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         Bratislava 03. 01. 2022 

               Číslo spisu: 13502-9000/2021 

 

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 

BB, právne zastúpeného CC (ďalej len „navrhovateľ č. 2“) proti rozhodnutiu úradu č. 11104-

6000/2021-OD, 11495-6000/2021-OD zo dňa 04. 11. 2021, vydanému v spojenom konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok záujemcu AA (ďalej len 

„navrhovateľ č. 1“) a na základe námietok navrhovateľa č. 2, obidvoch smerujúcich podľa  

§ 170 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných 

dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých 

kontrolovaným vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vybudovanie Elektronického 

mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory“, vyhlásenom verejným 

obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

(ďalej len „kontrolovaný“) v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 01. 12. 2020 pod značkou 

2020/S 234-577917 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2020 zo dňa 02. 12. 2020  

pod značkou 44175 – MSS, vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e  

 

 Rada Úradu pre verejné obstarávanie odvolanie navrhovateľa č. 2 zamieta  

a rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 11104-6000/2021-OD, 11495-6000/2021-OD 

zo dňa 04. 11. 2021 potvrdzuje podľa § 177 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

1. Navrhovateľ č. 2 dňa 18. 11. 2021 doručil úradu odvolanie proti rozhodnutiu úradu č. 11104-

6000/2021-OD, 11495-6000/2021-OD zo dňa 04. 11. 2021 (ďalej len „rozhodnutie úradu“), 

vydanému v spojenom konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok 

navrhovateľa č. 1 a na základe námietok navrhovateľa č. 2, smerujúcich podľa § 170 ods. 3 

písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých kontrolovaným v predmetnej verejnej 

súťaži. V predmetnom rozhodnutí úrad (i) podľa § 174 ods. 1 písm. p) zákona o verejnom 

obstarávaní zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok 

navrhovateľa č. 1 v bode č. 1 námietok, (ii) podľa § 175 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

zamietol námietky navrhovateľa č. 1 v bode č. 2 námietok a (iii) podľa § 175 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní zamietol námietky navrhovateľa č. 2.  

 

 

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Rada Úradu pre verejné obstarávanie 

Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava 
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Rozhodnutie úradu 

2. Z rozhodnutia úradu vyplýva, že vzhľadom na skutočnosť, že v danom prípade boli splnené 

podmienky na spojenie vecí č. 11104-6000/2021 (námietky navrhovateľa č. 1) a č. 11495-

6000/2021 (námietky navrhovateľa č. 2), úrad dňa 04. 10. 2021 spojil konanie o námietkach 

navrhovateľa č. 1 a navrhovateľa č. 2 v súlade s § 171 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní  

na spoločné konanie, o čom dňa 04. 10. 2021 upovedomil účastníkov konania.  

3. K bodu č. 1 námietok navrhovateľa č. 1 úrad uviedol, že v tomto bode námietok navrhovateľ 

č. 1 namietal neprimerane krátku lehotu na predkladanie ponúk po aktualizácii súťažných 

podkladov.  

4. Navrhovateľ č. 1 v tejto súvislosti uviedol, že dňa 14. 04. 2021 došlo k uverejneniu informácie 

o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrovaného v predmetnom verejnom obstarávaní  

na základe námietok č. 4501-6000/2021-OD, pričom súčasťou uvedenej informácie bolo  

aj upovedomenie o prijatí predbežného opatrenia zo strany úradu, na základe ktorého došlo 

k pozastaveniu plynutia lehôt stanovených kontrolovaným. Následne došlo v procese daného 

verejného obstarávania k postupnému zverejňovaniu vysvetlenia informácií, pričom v rámci 

vysvetlenia informácií č. VII dňa 12. 08. 2021 došlo zo strany kontrolovaného k zverejneniu 

vysvetlenia informácií na 90 otázok predložených uchádzačmi. Vzhľadom na odpovede  

k predmetným otázkam, ako aj vzhľadom na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia úradu  

č. 4501-6000/2021-OD zo dňa 28. 06. 2021, ktorým úrad nariadil kontrolovanému odstrániť 

protiprávny stav, konkrétne vypustiť kritérium č. 3 na hodnotenie ponúk, čím podľa 

navrhovateľa č. 1 došlo k aktualizácii súťažných podkladov, ako aj k zásadnému zásahu  

do celého procesu verejného obstarávania. Navrhovateľ č. 1 namietal, že vypustenie kritéria  

č. 3 v dôsledku uvedeného rozhodnutia úradu (kompatibilita EMS s infraštruktúrou 

objednávateľa s váhou kritéria 8 %) znevýhodnilo navrhovateľa č. 1, ako aj uchádzačov, ktorí 

svoje riešenie plánovali na systéme SAP, pričom podľa navrhovateľa č. 1 práve takéto bodové 

hodnotenie kompenzovalo vyššiu nákladovosť riešenia na systéme SAP. Uvedená zmena mala 

teda podľa navrhovateľa č. 1 za následok nutnosť uchádzačov, ktorí stavali pôvodne svoje 

riešenie na systéme SAP, vykonať novú analýzu riešenia a pripraviť zároveň cenovo 

konkurencieschopnú ponuku, nakoľko dodatočné body za SAP riešenie už nebudú prideľované. 

Navrhovateľ č. 1 ďalej uviedol, že z dôvodu potreby zmeny riešenia bude nútený upraviť  

aj obchodnoprávne vzťahy, ktoré už nadviazal so svojimi partnermi a subdodávateľmi. Podľa 

navrhovateľa č. 1 bolo nevyhnutné primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk tak,  

aby bolo možné predložiť konkurencieschopnú ponuku, a teda aspoň o 30 dní (do 16. 10. 2021). 

5. Úrad v rozhodnutí poukázal na skutočnosť, že kontrolovaný do času vydania rozhodnutia úradu 

dvakrát predĺžil lehotu na predkladanie ponúk, ktorá mala pôvodne uplynúť dňa 16. 09. 2021, 

a to do 18. 10. 2021, a následne do 10. 11. 2021. Na základe uvedeného úrad konštatoval,  

že súčasne stanovená lehota na predkladanie ponúk od vysvetlenia informácií č. VII, ktorých 

aplikácia bola pre navrhovateľa č. 1 zmysle obsahu jeho námietok podstatná, predstavuje  

90 dní (od 12. 08. 2021 do 10. 11. 2021), čo predstavuje jej predĺženie oproti primeranej 

lehote o 60 dní. Uvedená lehota tak zároveň podľa úradu korešpondovala s požiadavkou 

stanovenou v § 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

6. Úrad vzhľadom na uvedené následne konštatoval, že z daného dôvodu nebude posudzovať 

primeranosť pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk po aktualizácii súťažných podkladov  

vo vzťahu k rozsahu ich zmien na základe vysvetlenia informácií č. VII zo dňa 12. 08. 2021,  

t. j. či aj napriek dodržaniu zákonnej lehoty zo strany kontrolovaného (od zverejnenia 

vysvetlenia informácií č. VII dňa 12. 08. 2021 do uplynutia pôvodnej lehoty na predkladanie 

ponúk stále ostávalo záujemcom 35 dní), bola táto lehota dostatočná, nakoľko následným 

predĺžením tejto lehoty zo strany kontrolovaného vysoko nad rámec zákonnej povinnosti 
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dôvod namietanej skutočnosti odpadol. Z uvedeného dôvodu úrad meritórne neposudzoval 

odôvodnenosť, resp. neodôvodnenosť namietanej skutočnosti.  

7. Na základe uvedeného úrad podľa § 174 ods. 1 písm. p) zákona o verejnom obstarávaní zastavil 

konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa č. 1 v bode 

č. 1 námietok. 

8. K bodu č. 2 námietok navrhovateľa č. 1 úrad uviedol, že v tomto bode námietok navrhovateľ 

č. 1 namietal neprimerané a neodôvodnené skrátenie doby realizácie zákazky. 

9. Navrhovateľ č. 1 v tejto súvislosti poukázal na časť B.1 bod 2.1 upravených súťažných 

podkladov (z 12. 08. 2021), ktoré sa menili nasledovne, cit.: „sa trvanie fázy „Fáza 1 – 

Realizácia“ mení na 13 (trinásť) Mesiacov oproti pôvodne stanovenej dobe 15 (pätnásť) 

Mesiacov a zároveň aj Míľnik „M1 – Začatie Fázy 1 – Realizácia sa mení na „T1 = T0 – 

(mínus) 13 (trinásť) Mesiacov (ak bude Zmluva uzavretá skôr, je možné aj dlhšie trvanie  

ako 13 (trinásť) Mesiacov)“ oproti pôvodne stanoveným 15 mesiacom. Zároveň míľnik „M2 – 

Začatie Pilotnej prevádzky DMS“ sa mení na „T2 = T0 – 10 (desať) Mesiacov“ oproti 

pôvodnému nastaveniu T2 = T0 – 12 (dvanásť) Mesiacov“. Kontrolovaný tak podľa 

navrhovateľa č. 1 bezdôvodne skrátil pôvodnú dobu realizácie z 15 mesiacov na 13 mesiacov, 

čo predstavuje skrátenie doby realizácie o 14 %, a zároveň skrátil míľnik M2 o 2 mesiace,  

čo reprezentuje skrátenie až o 20 % oproti pôvodne nastavenej dobe, a čo zároveň podľa 

navrhovateľa č. 1 predstavuje zásadnú zmenu podmienok, ktorá sa odráža v schopnosti dodať 

plnenie riadne, ako aj vo zvýšení nákladov pre uchádzačov, nakoľko znížením doby realizácie 

sa zvyšuje nákladovosť riešenia, čo bude okrem iného vyžadovať aj posilnenie personálnych 

kapacít pri realizácii riešenia zo strany uchádzača. Na uvedené pritom kontrolovaný podľa 

navrhovateľa č. 1 nijako nereflektoval, pričom touto zmenou nedošlo ani k zníženiu sankcií  

za nesplnenie termínov, ani k zvýšeniu predpokladanej hodnoty zákazky. Navrhovateľ č. 1 

namietal, že zníženie doby realizácie zákazky bez prispôsobenia zákazky takémuto zníženiu, 

predstavuje obmedzenie hospodárskej súťaže. 

10. Úrad sa v záujme zodpovedania otázky, či skrátenie doby realizácie zákazky na základe 

aktualizácie súťažných podkladov môže mať vplyv na schopnosť uchádzačov realizovať  

daný predmet zákazky, obrátil na Technickú univerzitu v Košiciach (ďalej len „TUKE“)  

so žiadosťou o odborné stanovisko č. 11104-6000/2021-OD-OS, 11495-6000/2021-OD-OS  

zo dňa 18. 10. 2021. Dňa 28. 10. 2021 bolo úradu doručené odborné stanovisko TUKE. 

V predmetnej žiadosti o odborné stanovisko položil úrad odborníkovi nasledovnú otázku, cit.: 

„Je po odbornom posúdení predmetu zákazky a skrátení doby realizácie predmetu zákazky  

z pôvodných 15 na aktuálne 13 mesiacov technicky možné realizovať daný predmet zákazky  

v predmetnej lehote?“ Z odborného stanoviska TUKE vyplývalo nasledovné, cit.: „Keďže  

sa nezmenila technická špecifikácia riešenia a požadovaný systém je zložený z komponentov, 

ktoré je možné vyvíjať a nasadiť paralelne, projekt je možné technicky realizovať 

v požadovanom skrátenom čase. Skrátenie času si bude vyžadovať zvýšené nasadenie zdrojov 

hlavne vo fáze rozsiahleho nasadenia systému. Záleží na konkurencieschopnosti konkrétneho 

záujemcu či sú takéto podmienky pre neho rentabilné.“ 

11. Vychádzajúc z uvedeného záveru odborného stanoviska TUKE mal úrad otázku možnosti 

realizácie danej zákazky (za podmienok, ktoré boli predmetom posúdenia) za zodpovedanú  

a názor odborníka si osvojil.  

