národný zákonodarca možnosť uzavretia 

rámcovej dohody na 48 mesiacov s fixnou cenou za jej predmet počas celého jej trvania 

nezakazujú, na druhej strane však rada poukazuje na to, že európsky i národný zákonodarca 

umožňujú v zmluve, resp. rámcovej dohode, ktorá sa má uzavrieť ako výsledok verejného 

obstarávania, upraviť jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny 

alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia,  

na základe ktorých je možné uzavretú zmluvu, resp. rámcovú dohodu zmeniť počas jej trvania 

bez nutnosti vyhlásenia nového verejného obstarávania [§ 18 ods. 1 písm. a) tohto zákona]. 

221. Zákon o verejnom obstarávaní teda umožňuje upraviť v zmluve, resp. rámcovej dohode,  

napr. indexáciu, inflačnú doložku, prípadne aj kalkulačný vzorec, na základe ktorého sa budú 

vysúťažené ceny stanoveným spôsobom a v stanovených intervaloch prepočítavať zohľadňujúc 

cenové výkyvy určených nákladov. Právna úprava teda ponecháva na verejných obstarávateľov 

ako dobrých hospodárov, aby si zvážili, či v určitom konkrétnom prípade je vhodné uzavrieť 

rámcovú dohodu s fixáciou zmluvnej ceny na celé obdobie jej platnosti (napr. na 48 mesiacov) 

alebo, naopak, je vhodné do rámcovej dohody inkorporovať kalkulačný vzorec zohľadňujúci 

výkyvy najvýznamnejších nákladov na strane dodávateľa, ktoré tento nedokáže ovplyvniť. 

Práve v prípade rámcových dohôd s dlhším trvaním totiž môže byť hospodárnejšie umožniť 

neskoršiu úpravu zmluvných cien v prípade významných výkyvov cien podstatných nákladov 

vstupujúcich do cenotvorby uchádzačov, pretože inak sú uchádzači pri predkladaní ponúk 

nútení zohľadňovať väčšie množstvo rizík, čo sa aj premietne do ich ponukových cien,  

resp. v opačnom prípade môže viesť k ich neskoršej neschopnosti poskytnúť zmluvné plnenie 

za cenu ponúknutú vo verejnom obstarávaní, čo nepochybne nie je výsledok verejného 

obstarávania, ktorý by si ktorýkoľvek verejný obstarávateľ želal. 

222. Rada preto uvedené dáva kontrolovanému do pozornosti, a to aj vzhľadom na jeho vyjadrenie 

k odvolaniu navrhovateľa, v ktorom uviedol, že nemá záujem o stanovenie kalkulačného 

vzorca, podľa ktorého by bola každoročne vypočítaná cena rozmnoženín učebníc, zohľadňujúc 

aktuálnu situáciu cenového vývoja všetkých podstatných nákladových položiek, keďže by to 

kontrolovanému mimoriadne sťažilo možnosti plánovania výdavkov na učebnice. Uvedené 

vyjadrenie sa totiž javí ako nezrozumiteľné vzhľadom k tomu, že kontrolovaný v tomto 

verejnom obstarávaní použil taký koncept obstarávania, výsledkom ktorého bude nielen odlišná 

cena za každú učebnicu, ale aj odlišná cena pri rôznych množstevných nákladoch každej 

učebnice. Zatiaľ čo aktuálna cena každej z objednávaných učebníc je 3,30 eur s DPH,  

čo kontrolovanému umožňuje veľmi jednoduché plánovanie si výdavkov na predmetné 

učebnice podľa počtu žiakov, kontrolovaným zvolený koncept obstarávania vedie k výraznému 

sťaženiu plánovania výdavkov na učebnice. 

