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Zjavne nedôvodné námietky 

Východiská:

Zneužitie práva na podanie námietok (t. j. zjavne nedôvodné námietky)

je v rozpore s cieľom smernice o revíznych postupoch vo verejnom obstarávaní

(89/665/EHS),

➢rýchle a účinné preskúmanie rozhodnutí verejných obstarávateľov,

a preto mu je možné odoprieť ochranu.

Navrhovateľ námietok v takom prípade nemá skutočný záujem o účasť

vo verejnom obstarávaní, ale jeho záujmom je napr. predĺženie procesu

verejného obstarávania alebo iné poškodenie verejného obstarávateľa.



Zjavne nedôvodné námietky 

Východiská

SSP: „Správny súd môže výnimočne odmietnuť žalobu fyzickej osoby

a právnickej osoby, ktorá má zjavne šikanózny charakter alebo ktorou sa

sleduje zneužitie práva či jeho bezúspešné uplatňovanie. Správny súd môže tiež

sankcionovať procesné úkony účastníkov konania, ktoré slúžia na zneužitie

práv, najmä na prieťahy v konaní“.

CSP: „Zjavné zneužitie práva nepožíva právnu ochranu. Súd môže v rozsahu

ustanovenom v tomto zákone odmietnuť a sankcionovať procesné úkony, ktoré

celkom zjavne slúžia na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné

uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedú k nedôvodným prieťahom

v konaní.“



Zjavne nedôvodné námietky 

Dôvodová správa k ZVO: Napr. jednou z konkrétnych praktických oblastí

šikanózneho výkonu práva, ktorú mal predkladateľ pod zjavne nedôvodnými

námietkami na mysli sú:

námietky podané osobou, ktorá neuskutočňuje relevantnú hospodársku

činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky – tzv. schránková firma.

Cieľom nie je postihnúť podávanie námietok novovzniknutými obchodnými

spoločnosťami, ktoré boli legitímne založené na účel konkrétneho verejného

obstarávania (ad hoc obchodná spoločnosť), a ktorých spoločníkmi sú

napr. stabilné obchodné spoločnosti podnikajúce v danom predmete zákazky,

ale zabrániť podaniu špekulatívnej námietky od osoby, ktorá samotná a ani

žiaden z jej priamych alebo nepriamych spoločníkov (ak ide o obchodnú

spoločnosť) reálne nevykonáva relevantnú podnikateľskú činnosť vo vzťahu

k predmetu zákazky.



Zjavne nedôvodné námietky 

Pôvodný návrh:

Zjavne nedôvodné sú najmä námietky/odvolanie

➢ v ktorých je nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť,

➢ ktorých zrejmým hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania,

➢ ktorých zrejmým hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému,

➢ ktoré boli podané so zrejmým hlavným účelom ich späťvzatia výmenou za poskytnutie

akéhokoľvek prospechu od iného hospodárskeho subjektu,

➢ ktoré podala osoba, ktorá neuskutočňuje relevantnú hospodársku činnosť vo vzťahu k predmetu

zákazky, alebo

➢ ktoré podala osoba, ktorá nemôže byť poškodená porušením tohto zákona; to neplatí, ak ide

o námietky/odvolanie podané orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).

Ak hospodársky subjekt podá zjavne nedôvodné námietky/odvolanie

➢ ÚVO zastaví konanie,

➢ Kaucia zložená s podaním námietok sa stane príjmom štátneho rozpočtu,

➢ ÚVO uloží hospodárskemu subjektu pokutu do 100 000 eur,

➢ Kontrolovaný sa môže v prípade vzniku škody domáhať jej náhrady na príslušnom súde.



Zjavne nedôvodné námietky 

ZVO: Zakazuje sa podať zjavne nedôvodnú námietku.

Námietka je zjavne nedôvodná, ak:

➢celkom zjavne slúži na zneužitie práva alebo

➢na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo

➢vedie k nedôvodným prieťahom v konaní o preskúmanie úkonov

kontrolovaného.

ÚVO zastaví rozhodnutím konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného,

ak zo skutočností tvrdených v námietkach alebo z iných úradu známych

skutočností je mimo rozumnú pochybnosť zrejmé, že podané námietky sú zjavne

nedôvodné.

Rozhodnutie úradu o zastavení konania je preskúmateľné súdom.
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Ak ÚVO zastaví konanie z dôvodu zjavne nedôvodných námietok:

➢kaucia zložená s podaním námietok sa stáva príjmom štátneho rozpočtu

➢ ten, kto poruší zákaz podať zjavne nedôvodnú námietku, zodpovedá

za škodu, ktorá tým inému vznikne

➢ÚVO uloží navrhovateľovi, ktorý podal zjavne nedôvodné námietky alebo

vzal späť podané námietky, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli

úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého

posudku

(v prípade späťvzatia námietok → ÚVO zastaví konanie → kaucia vo výške

50 % sa stáva príjmom štátneho rozpočtu)



Iné úpravy – zrýchlenie konania

• Späťvzatie námietok – zvýšenie podielu prepadnutej časti kaucie z 35 %

na 50 %

• Späťvzatie odvolania – z 0 % na 50 %

Lehota na zloženie kaucie

• Kaucia musí byť pripísaná na účet ÚVO najneskôr na 2. pracovný deň

nasledujúci po doručení námietok

• Odvolacie konanie najneskôr v 1. pracovný deň nasledujúci po doručení

odvolania

• (predtým: najneskôr v 1. pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty

na doručenie námietok/odvolania)

Nezloženie kaucie pri podaní námietok

• ÚVO uloží navrhovateľovi pokutu vo výške nezloženej kaucie



Iné úpravy – zrýchlenie konania

• Od uloženia pokuty možno upustiť:

a) osoba, ktorá sa dopustila správneho deliktu oznámi túto skutočnosť úradu 
pred začatím konania o uložení sankcie za tento správny delikt,

b) úrad začal konanie o uložení sankcie na základe oznámenia podľa písm. a) a

c) vzhľadom na povahu protiprávneho konania, ktoré je predmetom konania 
o uložení sankcie, ako aj skutočnosť, že účastník konania nebol v minulosti 
sankcionovaný za rovnaký správny delikt možno dôvodne očakávať, že už 
samotné prejednanie správneho deliktu postačí na nápravu účastníka konania.

• Úprava aktívnej legitimácie:

pri záujemcoch – ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo

mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného

pri skupine dodávateľov – aktívne legitimovaným na podanie námietok nie je

člen skupiny



Ďakujeme za pozornosť. 

Úrad pre verejné obstarávanie 
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakty:
www.uvo.gov.sk
info@uvo.gov.sk
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