12. Po preskúmaní navrhovateľom č. 1 namietaných skutočností týkajúcich sa skrátenia doby 

realizácie zákazky a z toho vyplývajúceho dopadu na predpokladanú hodnotu zákazky,  

resp. na sankcie za neplnenie termínov, úrad ďalej uviedol, že zodpovednosť, resp. nastavenie 

podmienok verejného obstarávania, je v plnej kompetencii verejného obstarávateľa. 
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13. Úrad zároveň poukázal na skutočnosť, že kontrolovaný modifikoval dobu realizácie zákazky 

v opise predmetu zákazky, pričom uvedené ustanovenia zároveň predstavujú predovšetkým 

zmluvnú podmienku tak, ako to vyplýva z bodu 4.5.1 návrhu zmluvy „Obsah jednotlivých 

Prác vo Fáze 1 – Realizácia a výstupov, ktoré z nich majú vyplynúť, ktoré je Dodávateľ povinný 

vykonávať a záväzné požiadavky na plnenie Zmluvy vo Fáze 1 – Realizácia sú špecifikované  

v tejto Zmluve, Súťažných podkladoch, najmä v Kapitole 4 Opisu predmetu zákazky a Ponuke“. 

14. Úrad následne uviedol, že jeho úlohou v rámci revíznych postupov je predovšetkým posúdiť, 

či v danom procese nedošlo k takému konaniu, ktoré je rozporné so zákonom o verejnom 

obstarávaní. V tomto prípade bolo pritom podľa úradu jednoznačne preukázané, že zákazku 

je možné realizovať aj pri skrátení doby realizácie, aj keď je možné, že pre niektorých 

uchádzačov to bude znamenať zvýšené náklady v podobe nutnosti vyššej koncentrácie zdrojov 

(personálnych, materiálnych a pod.). Odborné stanovisko TUKE teda podľa úradu potvrdilo, 

že daná zákazka je realizovateľná, a že je predovšetkým problematikou ekonomickou (najmä 

posúdenie rentability) a organizačnou na strane uchádzača/záujemcu. Je pritom na verejnom 

obstarávateľovi, ako si nastaví napr. podmienky dodania diela, pričom ak by sa doba realizácie 

skrátila na mieru, kde by bolo zrejmé, že zákazka je takpovediac „šitá na mieru“ určitému 

subjektu (čím by sa takáto podmienka dostala do rozporu s princípmi verejného obstarávania), 

úrad by túto skutočnosť skúmal a posudzoval. Úrad upozornil v tomto kontexte aj 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 

ktorého, cit.: „Úrad pre verejné obstarávanie 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/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom  

obstarávaní nastavili zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom 

transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“ 

15. Uvedené podporuje aj rozhodovacia prax úradu, napr. rozhodnutie úradu č. 9694-6000/2019-

OD zo dňa 19. 09. 2019, v rámci ktorého úrad v súlade s výkladovým stanoviskom  

č. 3/2016 ustálil, cit.: „Úrad v uvedených namietaných  bodoch  považuje  zmluvné  podmienky 

za legitímne požiadavky kontrolovaného, ktoré neporušujú základné princípy verejného 

obstarávania zakotvené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvné podmienky  

sú v rámci Zmluvy stanovené pre všetkých záujemcov a uchádzačov rovnakým spôsobom,  

za rovnakých okolností, a teda v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania. Úrad má  

za to, že kontrolovaný žiadneho záujemcu/uchádzača priamo alebo nepriamo, vedome alebo 

nevedome vyššie uvedenými zmluvnými podmienkami nezvýhodňoval oproti iným záujemcom/ 

uchádzačom.“ Čo sa týka nastavenia výšky zmluvných pokút, úrad v uvedenom rozhodnutí 

skonštatoval, cit.: „Úrad dodáva, že určenie si zmluvnej pokuty vyplývajúcej z porušenia 

povinnosti a jej následnej výšky je v kompetencii verejného obstarávateľa a vychádzajúc  

z vyššie uvedeného stanoviska úrad v tomto aspekte nezasahuje do zmluvnej slobody  

a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa. Po preskúmaní vyššie uvedených 

namietaných bodov úrad konštatuje, že nezistil rozpor s § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, a nakoľko výška jednotlivých pokút je upravená v Zmluve pre všetkých uchádzačov 

rovnako, bez toho aby bol niektorý z uchádzačov zvýhodnený, ako aj vzhľadom na kontraktačnú 

voľnosť kontrolovaného úrad uvádza, že námietky sú v daných bodoch neopodstatnené.“ 

16. Úrad, berúc do úvahy odborné stanovisko TUKE, ako aj uvedenú rozhodovaciu prax úradu, 

konštatoval, že konanie kontrolovaného nemožno považovať za rozporné so zákonom 

o verejnom obstarávaní, menovite s jeho základnými princípmi. Na základe uvedeného úrad 

konštatoval, že námietky navrhovateľa č. 1 v bode č. 2 považuje za neopodstatnené, na základe 
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čoho úrad námietky navrhovateľa č. 1 v bode č. 2 námietok zamietol podľa § 175 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

17. K námietkam navrhovateľa č. 2 úrad uviedol, že podstatou námietok navrhovateľa č. 2 boli 

licenčné podmienky (konkrétne teritoriálny rozsah) stanovené kontrolovaným v bode 5.7.1.1 

Licencia návrhu zmluvy o dielo (bod 72 tohto rozhodnutia), podľa ktorých dodávateľ poskytne 

objednávateľovi k autorskému dielu časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu 

použitia autorského diela na území celého sveta. 

18. Navrhovateľ č. 2 vo svojej žiadosti o nápravu uviedol, že udelením celosvetovej licencie 

navrhovateľ č. 2 ako etablovaný dodávateľ mýtnych systémov riskuje to, že sám kontrolovaný 

mu bude môcť konkurovať, resp. môže postúpiť licenciu na konkurenciu navrhovateľa č. 2. 

Požiadavka na takúto licenciu je preto pre viacerých záujemcov, vrátane navrhovateľa č. 2, 

neprimeraná, príliš riziková, a teda spôsobilá odradiť od predloženia ponuky v danej verejnej 

súťaži (resp. kompenzovať  uvedené riziko vyššou ponukovou cenou). Navrhovateľ č. 2 preto 

požadoval, aby kontrolovaný zúžil licenciu na územie Slovenskej republiky, resp. aj mimo 

územia Slovenskej republiky, avšak výlučne v súvislosti s prevádzkou a funkciami EMS,  

čo kontrolovaný zamietol. Navrhovateľ č. 2 následne namietal, že aj keď v žiadosti o nápravu 

žiadal kontrolovaného o prehodnotenie podmienok daného rozsahu licencie, kontrolovaný 

uvedené odmietol s odôvodnením, že túto problematiku považuje za uzavretú a vysvetlenú, 

pričom kontrolovaný poukázal aj na rozhodnutie úradu č. 4501-6000/2021-OD. S týmto sa však 

podľa navrhovateľa č. 2 nebolo možné stotožniť, nakoľko túto problematiku licencie 

kontrolovaný ani nevysvetlil, ani neodôvodnil, a navyše vo vzťahu k rozhodnutiu úradu  

č. 4501-6000/2021-OD bol petit daného navrhovateľa neurčitý, pričom ani nebol smerovaný 

voči neobmedzenej celosvetovej licencii. 

19. Navrhovateľ č. 2 ďalej nesúhlasil s tvrdením kontrolovaného, že o predmete jeho žiadosti  

o nápravu už bolo rozhodnuté rozhodnutím úradu č. 4501-6000/2021-OD taktiež z dôvodu,  

že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej 

len „MIRRI“) vo svojom odbornom stanovisku síce všeobecne uviedlo, že bod 5.7.1.1  

návrhu zmluvy a súvisiace body návrhu zmluvy sú v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z.  

o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „zákon o ITVS“), avšak MIRRI  

sa vo svojom odbornom stanovisku vôbec špecificky nezaoberalo požiadavkou kontrolovaného 

na teritoriálne neobmedzenú, tzv. celosvetovú licenciu, ako ani primeranosťou samotnej 

požiadavky na tzv. celosvetovú licenciu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a preto podľa 

navrhovateľa č. 2 nejde o totožný prípad ako v prípade konania č. 4501-6000/2021-OD. 

Navrhovateľ č. 2 v tejto súvislosti poukázal aj na vzorovú zmluvu o dielo z dielne MIRRI, 

pričom ani v tomto vzore nie sú obsiahnuté tak široké a neobmedzené licenčné oprávnenia,  

ako požaduje kontrolovaný v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy v tejto súťaži. Ako dôkaz na podporu 

svojich tvrdení navrhovateľ č. 2 v rámci podaných námietok predložil expertízne stanovisko 

spoločnosti DD, z ktorého o. i. vyplýva, že verejní obstarávatelia majú vyžadovať  

licencie len v skutočne potrebnom a primeranom rozsahu. Podľa navrhovateľa č. 2 je teda 

požiadavka kontrolovaného na neobmedzenú celosvetovú licenciu neodôvodnená, 

neprimeraná, nehospodárna, neproporcionálna a diskriminačná. 

20. Pokiaľ ide o argumentáciu navrhovateľa č. 2, podľa ktorého kontrolovaným požadovaná 

licencia je neodôvodnene široká, neštandardná a príliš široko koncipovaná, pričom skutkový 

stav v tomto konaní nie je totožný so skutkovým stavom posudzovaným v rámci konania  

č. 4501-6000/2021-OD (nakoľko petit navrhovateľa v danom konaní ani nebol smerovaný voči 

neobmedzenej celosvetovej licencii), úrad uviedol, že skutkový stav v tomto konaní považuje 

za totožný so skutkovým stavom, o ktorom už úrad rozhodol na základe rozhodnutia  

č. 4501-6000/2021-OD. Úrad v tejto súvislosti uviedol, že podstatou namietanej skutočnosti 

navrhovateľa č. 2 je neodôvodnenosť licenčných dojedaní v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy,  

a to najmä vo vzťahu k teritoriálnej pôsobnosti licencie. Rovnako sa to podľa úradu týkalo  
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aj tvrdenia navrhovateľa č. 2, že odborné stanovisko MIRRI sa nevenovalo špecificky 

teritoriálnemu rozsahu licencie, nakoľko toto tvrdenie navrhovateľa č. 2 je v priamom rozpore 

s odborným stanoviskom MIRRI, ako aj rozhodnutím úradu č. 4501-6000/2021-OD, pričom 

MIRRI v predmetnom odbornom stanovisku uviedlo, cit.: 

„V súlade so zákonom o ITVS je predmetné zmluvné ustanovenie záväzkom na strane 

dodávateľa/víťazného uchádzača, vytvoriť otvorenýzdrojový kód počas plnenia návrhu zmluvy 

v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa 

Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje 

verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) (ďalej len „EUPL licencia“). 

EUPL licenciou jej poskytovateľ na obdobie platnosti ochrany autorských práv k pôvodnému 

dielu udeľuje celosvetovú, bezodplatnú, nevýhradnú licenciu, s možnosťou ďalšieho 

sublicencovania, na nasledovné použitie:  

- Používať dielo za akýchkoľvek okolností a akýmkoľvek spôsobom,  

- Zhotoviť rozmnoženinu diela,  

- Upraviť pôvodné dielo a vytvoriť odvodené dielo založené na pôvodnom diele,  

- Uskutočniť verejný prenos vrátane práva sprístupniť alebo vystaviť dielo alebo jeho 

rozmnoženiny na verejnosti a prípadné verejné vykonanie diela,  

- Rozširovať dielo alebo jeho rozmnoženiny,  

- Požičať alebo prenajať dielo alebo jeho rozmnoženiny,  

- Sublicenciou poskytnúť práva k dielu jeho rozmnoženinám (...) 