223. Rada preto v tejto súvislosti poukazuje tiež na nasledovné: „Účel princípov hospodárnosti 

a efektívnosti vo verejnom obstarávaní nemožno vnímať čisto gramaticky, t. j. tieto princípy 

nesledujú cieľ, aby (verejný) obstarávateľ vždy nakupoval len najlacnejšie tovary, služby alebo 

stavebné práce, ale aby (verejný) obstarávateľ za vynaložené verejné finančné 
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prostriedky/finančné prostriedky získal najlepšiu hodnotu, ktorá sa generuje v prostredí 

hospodárskej súťaže. Princíp hospodárnosti znamená predovšetkým povinnosť (verejného) 

obstarávateľa vynakladať na obstaranie predmetu zákazky prostriedky len nevyhnutne 

potrebné na dosiahnutie cieľa sledovaného zadávacím procesom (zabezpečenie príslušnej 

verejnej potreby) a viaže sa na cenovú alebo ekonomickú výhodnosť ponuky. Princíp 

efektívnosti zároveň túto nevyhnutnú mieru viaže na predmet zákazky, s cieľom dosiahnuť za 

vynaložené prostriedky čo možno „najlepšie“ plnenie. Princíp hospodárnosti a efektívnosti je 

potom porušený nielen vtedy, ak je hodnota plnenia nepomerne ‚nižšia‘ ako vynaložené 

prostriedky, ale aj vtedy, ak (verejný) obstarávateľ s cieľom vynaložiť čo najmenej prostriedkov 

získa plnenie, ktoré nespĺňa požadované kvalitatívne parametre, je dodané iné, menej hodnotné 

plnenie alebo (v najhorších prípadoch) plnenie nie je dodané vôbec, prípadne nie je dokončené. 

Princíp hospodárnosti a efektívnosti je teda dodržaný len vtedy, ak sú prostriedky vynaložené 

v nevyhnutnej miere a zároveň efektívne vo vzťahu k získanému plneniu.“14 

Ad g) zmluvná podmienka (vypovedanie rámcovej dohody) 

224. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ v odvolaní k argumentácii úradu uvedenej v rozhodnutí 

(body 50 a 51 tohto rozhodnutia) uviedol, že ju akceptuje, pričom v prípade, ak by po doručení 

objednávky došlo k vypovedaniu rámcovej dohody zo strany kontrolovaného a tento bude 

postupovať v súlade s predmetným bodom rozhodnutia, odpadá navrhovateľom opísané riziko 

neupotrebenia kontrolovaným objednaných rozmnoženín didaktických prostriedkov, má rada 

za to, že navrhovateľ sa s predmetným posúdením úradu stotožnil. 

225. Rada k predmetnému dodáva, že podľa § 177 ods. 11 prvá veta zákona o verejnom obstarávaní 

je rada viazaná obsahom podaného odvolania; to neplatí, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané 

na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu a ani nespočíva na nesprávnom právnom 

posúdení veci a tieto vady odôvodňujú zmenu prvostupňového rozhodnutia, a keďže 

navrhovateľ vo svojom odvolaní predmetné právne posúdenie úradu nenapáda a rada nemá  

za to, že by rozhodnutie úradu v tejto časti bolo vydané na základe nedostatočne zisteného 

skutkového stavu alebo že by spočívalo na nesprávnom právnom posúdení veci, nebude sa ním 

rada v tomto rozhodnutí ďalej zaoberať. 

Ad h) odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 

226. V tejto časti rozhodnutia úrad uviedol, že navrhovateľ neodôvodnil, v čom vidí nedostatočnosť 

odôvodnenia nerozdelenia zákazky na časti zo strany kontrolovaného a takisto navrhovateľ 

nenamietal porušenie konkrétneho ustanovenia, ani princípov verejného obstarávania. 

Z dôvodu, že navrhovateľ v podaných námietkach neuviedol opis rozhodujúcich skutočností 

ako aj dôkazov, ktoré by viedli úrad k riadnemu preskúmaniu dôvodov nedostatočnosti 

odôvodnenia nerozdelenia zákazky, sa úrad predmetným tvrdením navrhovateľa zaoberal.  