(...) MIRRI po zdokumentovaní skutočností a ich podrobení analýze konštatuje nasledovné:  

- Licencia v zmysle bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy nie je viazaná explicitne na zdrojový kód, 

ale týka sa autorského diela, ktoré bude vytvorené na základe návrhu zmluvy, komplexne 

vrátane dokumentácie a iných komponentov podliehajúcim ochrane Autorským zákonom,  

- Licencia v zmysle bodu 5.7.2 návrhu zmluvy v časti týkajúcej sa „zdrojového kódu“, ktorý 

bude v rámci autorského diela dodaný, je v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o ITVS. 

Zároveň platí, že objednávateľ musí mať na zreteli osobité vlastnosti EUPL licencie. (...) 

(...) MIRRI vo väzbe na otázku položenú Úradom odpovedá na otázku č. 1 nasledovne 

ÁNO, bod 5.7.1.1 (vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) návrhu 

zmluvy o vybudovaní Elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej 

podpory podľa časti B.3 súťažných podkladov je v súlade § 15 ods. 2, písm. d) zákona  

č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/863  

z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie 

(EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého 

verejnými správami (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2017), na ktoré odkazuje predmetné ustanovenie 

zákona.“ 

21. Úrad následne poukázal na bod 108 rozhodnutia č. 4501-6000/2021-OD, v ktorom úrad  

po analýze odborného stanoviska MIRRI konštatoval, cit.: „kontrolovaný upravil zmluvnú 

podmienku v bode 5.7.1.1 (vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) 

akceptujúc kogentnú právnu úpravu, ktorá je premietnutá v ustanovení § 15 ods. 2 písm. d) 

bode 1 ZoITVS a vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým 

sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej 

podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami  

(Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2017), na ktoré odkazuje predmetné ustanovenie zákona. Úrad je toho 

názoru, že už samotná limitácia navrhovateľa „negociovať“ zmluvné podmienky vo sfére 

oblasti verejného obstarávania, je v tomto prípade negovaná ešte aj tým, že zákonodarca 
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v rovine de lege lata požiadavku na široký, vecný a teritoriálny rozsah licencie formuluje  

ako povinnosť kontrolovaného“.  

22. Z uvedeného podľa úradu jednoznačne vyplývalo, že odborné stanovisko MIRRI posudzovalo 

aj teritoriálny rozsah licencie, čomu sa práve odborné stanovisko MIRRI, ako aj rozhodnutie 

úradu č. 4501-6000/2021-OD, venovalo. Úrad upozornil, že ak by to tak nebolo, MIRRI  

by konštatovalo súlad licenčných podmienok, ale jasne by vyslovilo, že požiadavka  

na celosvetovú licenciu je neopodstatnená (úlohou MIRRI bolo posúdiť licenčné dojednania 

v rozsahu otázok stanovených úradom komplexne v rámci konania č. 4501-6000/2021-OD). 

Úrad uviedol, že preto v žiadnom prípade nemožno brať ako pádny argument skutočnosť,  

že petit námietok v rozhodnutí č. 4501-6000/2021-OD priamo nesmeroval voči požiadavke  

na teritoriálnu licenciu. Úrad zároveň doplnil, že uvedené stanovisko potvrdzuje oprávnenosť 

navrhovateľom rozporovanej požiadavky kontrolovaného na údajne neodôvodnene široký 

rozsah licencie. Odôvodnenosť takto koncipovanej licencie podľa úradu podčiarkuje  

aj konštatovanie odborného stanoviska MIRRI, ktoré kontrolovaným nastavené licenčné 

podmienky aprobuje a dodáva, že sú nastavené tak, aby v maximálnej možnej miere bránili 

prípadnej budúcej závislosti na jednom dodávateľovi. 

23. Úrad následne poukázal na expertné stanovisko vypracované advokátskou kanceláriou DD, 

ktoré v rámci podaných námietok predložil navrhovateľ č. 2, a ktoré rozoberá aspekty rozdielov 

medzi pojmami licencia a licenčná zmluva a poukazuje na licenčnú prax z hľadiska rozsahu 

použitia diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Autorský zákon“). Úrad uviedol, že toto expertné stanovisko zdôrazňuje,  

že informačný systém podliehajúci licencii podľa bodu 5.7.1.1 zmluvy o dielo nie je verejnému 

obstarávateľovi dodávaný zároveň pod verejnou open source softvérovou licenciou EUPL, cit.: 

„Licenčné podmienky verejnej open source softvérovej licencie EUPL nemusia (a vlastne ani 

nemôžu) byť nutne odzrkadlené v bode 5.7.1.1 Zmluvy EMS, nakoľko to (i) jednak nevyžaduje 

Zákon o ITVS, (ii) bolo by to v rozpore s bodom 7 a 8 EUPL a (iii) bolo by to tiež v rozpore  

s princípom hospodárnosti, keď by sa za každých okolností povinne poskytovali verejnému 

obstarávateľovi (NDS) všetky práva v maximálnom rozsahu bez ohľadu na jeho reálne potreby, 

čo by okrem iného zbytočne navýšilo výšku odmeny za poskytnutie takejto licencie/licencií.“ 

Expertné stanovisko ďalej uvádza, že zmluva o EMS nikde nešpecifikuje výšku odmeny  

za poskytnutie licencie/licencií podľa bodu 5.7.1.1 zmluvy o EMS a len stručne v bode 5.7.1.1 

uvádza, že „licencia sa udeľuje za odplatu, ktorá je zahrnutá v odmene Dodávateľa  

za vybudovanie Elektronického mýtneho systému“, pričom podľa odborného stanoviska je 

dôvodné predpokladať, že výška odplaty za licenciu „bude predstavovať mnohonásobok 

odmeny za poskytnutie licencie v rámci minimálneho zákonného štandardu práv.“ Expertné 

stanovisko ďalej analyzuje proporcionálnosť nastavenia licenčných podmienok v bode 5.7.1.1 

návrhu zmluvy v korelácii ich prevencie pred situáciou vendor-lock a v tomto kontexte 

odkazuje na ustanovenia v relevantných dokumentoch – Koncepciu nákupu IKT, Základné 

princípy, Metodické usmernenie MIRRI, Vzorovú zmluvu o dielo a Dôvodovú správu k zákonu 

o ITVS, v ktorých zdôrazňuje najmä vzorovú zmluvu o dielo z dielne MIRRI, ktorá požaduje 

licenciu „územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky“ a limituje možnosť 

sublicencovania použitia diela na iný orgán verejnej moci, ak by uvedené bolo v rozpore  

s pravidlami hospodárskej súťaže. Uvedené dokumenty podľa expertného stanoviska 

prezumujú vyžadovanie licencie v skutočne potrebnom, dostatočnom a primeranom rozsahu,  

a to z hľadiska reálnych potrieb verejného obstarávateľa. Podľa expertného stanoviska teda  

ani vzorová zmluva MIRRI neobsahuje tak široké neobmedzené oprávnenia, ako požaduje 

kontrolovaný v bode 5.7.1.1 zmluvy EMS. Expertné stanovisko predkladá aj možné riešenia, 

ktoré sú proporcionálne vo vzťahu k potrebám kontrolovaného, a zároveň predchádzajú stavu 

vendor-lock.   
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24. Úrad k uvedenému expertnému stanovisku uviedol, že ho možno považovať za oprávnenú 

snahu navrhovateľa č. 2 právne podporiť svoj postoj ku kontrolovaným požadovanému rozsahu 

licencie. Uvedené stanovisko však podľa úradu nijakým spôsobom nevyvracia možnosť 

verejného obstarávateľa nastaviť si licenčné podmienky „aj nad rámec“ toho,  

čo stanovuje § 19 ods. 4 Autorského zákona. Kontrolovaný pritom aplikoval také licenčné 

podmienky, ktoré odborné stanovisko MIRRI vyhodnotilo ako plne súladné s koncepciou 

nákupu informačných technológií vo verejnej správe.  

25. Uvedenému podľa úradu zodpovedá aj samotné odborné stanovisko MIRRI, cit.: „bod 5.7.1.1 

(vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) návrhu zmluvy  
o vybudovaní Elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej podpory  

podľa časti B.3 súťažných podkladov je v súlade § 15 ods. 2. písm. d) zákona č. 95/2019  

o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov a s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/863  

z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie 

(EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého 

verejnými správami (Ú. v. EÚ L128.19. 5. 2017). na ktoré odkazuje predmetné ustanovenie 

zákona.“ 

26. Úrad následne konštatoval, že v tomto konaní bolo práve odborné stanovisko MIRRI základom, 

na ktorom posudzoval daný prípad, a s ktorým sa úrad plne stotožnil, pričom nemal dôvod  

ho spochybňovať. Čo sa týka názorov prezentovaných v expertnom stanovisku, úrad vo vzťahu 

k tomu, že ani vzorová zmluva MIRRI neobsahuje také široké licenčné oprávnenia, uviedol,  

že odborné stanovisko jasne uviedlo, cit.: „Treba však rešpektovať, že ide o vzorový dokument, 

ktorý ma vo svojej podstate odporúčací charakter. MIRRI síce primárne odporúča dodržiavať 

a aplikovať vzorové zmluvy, ale napriek tomu, po zohľadnení jedinečnosti zmluvnej autonómie 

orgánov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy MIRRI rešpektuje výber vlastných 

zmluvných formulárov“.  

27. Na základe uvedených záverov, rozhodnutia č. 4501-6000/2021-OD, ako aj odborného 

stanoviska MIRRI, teda podľa úradu neboli relevantné tvrdenia v expertnom stanovisku 

ohľadne potreby proporcionality nastavenia licenčných podmienok a tomu zodpovedajúce 

návrhy na oklieštenie licencie, pričom podľa úradu bolo možné sa v tomto smere stotožniť 

s kontrolovaným, že môže ísť o snahu navrhovateľa č. 2 zabezpečiť si výhodnejšie zmluvné 

podmienky. Čo sa týka namietanej absencie špecifikácie ceny licencie, úrad dal za pravdu 

kontrolovanému, že cit.: „Tento záver je v úplnom rozpore s faktickým a právnym stavom. 

Navrhovateľovi, ako aj tvorcom Stanoviska dáva preto Verejný obstarávateľ do pozornosti 

ustanovenia Cenníka ako Prílohy č. 8 súťažných pokladov, ktorý sa vyplnený stane súčasťou 

Zmluvy, a ktorý v hárku 2. časti 2. a 3. obsahuje podrobný rozklad odplaty za licenciu, teda 

licenčných poplatkov podľa jednotlivých prostredí EMS, licencovaných produktov a časových 

období.“ 

28. Pokiaľ ide o argumentáciu navrhovateľa č. 2 týkajúcu sa gramatického, logického 

a systematického výkladu § 15 ods. 2 písm. d) zákona o ITVS a negatívneho vymedzenia 

pôsobnosti zákona o ITVS, úrad uviedol, že ani z hľadiska akejkoľvek interpretácie § 15  

ods. 2 písm. d) zákona o ITVS nemožno negovať závery odborného stanoviska MIRRI,  

ktoré rovnako nepoprelo možnosť aplikácie daného ustanovenia na daný predmet zákazky.  

Vo vzťahu k danej argumentácii navrhovateľa č. 2 úrad navyše podotkol, že táto bola 

v súvislosti s obsahom namietanej skutočnosti uplatnená prvýkrát až námietkach. 

29. Na základe všetkých uvedených skutočností úrad považoval námietky navrhovateľa č. 2  

za neopodstatnené, na základe čoho úrad námietky navrhovateľa č. 2 podľa § 175 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní zamietol. 
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Odvolanie navrhovateľa č. 2 

30. Proti rozhodnutiu úradu podal navrhovateľ č. 2 odvolanie, v ktorom uvádza, že odvolanie 

podáva proti rozhodnutiu úradu č. 11495-6000/2021-OD, a teda proti rozhodnutiu úradu 

v časti, v ktorej úrad podľa § 175 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zamietol námietky 

navrhovateľa č. 2. 

31. Navrhovateľ č. 2 uvádza, že nakoľko kontrolovaný trvá na licenčných podmienkach, ktoré 

nemajú právne ani skutkové opodstatnenie, je navodený stav, pri ktorom sa z dôvodu povahy 

svojej podnikateľskej činnosti nemôže navrhovateľ č. 2, aj napriek tomu, že je renomovanou 

spoločnosťou na relevantnom trhu, predmetného verejného obstarávania zúčastniť. Pokiaľ by 

pritom kontrolovaný akceptoval zmenu licenčných podmienok, ktoré navrhovateľ č. 2 

navrhoval v predmetných revíznych postupoch, a ktoré sú v súlade s modelom licenčných 

podmienok podľa príslušných metodických usmernení a vzorovej zmluvy o dielo 

vypracovaných MIRRI, súčasný nežiaduci a podľa navrhovateľa č. 2 aj nezákonný stav by bol 

napravený tým spôsobom, že by dané verejné obstarávanie bolo otvorené širšiemu okruhu 

záujemcov, vrátane navrhovateľa č. 2, a zároveň by sa nezhoršila pre kontrolovaného prevencia 

závislosti od dodávateľa. 

32. Navrhovateľ č. 2 považuje zámer kontrolovaného, ktorý sa aktuálne nachádza v nevýhodnej 

situácii závislosti od dodávateľa, dosiahnuť stav, kedy nebude závislý na dodávateľovi  

obstarávaného EMS, tento systém bude vlastniť, bude si ho prevádzkovať, pričom dodávateľa 

bude môcť, ale aj nebude musieť, využiť na technickú podporu, môže EMS ďalej postúpiť 

a bude mať k nemu zdrojové kódy, za opodstatnený a súladný s legislatívou. Avšak 

navrhovateľ č. 2 nesúhlasí s tým, aby kontrolovaný mal aj možnosť konkurovať 

uchádzačom (navrhovateľovi č. 2) na relevantnom zahraničnom trhu pri iných obchodných 

príležitostiach pri návrhu a budovaní EMS systémov (pre upresnenie navrhovateľ č. 2 

dodáva, že problémom nie je ani tak konkurovanie v oblasti prevádzky EMS, ale v oblasti 

návrhu a budovania EMS). 

33. Podľa navrhovateľa č. 2 nie je pravda, že by odborné stanovisko MIRRI zo dňa 12. 05. 2021 

posudzovalo teritoriálny rozsah licencie podľa bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy. V odbornom 

stanovisku sa podľa navrhovateľa č. 2 MIRRI dotýka otázky teritoriality len okrajovo, výlučne 

vo vzťahu k EUPL licencii upravenej v bode 5.7.2 návrhu zmluvy, a nie vo vzťahu k hlavnej 

licencii uvedenej v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy. V rozhodnutí však úrad podľa navrhovateľa  

č. 2 argumentuje (odvolávajúc sa na odborné stanovisko MIRRI) práve celosvetovým rozsahom 

EUPL licencie, pričom navrhovateľ č. 2 samotný rozsah EUPL licencie vôbec nenapádal. 

Z uvedeného dôvodu sa preto rozhodnutie úradu č. 4501-6000/2021-OD, v rámci ktorého bolo 

odborné stanovisko MIRRI vyžiadané, nemôže týkať rovnakého skutkového stavu ako v tomto 

prípade. Zásadné pochybenie rozhodnutia úradu tak podľa navrhovateľa č. 2 spočíva v tom,  

že úrad dôsledne nerozlíšil predmet a cieľ EUPL licencie (bod 5.7.2 návrhu zmluvy v spojení  

s § 15 ods. 2 písm. d) bod 1 zákona o ITVS) na strane jednej a predmet a účel hlavnej licencie 

(bod 5.7.1.1 návrhu zmluvy) na strane druhej. 

34. Podľa navrhovateľa č. 2 teda zároveň nie je pravda, že by sa rozhodnutie úradu č. 4501-

6000/2021 venovalo teritoriálnemu rozsahu licencie podľa bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy. Podľa 

navrhovateľa č. 2 úrad na jednej strane cituje odborné stanovisko MIRRI, ktoré o otázke 

celosvetového rozsahu hlavnej licencie (bod 5.7.1.1 návrhu zmluvy) úplne mlčí, a na strane 

druhej úrad argumentuje nie obsahom odborného stanoviska MIRRI, ale jeho zadaním, ktoré 

malo byť údajne komplexné, a to bez toho, aby uvedené úrad skutočne vyhodnotil vo svetle 

námietok navrhovateľa č. 2. Úlohou MIRRI pritom podľa navrhovateľa č. 2 nie je posudzovať 

primeranosť, proporcionalitu ani hospodárnosť nastavenia licenčných podmienok verejných 

obstarávateľov. Navyše skutočnosť, že úrad sa explicitne nepýtal MIRRI na oprávnenosť 

požiadavky na celosvetovú „hlavnú“ licenciu (bod 5.7.1.1 návrhu zmluvy), čo nakoniec sám 
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úrad priznal, nemôže ísť na ťarchu navrhovateľa č. 2, nakoľko ide o zodpovednosť úradu, ktorej 

sa nemôže zbaviť. Úrad má sám vyhodnotiť, ktoré argumenty, tvrdenia a dôkazy sú v konaní 

rozhodujúce, a na ktoré si má prípadne zaobstarať odborné stanovisko. Navrhovateľ č. 2 

zároveň namieta skutočnosť, že MIRRI nemusí byť najvhodnejším subjektom na poskytnutie 

takéhoto stanoviska, nakoľko ako štátny orgán môže mať prirodzený sklon k svojvoľnému 

akceptovaniu nadbytočných licenčných požiadaviek s deklarovaným (avšak len zdanlivým) 

cieľom vyhnúť sa riziku vendor lock-in. 

35. Navrhovateľ č. 2 ďalej namieta, že zo žiadneho právneho predpisu, ani z § 15 ods. 2 písm. d) 

bodu 1 zákona o ITVS, nevyplýva povinnosť kontrolovaného nastaviť tak široké licenčné 

podmienky v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy, vrátane celosvetovej teritoriálnej pôsobnosti 

požadovanej licencie. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je podľa navrhovateľa č. 2 

povinným predmetom EUPL licencie (vrátane jej celosvetového rozsahu) len taký zdrojový 

kód, ktorý bol vytvorený počas trvania projektu. V terminológii, ktorú vo svojich metodických 

a vzorových materiáloch používa MIRRI, ide o tzv. vytvorený zdrojový kód, do ktorého nepatrí 

tzv. preexistentný zdrojový kód. Podľa navrhovateľa č. 2 teda zákon o ITVS prostredníctvom 

EUPL licencie kontrolovanému vôbec neprikazuje (ako povinnosť) žiadnu požiadavku  

na široký (celosvetový) teritoriálny rozsah licencie na tzv. preexistentný zdrojový kód, pričom 

žiadna kogentná právna úprava nepožaduje široký (celosvetový) teritoriálny rozsah hlavnej 

licencie zakotvenej v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy.  

36. Pre úplnosť navrhovateľ č. 2 dodáva, že nie je problémom samotná skutočnosť, že návrh 

zmluvy neobsahuje rozlíšenie na tzv. vytvorený zdrojový kód a tzv. preexistentný zdrojový 

kód. Problémom je však automatická projekcia zákonnej povinnosti vzťahujúcej sa výlučne  

na tzv. vytvorený zdrojový kód (celosvetový rozsah EUPL licencie) aj na tzv. preexistentný 

zdrojový kód, a to bez akéhokoľvek zdôvodnenia, v rozpore so zásadou hospodárnosti  

a v rozpore s metodikou a vzorovými materiálmi MIRRI. 

37. Navrhovateľ č. 2 ďalej v odvolaní namieta, že úrad akceptoval na strane kontrolovaného 

absenciu relevantného zdôvodnenia údajnej potreby širokého nastavenia licenčných podmienok 

v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy, vrátane celosvetového územného rozsahu požadovanej licencie. 

Podľa navrhovateľa č. 2 kontrolovaný vo svojom vyjadrení k námietkam uviedol určité 

abstraktné a hypotetické úvahy o potenciálnych zahraničných aktivitách kontrolovaného,  

ktoré však kontrolovaný v súčasnosti nevie ani predpokladať ani vylúčiť. Navrhovateľ č. 2 

v tejto súvislosti uvádza, že aj keby sa tento argument kontrolovaného mohol na prvý pohľad 

zdať ako jediný relevantný, po bližšom skúmaní ani tento argument nemá opodstatnenie. 

38. Podľa navrhovateľa č. 2 pritom kontrolovaný zneužíva argument elimináciou rizika vendor 

lock-in, a to aj v situáciách, kedy vendor lock-in neprichádza do úvahy. Podľa navrhovateľa  

č. 2 požadovaný celosvetový rozsah licencie sám osebe žiadnym spôsobom kontrolovanému 

nepomôže v hypotetickej situácii vendor lock-in, nakoľko EMS sa bude navrhovať, 

implementovať, používať, aplikovať a servisovať na území Slovenskej republiky. Tento 

základný parameter pritom kontrolovaný vôbec nespochybnil. Navyše, kontrolovanému nič 

nebránilo akékoľvek (aj aktuálne neznáme) riziká vo vzťahu k zahraničiu dostatočne pokryť 

tým, že by bol rozsah licencie podľa bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy nastavený aj mimo územia 

Slovenskej republiky, avšak výlučne v súvislosti s prevádzkou a funkciami EMS. To by bolo 

možné považovať za legitímne a odôvodnené nastavenie územného rozsahu hlavnej licencie 

(bod 5.7.1.1 návrhu zmluvy) a takéto nastavenie navrhovateľ č. 2 vo svojich námietkach aj 

navrhoval. 

39. Navrhovateľ č. 2 ďalej uvádza, že legitímne predpokladá, že vzorová zmluva o dielo (z dielne 

MIRRI) v časti upravujúcej licenčné podmienky (bod 11.2 vzorovej zmluvy o dielo) obsahuje 

dostatočné a bezpečné záruky vo vzťahu k eliminácii rizika vendor lock-in, kde sa požaduje len 

licencia pre územie Slovenskej republiky. Tento predpoklad podľa navrhovateľa č. 2 
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jednoznačne potvrdilo MIRRI vo svojom liste zo dňa 15. 11. 2021 „Žiadosť o sprístupnenie 

informácií – odpoveď“, ktorý navrhovateľ č. 2 predložil v prílohe podaného odvolania. 

Navrhovateľ č. 2 taktiež poukazuje na Metodické usmernenie MIRRI k aplikácii základných 

princípov pri realizácii projektov IT financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ  

č. 009417/2021/oSBAA-1, v ktorom sa uvádza, cit.: „Vzorové zmluvy obsahujú vo svojich 

ustanoveniach značnú mieru pamäte. Do ich jednotlivých iterácií sa postupne zapájajú  

IT združenia, takisto ako aj iné orgány štátnej a verejnej správy. Cieľom dodržiavania vzorovej 

zmluvy je zabezpečenie homogenity podmienok pre nákup IT. Vzhľadom na skutočnosť,  

že ide o vzor, ktorý má vo svojej podstate odporúčací charakter, existuje možnosť odchýliť  

sa od ustanovení zmluvy alebo niektoré ustanovenia neuplatniť (v závislosti od charakteru 

dodávky). MIRRI SR primárne odporúča dodržiavať a aplikovať zmluvy. Napriek tomu,  

po zohľadnení jedinečnosti zmluvných orgánov štátnej a verejnej správy, rešpektuje MIRRI SR 

výber vlastných zmluvných formulárov, pričom trvá na dodržaní ustanovení Zmluvy týkajúcich 

sa akceptácie/odovzdania, záruky za vady, zdrojového kódu, licencie a autorských práv, 

súčinnosti a skončenia zmluvy.“ Z uvedeného podľa navrhovateľa č. 2 vyplýva skutočnosť,  

že MIRRI trvá na dodržiavaní ustanovení vzorovej zmluvy MIRRI týkajúcej sa licencie 

a autorských práv.  