227. Keďže navrhovateľ predmetný záver úradu v odvolaní nespochybnil, rada aj v tejto súvislosti 

s poukazom na § 177 ods. 11 prvá veta zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že sa ním 

nebude v tomto rozhodnutí ďalej zaoberať. 

228. V súvislosti s ustanovením § 175 ods. 8 zákona o verejnom o verejnom obstarávaní,  

ktoré sa primerane aplikuje aj v odvolacom konaní, rada ako stručný návod pre kontrolovaného, 

ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona, uvádza,  

že kontrolovanému odporúča, aby pri nastavovaní podmienok a kritérií na vyhodnotenie ponúk 

pri tak špecifických predmetoch zákaziek, ako v tomto prípade, pristúpil k voľbe takých 

prostriedkov, ktorých cieľom nebude získanie čo najlacnejších ponúk, ale aby zvážil 

prostriedky a inštitúty upravené v zákone o verejnom obstarávaní podporujúce získanie 

ekonomicky najvýhodnejších ponúk, ktoré umožnia obstarať učebnice bez potreby redukovania 

ich obsahu, rozsahu, prípadne kvality a za primeranú cenu. 

                                                 
14 Tkáč, J., Griga, M. 2016. Zákon o verejnom obstarávaní – Veľký komentár. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 

ISBN 978-80-8168-454-8, s. 772. 
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229. K žiadosti kontrolovaného, aby rada v prípade, že dospeje k záveru o nezákonnosti jeho 

postupu z titulu nestanovenia kvalitatívnych kritérií v procese zadávania zákazky,  

v rámci splnenia povinnosti podľa § 175 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní poskytla náležitý 

návod pre kontrolovaného, aké kvalitatívne kritériá má stanoviť, aké pravidlá ich uplatnenia má 

stanoviť, no najmä, ako ich má v procese zadávania zákazky uplatniť pri ponukách na učebnice, 

ktoré ešte neboli vytvorené a uchádzač využíva možnosť učebnicu vytvoriť (bod 125 tohto 

rozhodnutia), rada uvádza, že je vecou kontrolovaného, aby ako ústredný orgán štátnej správy 

pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy  

a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku a štátnu 

starostlivosť o mládež a šport, zvážil také nastavenie procesu verejného obstarávania, ktoré 

bude viesť k naplneniu jeho cieľov vyplývajúcich zo strategických materiálov v oblasti 

učebnicovej politiky a k zabezpečeniu čo najkvalitnejších učebníc za primeranú cenu. 

230. Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností (a to najmä na základe právneho posúdenia 

uvedeného v bodoch 186 až 213) bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.   

Kaucia 

231. Podľa § 172 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní je kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 

príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli 

námietky zamietnuté. Kaucia sa vo výške 35 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 4 stáva 

príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení 

konania podľa § 174 ods. 1 písm. d). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť,  

ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. 

232. Podľa § 177 ods. 7 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní kaucia je príjmom úradu dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, ktorým rada odvolanie zamietne 

a rozhodnutie potvrdí, inak úrad vráti kauciu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

233. V súlade s predmetnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní úrad vráti kauciu 

zloženú navrhovateľom na účet úradu s podaním námietok, ako aj kauciu zloženú 

navrhovateľom v konaní o odvolaní do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia rady, ktorá nastane dňom jeho doručenia účastníkom konania o odvolaní.  

 

P o u č e n i e  

 

Podľa § 178 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu rady o odvolaní 

nemožno podať opravný prostriedok. Podľa § 178 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 

rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná na Krajskom 

súde v Bratislave do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady o odvolaní.  

 

 

 JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM 

 predseda Rady 

 Úradu pre verejné obstarávanie 
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Rozhodnutie sa doručí 

AITEC, s. r. o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava – navrhovateľ  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 

Bratislava – kontrolovaný 

 

Na vedomie 

podľa rozdeľovníka 

 