40. Pre úplnosť navrhovateľ č. 2 uvádza, že vzorová zmluva MIRRI v bode 11.1 rozlišuje medzi a) 

plneniami vytvorenými počas trvania predmetnej zmluvy, b) tzv. preexistentným obchodne 

dostupných proprietárnym softvérom, c) tzv. preexistentným obchodne nedostupným 

proprietárnym softvérom, d) tzv. preexistentným open source softvérom, pričom v bode 11.2 

predmetnej vzorovej zmluvy MIRRI sú stanovené všeobecné licenčné podmienky pre celé dielo 

a v bode 11.7 sú stanovené osobitné licenčné podmienky pre jednotlivé podskupiny plnení, 

resp. softvérov.  Napríklad, ako uvádza navrhovateľ č. 2, pre celé dielo sa vo vzorovej zmluve 

MIRRI aplikuje licencia obmedzená na územie Slovenskej republiky a pri tzv. preexistentnom 

obchodne nedostupnom proprietárnom softvéri sa uplatnia všeobecné podmienky podľa bodu 

11.2, avšak v rozsahu nevyhnutnom na funkčné používanie celého diela alebo jeho časti, 

s výnimkou použitia, ktoré má obchodný charakter, v súlade s účelom, na aký je dielo alebo 

jeho časť vytvorené a na celé obdobie existencie diela ako celku.  

41. Kontrolovaný sa však podľa navrhovateľa č. 2 v návrhu zmluvy v tomto verejnom obstarávaní 

rozhodol odkloniť od vzorovej zmluvy MIRRI a to tak, že požaduje na celé dielo celosvetovo 

neobmedzenú licenciu, vzťahujúcu sa aj na tzv. preexistentný obchodne nedostupný 

proprietárny softvér, čím sa kontrolovaný excesívne odkláňa od vzorovej zmluvy MIRRI,  

čo nemá podľa navrhovateľa č. 2 žiadne právne ani faktické opodstatnenie. Navrhovateľ č. 2 

tiež poukazuje na to, že nemá vedomosť, že by si kontrolovaný splnil povinnosť  konzultácie 

odklonu od vzorovej zmluvy MIRRI tak, ako mu to ukladá predmetné metodické usmernenie.  

42. Navrhovateľ č. 2 taktiež v odvolaní namieta, že úrad sa vyhol posudzovaniu primeranosti, 

proporcionality a hospodárnosti licenčných podmienok v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy. Úrad  

sa podľa navrhovateľa č. 2 v odvolaním napadnutom rozhodnutí ani len nepokúsil o polemiku 

s prezentovanými alternatívami navrhovaných proporcionálnych parametrov licencie/licencií 

pre účely verejného obstarávania tak, ako sú uvedené v časti 12 expertného stanoviska 

advokátskej kancelárie DD, ktoré tvorilo súčasť námietok navrhovateľa č. 2. Namiesto toho  

sa úrad s námietkami navrhovateľa č. 2 vysporiadal veľmi formálne a alibisticky, keď v zásade 

len odkázal na odborné stanovisko MIRRI, ktoré navyše bolo vypracované pre účely iných 

revíznych postupov. 

43. Podľa navrhovateľa č. 2 je pritom zrejmé, že kontrolovaný v rámci licenčných podmienok trvá 

na požiadavke, ktorá nemá praktické, logické ani právne zdôvodnenie. Kontrolovaný podľa 

navrhovateľa č. 2 celosvetový územný rozsah licencie na celé dielo nepotrebuje, ale aj naďalej 

trvá na svojej požiadavke, čo odrádza potenciálnych uchádzačov od účasti v danom verejnom 
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obstarávaní, a zároveň môže zvyšovať ponukovú cenu, a teda kontrolovaný koná nehospodárne 

a neefektívne nakladá s verejnými prostriedkami. 

44. Navrhovateľ č. 2 v odvolaní taktiež namieta, že nie je pravda, že by bola odmena (cena/odplata) 

za licencie spadajúce pod bod 5.7.1.1 návrhu zmluvy špecifikovaná v cenníku ako prílohy č. 8 

súťažných pokladov, ktorý sa vyplnený stane súčasťou zmluvy, a ktorý v hárku 2 časti 2 a 3 

obsahuje podrobný rozklad odplaty za licenciu. Podľa navrhovateľa č. 2 totiž predmetný cenník 

jednoznačne predpokladá, že sa v ňom majú uvádzať výlučne licencie za produkty tretích strán 

(špecifikované v bode 5.7.1.3 návrhu zmluvy). Podľa navrhovateľa č. 2 o tom svedčia najmä 

parametre a položky na vyplnenie, t. j. počet jednotiek, periodické ročné platby, katalógové 

ceny a pod. Podľa navrhovateľa č. 2 teda nemôže ísť o licencie za používanie komplexne celého 

EMS, a teda o licencie v zmysle bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy o dielo.   

45. Navrhovateľ č. 2 v závere odvolania uvádza, že v tomto prípade sa domáha úpravy bodu 5.7.1.1 

návrhu zmluvy o dielo v predmetnom verejnom obstarávaní takým spôsobom, aby územná 

pôsobnosť požadovanej licencie bola limitovaná územím Slovenskej republiky, prípadne  

aj mimo územia Slovenskej republiky, avšak v takom prípade by spôsob použitia diela mal byť 

ohraničený účelom zmluvy, tzn. prevádzkou a funkciami EMS. Požadovaná úprava licenčných 

podmienok by podľa navrhovateľa č. 2 mala za následok to, že (i) spôsob použitia diela by bol 

v súlade so samotným predmetom tohto verejného obstarávania a kontrolovaný by nebol ničím 

limitovaný, (ii) licenčné podmienky zmluvy by boli v súlade so vzorovou zmluvou MIRRI  

na dodávku softvérového diela, (iii) úprava by nemala žiadny vplyv na prevenciu situácie 

vendor lock-in, ktorá sa zabezpečuje iným spôsobom, ako trvaním na celosvetovej licencii  

pre celé dielo, (iv) verejné obstarávanie by vytvorilo čo najširšiu hospodársku súťaž, 

bezdôvodne by sa neobmedzoval okruh potenciálnych uchádzačov, pričom by bol dodržaný 

princíp hospodárnosti, efektívnosti a proporcionality. Na základe uvedeného navrhovateľ č. 2 

v odvolaní navrhuje, aby úrad napadnuté rozhodnutie zmenil a nariadil odstrániť protiprávny 

stav (zmenu bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy). 

Vyjadrenie kontrolovaného k odvolaniu navrhovateľa č. 2 

46. Dňa 30. 11. 2021 kontrolovaný doručil úradu písomné vyjadrenie k odvolaniu navrhovateľa  

č. 2, v ktorom uviedol, že sa plne stotožňuje s odvolaním napadnutým rozhodnutím úradu, 

ktorým úrad námietky navrhovateľa č. 2 zamietol, a ktoré považuje za zákonné, vecne správne, 

konzistentne odôvodnené a súladné s doterajšou rozhodovacou praxou úradu, a to najmä 

s právoplatným rozhodnutím úradu č. 4501-6000/2021-OD.  

47. Kontrolovaný uviedol, že navrhovateľ č. 2 sa v odvolaní snaží navodiť dojem porušenia zákona 

a verejného záujmu zo strany kontrolovaného, pričom však jeho snahou je najmä zabezpečenie 

si výhodnejších obchodných podmienok v rámci zadávanej zákazky. Kontrolovaný odmieta,  

že by v súvislosti so stanovením namietaných licenčných podmienok v návrhu zmluvy o dielo 

konal v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, či inými právnymi predpismi. 

Kontrolovaný zároveň rázne odmieta tvrdenie navrhovateľa č. 2, že by v tomto prípade jeho 

snahou bolo hájenie verejného záujmu a záujmov kontrolovaného. 

48. Navrhovateľ č. 2 podľa kontrolovaného opomína, že skúsenosti kontrolovaného s doterajším 

fungovaním elektronického výberu mýta v Slovenskej republike a iných krajinách Európskej 

únie, osobitne s dôrazom na hospodárnosť a efektívnosť, primäli kontrolovaného nastaviť 

zákazku inak, ako bolo doposiaľ bežné, čo je však z hľadiska kontrolovaného absolútne 

legitímne, keďže žiadny z hospodárskych subjektov nemá právny nárok na to, aby sa zákazky 

realizovali konzistentne bez úprav, resp. aby projekty zodpovedali ich zaužívanému biznis 

modelu. Kontrolovaný dodal, že výsledok verejného obstarávania má zodpovedať legitímnym 

záujmom a požiadavkám kontrolovaného a nemá preferovať záujmy uchádzačov.  
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49. Kontrolovaný poukázal na to, že predmetná zákazka sa týka predovšetkým vývoja a dodania 

informačnej technológie, a to mimoriadne dôležitej, pri ktorej nemôže byť kontrolovaný  

z hľadiska zabezpečenia svojich záujmov, ale ani na základe ustálenej praxe správnych  

a súdnych orgánov, vrátane úradu, závislý od jedného dodávateľa. To platí aj pre prípad, ak by 

konečné riešenie, ktoré kontrolovaný získa, bolo drahšie ako riešenie, ktoré by bolo založené 

na závislosti od jedného dodávateľa, ak by bol o účasť vo verejnom obstarávaní o niečo menší 

záujem. V oblasti elektronického výberu mýta sú v krajinách Európskej únie notoricky známe 

problémy, ktoré sa viažu na neefektívnosť a závislosť od jedného dodávateľa. Kontrolovaný 

má za to, že tieto nežiaduce negatívne dôsledky zvoleným postupom eliminuje. 

50. Kontrolovaný ďalej uviedol, že nie je na základe žiadneho právneho predpisu alebo princípov 

verejného obstarávania povinný nastaviť zákazku na dodanie informačnej technológie tak,  

aby sa jej dokázali zúčastniť aj subjekty, ktoré by vývojom systému, ktorý je predmetom 

zákazky, vytvorili konkurenciu sami sebe. Namietanie porušenia princípov verejného 

obstarávania z dôvodu požadovania takej licencie, ktorá umožní kontrolovanému nerušené 

disponovanie s informačnou technológiou na kľúč, ktorú od začiatku z hľadiska jej parametrov 

navrhne a kompletne zafinancuje, je preto podľa kontrolovaného absurdné.  

51. MIRRI a následne úrad podľa kontrolovaného jednoznačne potvrdili, že licencia formulovaná 

v návrhu zmluvy, ktorá bola predmetom revízneho postupu iniciovaného navrhovateľom XX, 

je v súlade so zákonom o ITVS a EUPL licenciou. Kontrolovaný uviedol, že so závermi 

odborného stanoviska MIRRI, ktoré si úrad osvojil, sa v plnom rozsahu stotožňuje. V tejto 

súvislosti kontrolovaný uviedol, že úrad sa v odvolaním napadnutom rozhodnutí zaoberal 

otázkou licenčných podmienok ako celku a správne vyhodnotil skutkový stav ako totožný  

so skutkovým stavom v predchádzajúcom konaní č. 4501-6000/2021-OD. Úrad podľa 

kontrolovaného rovnako správne uzavrel, že tvrdenie navrhovateľa č. 2, že odborné stanovisko 

MIRRI neposudzovalo teritoriálny rozsah licencie podľa bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy,  

je v priamom rozpore s odborným stanoviskom MIRRI, ako aj s rozhodnutím úradu č. 4501-

6000/2021-OD. Úrad v danej súvislosti podľa kontrolovaného správne konštatoval, že odborné 

stanovisko posudzovalo aj teritoriálny rozsah licencie, v opačnom prípade by MIRRI nemohlo 

konštatovať súlad licenčných podmienok s príslušnou legislatívou, pretože jeho úlohou bolo 

posúdiť licenčné dojednania v návrhu zmluvy o dielo komplexne. 

52. Kontrolovaný ďalej uviedol, že v článku 5.7.1.1 návrhu zmluvy komplexne upravil licenciu  

na použitie autorského diela tak, ako je definované v návrhu zmluvy, a teda na všetky spôsoby 

a v takom územnom, vecnom a časovom rozsahu, aký považuje za správny a potrebný,  

čo celkom správne a v súlade s platnou právnou úpravou potvrdili aj MIRRI a úrad. Takáto 

úprava je podľa neho plne v súlade s kogentnou právnou úpravou v zákone o ITVS a obsahuje 

všetky parametre tykajúce sa licencie, vrátane územného rozsahu a zdrojových kódov. 

Ustanovenie článku 5.7.2 návrhu zmluvy nie je pritom žiadnou inou, „menej hlavnou“ alebo 

„vedľajšou“ licenciou, ale ide iba o konštatáciu zákonného stavu, od ktorého sa z dôvodu jeho 

kogentnosti nie je možné odchýliť. Ustanovenia bodov 5.7.1.1 a 5.7.2 návrhu zmluvy  

sú tak podľa kontrolovaného komplementárne a hovoria o tej istej licencii, resp. o tom istom 

oprávnení, ktoré je upravené komplexne. 

53. Kontrolovaný ďalej poukázal na to, že MIRRI ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť 

informatizácie spoločnosti, ktoré v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne 

riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie 

o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu 

architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh 

v oblasti informatizácie spoločnosti, plne aprobovalo a vyzdvihlo prístup kontrolovaného  

k nastaveniu licencie, čo nakoniec potvrdil aj úrad v odvolaním napadnutom rozhodnutí.   
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54. K argumentácii navrhovateľa č. 2 v súvislosti so zdrojovým kódom vyvinutým počas realizácie 

diela a preexistentným zdrojovým kódom, kontrolovaný uviedol, že zdrojový kód nie je možné 

oddeliť od diela ako takého, pretože zdrojový kód je len „pre človeka čitateľná forma diela 

najvhodnejšia pre štúdium a úpravy“. Odtrhnúť použitie zdrojového kódu od použitia diela 

nemá pre kontrolovaného zmysel. Licencia EUPL navyše upravuje oprávnenia na použitie diela 

(nie osobitné, rozumej iné, oprávnenia na použitie zdrojového kódu), teda rozsah udelený touto 

licenciou, a to bez územného obmedzenia. Kontrolovaný uviedol, že zmyslom EUPL licencie 

je podpora zdieľania a opätovného využívania softvéru vyvinutého verejnými správami, pričom 

územné obmedzenie tejto licencie by jej účel úplne negovalo. Preexistentný softvér a jeho 

zdrojové kódy pritom upravuje článok 5.7.1.3 návrhu zmluvy tak, ako to správne identifikoval 

úrad v rozhodnutí. 

55. Kontrolovaný uviedol, že rozsah oprávnenia na používanie autorského diela je imanentnou 

súčasťou produktu, ktorý je založený na autorskom diele. Kupovať softvér, resp. systém  

na ňom založený, s vopred určenými obmedzeniami, ak ide o softvér vyrobený pre zákazníka 

na kľúč, je absolútne nezmyselné, nehospodárne a fakticky a právne nesprávne. Nie je pritom 

v záujme kontrolovaného, a ani v súlade s princípom hospodárnosti, aby si kontrolovaný 

obstaral niečo, vo vzťahu k čomu sa vopred zriekne určitých možností použitia. Kontrolovaný 

uviedol, že konštantne komunikuje vo vzťahu k záujemcom, ako aj v rámci revíznych postupov, 

že nechce byť pri užívaní EMS ničím obmedzovaný, a napokon vzhľadom na ustanovenie § 15 

ods. 2 písm. d) bod 1 zákona o ITVS ani byť nemôže. 

56. K potenciálnemu vzniku situácie vendor lock-in kontrolovaný uviedol, že vendor lock-in  

môže nastať kedykoľvek, ak si kontrolovaný sám a z vlastnej vôle obmedzí možnosť nakladať 

s dielom a toto užívať podľa svojich (aj hypotetických) potrieb. Z tohto dôvodu kontrolovaný 

formuloval licenčné podmienky tak komplexne a pokryl všetky možné spôsoby užívania diela 

v rozsahu, ktorý považuje za maximálne zabezpečujúci prevenciu situácie vendor lock-in,  

čo celkom správne potvrdilo úradu aj MIRRI v odbornom stanovisku. 

57. K listu MIRRI zo dňa 15. 11. 2021 „Žiadosť o sprístupnenie informácie – odpoveď“, ktorý 

predložil navrhovateľ č. 2 v rámci odvolacieho konania, kontrolovaný uviedol, že tento 

dokument nie je absolútne v žiadnom rozpore s tým, čo už bolo v konaní o námietkach 

preukázané. Kontrolovaný zároveň dodal, že skutočnosť, či si splnil povinnosť konzultácie 

prípadných odklonov od vzorovej zmluvy MIRRI, je v tomto konaní absolútne irelevantná, 

pričom kontrolovaný opätovne zdôraznil, že sa od príslušnej metodiky MIRRI neodklonil. 

Práve naopak, kontrolovaný zabezpečil maximálny možný štandard svojej ochrany, čo MIRRI 

pri posudzovaní konania kontrolovaného nielenže aprobovalo, ale aj pozitívne vyhodnotilo. 

58. K namietanej relevancii MIRRI posúdiť spornú licenčnú podmienku v návrhu zmluvy  

o dielo kontrolovaný uviedol, že MIRRI je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť 

informatizácie spoločnosti. V rámci tejto kompetencie zabezpečuje centrálne riadenie 

informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie  

o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu 

architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh 

v oblasti informatizácie spoločnosti. Z hľadiska postavenia MIRRI v systéme orgánov štátnej 

správy je preto MIRRI podľa kontrolovaného vhodným subjektom na posúdenie odborných 

otázok, ktoré sú predmetom prejednávanej veci. Zároveň kontrolovaný dodal, že v rozhodnutí 

sa úrad s námietkami vo vzťahu k primeranosti, proporcionalite a hospodárnosti licenčných 

podmienok v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy o dielo nevysporiadal ani formálne ani alibisticky 

tak, ako tvrdí navrhovateľ č. 2, ale tieto vlastnou úvahou správne posúdil, pričom z dôvodu 

totožnosti skutkového stavu úrad prirodzene poukázal na svoju rozhodovaciu prax a odborné 

stanovisko MIRRI. 
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59. K cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov, a ktorý sa vyplnený stane súčasťou 

zmluvy, kontrolovaný uviedol, že tento cenník v hárku 2 časti 2 a 3 obsahuje podrobný rozklad 

odplaty za licenciu, pričom nerozlišuje medzi autorským dielom podľa článku 5.7.1.1 návrhu 

zmluvy a produktami tretích strán podľa článku 5.7.1.3 návrhu zmluvy. Návrh zmluvy o dielo 

teda obsahuje cenník, ktorého súčasťou je aj podrobný rozklad ceny za licencie. 

60. Kontrolovaný zároveň poukázal aj na ustálenú prax úradu založenú výkladovým stanoviskom 

úradu č. 3/2016, podľa ktorej úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných 

podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi, 

a podľa ktorej sa „preskúmavacia právomoc úradu obmedzuje na skúmanie súladu zmluvných 

podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä s jeho princípmi, a to z pohľadu,  

či verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nastavili 

zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, 

nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“  

61. Vzhľadom na uvedené skutočnosti kontrolovaný žiada, aby úrad zohľadňujúc svoju doterajšiu 

rozhodovaciu prax, osobitne zhmotnenú v odvolaním napadnutom rozhodnutí úradu, odvolanie 

navrhovateľa č. 2 ako neopodstatnené zamietol a prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu 

potvrdil. 

Vyjadrenie navrhovateľa č. 1 k odvolaniu navrhovateľa č. 2 

62. Dňa 01. 12. 2021 navrhovateľ č. 1 doručil úradu písomné vyjadrenie k odvolaniu navrhovateľa 

č. 2, v ktorom uviedol, že sa vo všeobecnosti stotožňuje s odvolaním navrhovateľa č. 2, pričom 

k odvolaním napadnutej časti rozhodnutia úradu uviedol nasledovné: 

63. Navrhovateľ č. 1 uviedol, že kontrolovaný, ktorý vznikol 1. februára 2005, podniká v rozsahu 

predmetov činností zapísaných v Obchodnom registri SR a na základe osobitých predpisov – 

zákon č. 639/2004 Z. z. o NDS, pričom medzi hlavné činnosti kontrolovaného nepatrí 

podnikateľská ani nepodnikateľská činnosť mimo územia Slovenskej republiky a medzi hlavné 

predmety činností kontrolovaného sa radí zabezpečenie spoplatnenia zákonom definovanej 

cestnej siete, ktorá nemala, nemá a ani nebude mať cezhraničný presah, ktorý by vyvolával 

zdôvodniteľnú požiadavku na geograficky neobmedzenú licenciu k dielu. K problematike 

vylúčenia situácie vendor-lock-in navrhovateľ č. 1 uviedol, že od svojho vzniku kontrolovaný 

nemal v popise hlavných činností predaj softvéru tretím stranám, ani poskytovanie služieb 

výberu mýta na území mimo Slovenskej republiky. Zároveň kontrolovaný počas celej svojej 

histórie nedisponoval takou personálnou, technickou a odbornou kapacitou, ktorá by pomohla 

nadobudnúť stav nezávislosti od dodávateľa akýchkoľvek iných softvérových diel, preto sú 

tvrdenia kontrolovaného podľa navrhovateľa č. 1 nedôvodné a požiadavka na tak široko 

definovanú licenciu je neopodstatnená, neprimeraná a v rozpore s domácou a európskou 

legislatívou, na čo poukázal aj navrhovateľ  č. 2 vo svojom odvolaní, s ktorým sa navrhovateľ 

č. 1 plne stotožňuje. 

64. V nadväznosti na argumentáciu kontrolovaného v súvislosti s dodržiavaním ustanovení zákona 

o ITVS navrhovateľ č. 1 uviedol, že považuje za potrebné zaoberať sa otázkou, či kontrolovaný  

má povinnosť aplikovať ustanovenia zákona o ITVS aj mimo územia Slovenskej republiky. 

Zákon o ITVS je všeobecne záväzným právnym predpisom platným na území Slovenskej 

republiky a jeho pôsobnosť sa podľa navrhovateľa č. 1 všeobecne nevzťahuje mimo jej územia. 

Ak by teda subjekty verejnej správy mali povinnosť požadovať od dodávateľov informačných 

technológií takto široké licencie, pri hrubom nerešpektovaní § 15 ods. 2 zákona o ITVS (široká, 

geograficky neobmedzená licencia), v praxi by to znamenalo, že ak si jedno ministerstvo 

obstará napr. systém SAP pre správu faktúr, bude môcť tento softvér vo svojom mene 

distribuovať tretím stranám. Navrhovateľ č. 1 má za to, že takýto názor nie je akceptovateľný 

a v praxi je nerealizovateľný, pričom by sa priečil dobrým obchodným mravom, nakoľko  

by mohlo dôjsť k zneužívaniu pozície subjektu verejnej správy, ktorý by sa odvolával  
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na zákon o ITVS, aby mohol bezdôvodne získať široký rozsah licencie bez uvedenia dôvodu  

a nad potrebný rozsah pre jeho činnosť.  

65. Navrhovateľ č. 1 ďalej uviedol, že v tomto prípade ide o dodanie mýtneho systému, kde by mal 

kontrolovaný licenciu v širokom rozsahu požadovať iba na také časti diela, ktoré sa počas 

zmluvy o dielo reálne vyvinuli nad rámec „preexistentného“ a/alebo „krabicového“ softvéru,  

a nie na také časti diela, ktoré sú predmetom „jadra“ systému tvoriace časť „preexistentného“ 

softvéru. V nadväznosti na uvedené mal navrhovateľ č. 1 zároveň za to, že aj z vyjadrenia 

MIRRI vyplýva, že široký rozsah licencie v zmysle zákona o ITVS sa vzťahuje na zdrojový 

kód, prípadne autorské diela, ktoré boli vytvorené zhotoviteľom pri zhotovovaní diela.  

Z vyjadrenia MIRRI pritom explicitne nevyplýva, že sa má jednať o licenciu na dielo ako celok, 

a teda aj na tie časti, ktoré sú tvorené právami duševného vlastníctva tretích strán, prípadne 

duševným vlastníctvom nevytvoreným pri zhotovovaní diela. Akákoľvek iná interpretácia  

je podľa navrhovateľa č. 1 tendenčná a účelová. 

66. Navrhovateľ č. 1 mal zároveň za to, že kontrolovaný opomína skutočnosť, že nejde o systém 

budovaný „od nuly“, a preto sa na takýto typ diela nevzťahujú požiadavky na voľnú licenciu. 

Kontrolovaný nikde v rámci súťažných podkladov nedefinuje, že musí byť 100 % diela 

vyvinuté spôsobom „od nuly“, a preto je podľa navrhovateľa č. 1 na strategickom zvážení 

uchádzačov, aký typ produktu kontrolovanému v procese verejného obstarávania ponúknu.  

V namietanej veci sa pritom MIRRI ani kontrolovaný nevyjadrujú v kontexte posudzovaného 

problému, nakoľko navrhovateľ č. 2 nerozporoval požiadavku kontrolovaného na voľnú 

licenciu v rámci územia Slovenskej republiky, ale rozporuje iba neúmerné a neopodstatnené 

licenčné požiadavky pre účely voľného použitia diela (ako celku a nie novo vyvinutej časti)  

na území celého sveta. V nadväznosti na uvedené mal navrhovateľ č. 1 za to, že otvorenej EUPL 

licencii podlieha výlučne „kód vytvorený počas projektu“, a teda akékoľvek iné komponenty, 

ktoré sú dodávané ako súčasť diela, nemajú dôvod byť odovzdané v režime open licencie  

na účely ďalšieho komerčného využitia. 

67. Navrhovateľ č. 1 v závere svojho vyjadrenia poukazuje na otvorený list adresovaný MIRRI  

zo dňa 25. 11. 2021, ktorý priložil ako prílohu k svojmu vyjadreniu, a predmetom ktorého  

je podľa navrhovateľa č. 1 vznesenie námietok voči celému súťažnému postupu kontrolovaného 

v tomto prípade, jeho transparentnosti a porušovaniu princípov verejného obstarávania.  

Zistenia rady 

68. Po preskúmaní dokumentácie kontrolovaného k predmetnej zákazke a administratívneho spisu 

z predmetného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, rada 

zistila nasledovné skutočnosti: 

69. Kontrolovaný vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky „Vybudovanie Elektronického 

mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory“ v Úradnom vestníku Európskej 

únie pod značkou 2020/S 234-577917 dňa 01. 12. 2020 a vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 254/2020 zo dňa 02. 12. 2020 pod značkou 44175 – MSS. V závislosti od predmetu zákazky, 

typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 41 800 000 eur bez DPH,  

ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb. Zákazka nie je financovaná z fondov 

Európskej únie. Navrhovateľ č. 1 doručil kontrolovanému dňa 23. 08. 2021 prostredníctvom  

IS JOSEPHINE žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

Kontrolovaný dňa 30. 08. 2021 doručil navrhovateľovi č. 1 zamietnutie žiadosti o nápravu. 

Následne dňa 08. 09. 2021 navrhovateľ č. 1 doručil úradu a kontrolovanému námietky proti 

podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky 

poskytnutých kontrolovaným v predmetnej verejnej súťaži, o ktorých úrad rozhodol tak,  

ako je uvedené v bode 1 tohto rozhodnutia. Navrhovateľ č. 2 doručil kontrolovanému dňa  

06. 09. 2021 prostredníctvom IS JOSEPHINE žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) 

zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný dňa 10. 09. 2021 doručil navrhovateľovi č. 2 
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zamietnutie žiadosti o nápravu. Následne dňa 20. 09. 2021 navrhovateľ č. 2 doručil úradu  

a kontrolovanému námietky proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných  

na vypracovanie ponuky poskytnutých kontrolovaným v predmetnej verejnej súťaži, o ktorých 

úrad rozhodol tak, ako je uvedené v bode 1 tohto rozhodnutia.  

70. Nakoľko v danom prípade boli splnené podmienky na spojenie vecí č. 11104-6000/2021 

(námietky navrhovateľa č. 1) a č. 11495-6000/2021 (námietky navrhovateľa č. 2), úrad dňa  

04. 10. 2021 spojil konanie o námietkach navrhovateľa č. 1 a navrhovateľa č. 2 v súlade s § 171 

ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na spoločné konanie, o čom dňa 04. 10. 2021 

upovedomil účastníkov konania. Proti rozhodnutiu úradu v časti, v ktorej úrad podľa § 175  

ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zamietol námietky navrhovateľa č. 2, podal 

navrhovateľ č. 2 odvolanie. Proti rozhodnutiu úradu v časti, v ktorej úrad podľa § 175 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní zamietol námietky navrhovateľa č. 1 v bode č. 2 námietok, 

nebolo podané odvolanie. 

71. V rámci predmetnej zákazky už boli realizované nasledovné revízne postupy pred týmto 

spojeným konaním: 

- Dňa 05. 03. 2021 navrhovateľ XX doručil kontrolovanému žiadosť o nápravu podľa § 164 

ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných 

dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých kontrolovaným. Dňa  

12. 03. 2021 kontrolovaný doručil navrhovateľovi XX zamietnutie žiadosti o nápravu. 

Následne navrhovateľ XX doručil dňa 22. 03. 2021 námietky úradu a kontrolovanému. Úrad 

v konaní o námietkach navrhovateľa XX vydal rozhodnutie č. 4501-6000/2021-OD  

zo dňa 28. 06. 2021 (ďalej len „rozhodnutie č. 4501-6000/2021-OD“), ktorým nariadil 

kontrolovanému odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne odstrániť z časti A.3 súťažných 

podkladov označenej ako „Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ kritérium 

č. 3 pod názvom „Kompatibilita EMS s infraštruktúrou Objednávateľa“ s váhou tohto 

kritéria 8 % a spôsob uplatnenia kritéria č. 3 a po odstránení tohto kritéria upraviť relatívne 

váhy ostatných kritérií. Konkrétne išlo o prideľovanie dodatočných bodov za ponuku 

systému založeného úplne/čiastočne na platforme SAP, na ktorom bol založený pôvodný 

systém kontrolovaného. V tejto časti teda považoval úrad námietky navrhovateľa XX  

za opodstatnené.  

- Navrhovateľ XX namietal v rámci uvedeného konania aj ďalšie skutočnosti, konkrétne 

široké nastavenie licenčných podmienok v článku 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o vybudovaní 

Elektronického mýtneho systému a poskytovaní Služieb technickej podpory, uvedené  

v časti B.3 súťažných podkladov, pričom navrhovateľ XX namietal hlavne neobmedzený 

vecný (možnosť používať autorské dielo na všetky známe spôsoby použitia) a teritoriálny 

rozsah licencie (na území celého sveta), ako aj možnosť licenciu postúpiť na tretiu osobu  

a sprístupňovať autorské dielo (tak, ako je definované v návrhu zmluvy) tretím osobám. 

Ďalšou namietanou skutočnosťou bolo požadovanie zverejnenia všetkých zdrojových kódov 

k autorským dielam v centrálnom repozitári zdrojových kódov, teda nielen tých, ktoré budú 

vytvorené počas projektu, čím kontrolovaný podľa navrhovateľa XX prekračuje rámec, 

ktorý predpokladá § 15 ods. 1 písm. d) bod 1 zákona o ITVS. V tejto časti úrad v rozhodnutí 

č. 4501-6000/2021-OD námietky navrhovateľa XX ako neopodstatnené zamietol. 

72. V bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy o dielo je uvedené nasledovné, cit.: „5.7.1.1 Licencia 

Elektronický mýtny systém a/alebo jeho Komponenty ako, nie však výlučne, Dokumentácia, 

Softvér a Geomodel, môžu mať povahu autorského diela, prípadne môžu zahŕňať jedno alebo 

viac autorských diel podľa Autorského zákona, ktoré boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie 

bolo Dodávateľom zabezpečené špecificky na účely plnenia tejto Zmluvy (ďalej ktorékoľvek  

z nich len „Autorské dielo“). Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi k Autorskému dielu 

časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu používať Autorské dielo na všetky známe 



 

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený 

z portálu Úradu pre verejné obstarávanie. 

18 

spôsoby použitia Autorského diela, vrátane spôsobov použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského 

zákona, a to počas celej doby trvania majetkových práv k nemu a na akýchkoľvek v súčasnosti 

známych alebo v budúcnosti objavených médiách, nosičoch a formátoch, na území celého 

sveta. Dodávateľ zároveň poskytuje Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na vykonávanie 

akýchkoľvek zmien alebo iných zásahov do Autorského diela, vrátane ale bez obmedzenia  

na jeho spojenie s iným dielom, integráciu s iným dielom, modifikáciu, dekompiláciu, spätný 

preklad Autorského diela a dokončenie nedokončeného Autorského diela. Objednávateľ je  

pre svoje potreby tiež oprávnený vytvárať zdrojový kód, databázu, alebo akýkoľvek druh 

Softvéru, ktorý bude odvodený od Autorského diela. Objednávateľ je oprávnený postúpiť 

licenciu podľa tohto článku tejto Zmluvy na použitie Autorského diela a/alebo spracovaného, 

upraveného a/alebo preloženého Autorského diela na tretie osoby a je oprávnený udeliť 

sublicenciu v rozsahu licencie podľa tohto článku 5.7.1.1 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie 

pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodávateľ prevádza na Objednávateľa aj všetky 

osobitné práva dodávateľa databázy podľa § 135 Autorského zákona, v rozsahu uvedenom 

v tomto článku 5.7.1.1 tejto Zmluvy. Licencia, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela 

a poskytnutie ďalších práv v rozsahu podľa tejto Zmluvy sa udeľuje za odplatu, ktorá je 

zahrnutá v odmene Dodávateľa za vybudovanie Elektronického mýtneho systému.  

Dodávateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu bude vykonávať majetkové práva 

autora v zmysle § 90 Autorského zákona alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom 

alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k Autorskému dielu, a to najmenej 

v rozsahu potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela 

a poskytnutie ďalších práv v rozsahu tohto článku 5.7 tejto Zmluvy. (...) 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva Objednávateľa podľa tohto článku 5.7 tejto Zmluvy 

je Objednávateľ oprávnený vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je  

na tieto účely oprávnený sprístupniť tretím osobám akúkoľvek časť Autorského diela, vrátane 

zdrojových kódov a písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu, pričom je 

oprávnený zdrojové kódy a písomné materiály vzťahujúce sa k Autorskému dielu použiť  

aj na účely verejného obstarávania takýchto tretích osôb. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že používanie Autorského diela prostredníctvom tretej 

osoby alebo výkon akýchkoľvek práv Objednávateľa podľa tohto článku 5.7.1.1 tejto Zmluvy 

prostredníctvom tretích osôb vrátane sprístupnenia zdrojových kódov alebo písomných 

materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu na účely verejného obstarávania nepredstavuje 

porušenie dohôd Zmluvných strán o mlčanlivosti a zároveň týmto nedôjde k porušeniu alebo 

ohrozeniu obchodného tajomstva Dodávateľa alebo licenčných dojednaní podľa tejto Zmluvy. 

(...).“ 

73. V bode 5.7.1.2 návrhu zmluvy o dielo je uvedené nasledovné, cit.: „5.7.1.2 Vyhlásenia  

a záväzky Dodávateľa 

Dodávateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu je oprávnený udeliť licenciu  

v rozsahu podľa tohto článku 5.7 tejto Zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, 

ktoré by bránili použitiu Autorského diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle licencie 

podľa tohto článku 5.7 tejto Zmluvy, vrátane zmeny Autorského diela alebo jeho časti.  

V prípade, že sa toto vyhlásenie Dodávateľa preukáže ako nepravdivé, alebo v prípade,  

že si tretia strana vo vzťahu k Autorskému dielu uplatní voči Objednávateľovi akýkoľvek nárok, 

Dodávateľ je povinný na vlastné náklady takúto právnu vadu odstrániť, najmä, nie však 

výlučne, vysporiadaním prípadných nárokov tretích strán, reálnym zabezpečením práva  

na použitie Autorského diela minimálne v rozsahu podľa tohto článku 5.7 tejto Zmluvy 

Objednávateľom a nahradením Objednávateľovi všetkej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného 

vznikla. V prípade súdneho sporu je Dodávateľ povinný na výzvu Objednávateľa poskytnúť 

Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť k ochrane jeho práv pred súdom. (...).“ 
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74. V bode 5.7.2 návrhu zmluvy o dielo je uvedené nasledovné, cit.: „5.7.2 Osobitné ustanovenia 

v súvislosti so Zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe 

Elektronický mýtny systém je informačnou technológiou verejnej správy v zmysle Zákona  

o informačných technológiách vo verejnej správe. V súlade s týmto zákonom musí byť zdrojový 

kód vytvorený počas plnenia tejto Zmluvy pri návrhu a vybudovaní Elektronického mýtneho 

systému otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej 

únie podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým  

sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej 

podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami (Ú.v. EÚ 

L 128, 19.5.2017), a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť 

smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy. Objednávateľ  

je zároveň v súlade s § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o informačných technológiách vo verejnej 

správe jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo 

získanými počas návrhu a vybudovania Elektronického mýtneho systému a jeho prevádzky 

vrátane jeho zmien a servisu.“ 

75. Úrad v rámci konania č. 4501-6000/2021-OD dňa 27. 04. 2021 požiadal Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) o odborné 

stanovisko s nasledovnými otázkami, cit.: 

„Je bod 5.7.1.1 (vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) návrhu 

zmluvy podľa časti B.3 súťažných podkladov v súlade § 15 ods. 2 písm. d) zákona  č. 95/2019 

o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 

2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL)  

v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými 

správami (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2017), na ktoré odkazuje predmetné ustanovenie zákona? 

Je bod 5.7.1.1 (vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) návrhu 

zmluvy podľa časti B.3 súťažných podkladov v súlade so vzorovými zmluvami UPVII/MIRRI?“  

76. Dňa 12. 05. 2021 MIRRI doručilo úradu „Žiadosť o odborné stanovisko – vyjadrenie“ zo dňa 

11. 05. 2021 (ďalej len „odborné stanovisko MIRRI“), v ktorom vo vzťahu k nastaveniu 

licenčných podmienok kontrolovaným v návrhu zmluvy MIRRI konštatovalo nasledovné, cit.: 

„Na základe posúdenia predloženej dokumentácie, najmä návrhu zmluvy o vybudovaní 

Elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej podpory (ďalej len „návrh 

zmluvy“) a príslušnej legislatívy Slovenskej republiky uvádzame nasledovné:  

1) K otázke č. 1 položenej MIRRI  

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie, ktorého predmetom je vybudovanie 

Elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory k vybudovanému 

systému. V rámci definovania požiadaviek verejného obstarávania nastavil verejný 

obstarávateľ zmluvné podmienky verejného obstarávania konkrétne v bodoch 5.7.1, 5.7.2  

a 5.7.1.1 nasledovným spôsobom:  

a) Bod 5.7.1.1 návrhu zmluvy  
V zmysle bodu 5.7.1.1 („Licencia“) návrhu zmluvy: „Elektronický mýtny systém a/alebo jeho 

Komponenty ako, nie však výlučne, Dokumentácia, Softvér a Geomodel, môžu mať povahu 

autorského diela, prípadne môžu zahŕňať jedno alebo viac autorských diel podľa Autorského 

zákona, ktoré boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie bolo Dodávateľom zabezpečené 

špecificky na účely plnenia tejto Zmluvy (ďalej ktorékoľvek z nich len „Autorské dielo“). 

Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi k Autorskému dielu časovo a vecne neobmedzenú 

nevýhradnú licenciu používať Autorské dielo na všetky známe spôsoby použitia Autorského 

diela, vrátane spôsobov použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to počas celej doby 
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trvania majetkových práv k nemu a na akýchkoľvek v súčasnosti známych alebo v budúcnosti 

objavených médiách, nosičoch a formátoch, na území celého sveta. Dodávateľ zároveň 

poskytuje Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na vykonávanie akýchkoľvek zmien alebo 

iných zásahov do Autorského diela, vrátane ale bez obmedzenia na jeho spojenie s iným dielom, 

integráciu s iným dielom, modifikáciu, dekompiláciu, spätný preklad Autorského diela  

a dokončenie nedokončeného Autorského diela. Objednávateľ je pre svoje potreby tiež 

oprávnený vytvárať zdrojový kód, databázu, alebo akýkoľvek druh Softvéru, ktorý bude 

odvodený od Autorského diela. Objednávateľ je oprávnený postúpiť licencie podľa tohto článku 

tejto Zmluvy na použitie Autorského diela a/alebo spracovaného, upraveného a/alebo 

preloženého Autorského diela na tretie osoby a je oprávnený udeliť sublicenciu v rozsahu 

licencie podľa tohto článku 5.7.1.1 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany 

potvrdzujú, že Dodávateľ prevádza na Objednávateľa aj všetky osobitné práva dodávateľa 

databázy podľa § 135 Autorského zákona, v rozsahu uvedenom v tomto článku 5.7.1.1 tejto 

Zmluvy. .....Objednávateľ je oprávnený vyhotovovať priame a nepriame rozmnoženiny 

Autorského diela, trvalé a dočasné, a to v celku alebo z časti, akýmikoľvek prostriedkami  

v akejkoľvek forme, vrátane vyhotovovania rozmnoženín písomných materiálov vzťahujúcich 

sa k Autorskému dielu. Oprávnenie na výkon práva používať Autorské dielo, ako aj spracované 

a/alebo upravené a/alebo preložené Autorské dielo v rozsahu a spôsobmi podľa tohto článku 

tejto Zmluvy, ako aj právo postúpiť licenciu a udeľovať sublicenciu, prechádza pri zániku 

Objednávateľa na jeho právneho nástupcu. 

Ustanovenie bodu 5.7.1.1 definuje licenciu (inými slovami súhlas s použitím autorského diela) 

k autorskému dielu/autorským dielam, ktoré budú vytvorené na základe návrhu zmluvy. 

Licencia, tak ako je identifikovaná v predmetnom ustanovení návrhu zmluvy je udelená  

v rozsahu v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Licencia, ktorú verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy 

požaduje, pokrýva všetky spôsoby použitia autorského diela, ktoré Autorský zákon v § 19  

ods. 4 pomenúva, dá sa povedať že je dokonca extenzívnejšia, keďže oprávňuje verejného 

obstarávateľa používať autorské dielo aj nad rámec spôsobov použitia definovaných 

Autorským zákonom, čo preukazuje slovné spojene „používať autorské dielo na všetky známe 

spôsoby použitia“. Čo je z povahy tohto ustanovenia najdôležitejšie, je záväzok 

dodávateľa/úspešného uchádzača ako autora diela podpisom zmluvy previesť všetky 

oprávnenia zodpovedajúce autorským právam na verejného obstarávateľa.  

Extenzívny charakter licenčných dojednaní v bode 5.7.1.1. návrhu zmluvy, je umocnený 

ustanovením, ktoré udeľuje verejnému obstarávateľovi oprávnenie sprístupniť tretím osobám 

akúkoľvek časť autorského diela, vrátane zdrojových kódov a materiálov vzťahujúcich  

sa k autorskému dielu vrátane oprávnenia zverejňovať uvedenú dokumentáciu aj na účely 

verejného obstarávania.  

Licencia formulovaná v bode 5.7.1.1. návrhu zmluvy, ktorá je udelená v rozsahu nad rámec 

Autorského zákona, je v prospech verejného obstarávateľa a poskytuje verejnému 

obstarávateľovi právo v budúcnosti narábať s dodaným informačným systémom vrátane tých 

častí, ktoré sú autorským dielom, vrátane zdrojových kódov, takmer bez obmedzení. Takúto 

formuláciu treba vnímať pozitívne, pretože ide o prax, ktorá v maximálnej možnej miere 

zamedzuje vzniku situácie „vendor lock in“. 

(...) 

c) Bod 5.7.2 návrhu zmluvy  
(...) V bode 5.7.2 návrhu zmluvy verejný obstarávateľ formuloval povinnosť, ktorá vyplýva 

priamo zo zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon  

o ITVS“). V súlade s § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o ITVS: (...) V súlade so zákonom o ITVS  

je predmetné zmluvné ustanovenie záväzkom na strane dodávateľa/víťazného uchádzača, 

vytvoriť otvorený zdrojový kód počas plnenia návrhu zmluvy v súlade s licenčnými 
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podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa Vykonávacieho rozhodnutia 

Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová 

licencia Európskej únie (EUPL) (ďalej len „EUPL licencia“). EUPL licenciou jej poskytovateľ 

na obdobie platnosti ochrany autorských práv k pôvodnému dielu udeľuje celosvetovú, 

bezodplatnú, nevýhradnú licenciu, s možnosťou ďalšieho sublicencovania, na nasledovné 

použitie:  

- Používať dielo za akýchkoľvek okolností a akýmkoľvek spôsobom,  

- Zhotoviť rozmnoženinu diela,  

- Upraviť pôvodné dielo a vytvoriť odvodené dielo založené na pôvodnom diele,  

- Uskutočniť verejný prenos vrátane práva sprístupniť alebo vystaviť dielo alebo jeho 

rozmnoženiny na verejnosti a prípadné verejné vykonanie diela,  

- Rozširovať dielo alebo jeho rozmnoženiny,  

- Požičať alebo prenajať dielo alebo jeho rozmnoženiny,  

- Sublicenciou poskytnúť práva k dielu jeho rozmnoženinám. 

Tieto práva sa môžu uplatniť na akýchkoľvek v súčasnosti známych alebo v budúcnosti 

objavených médiách, nosičoch a formátoch, pokiaľ to umožňuje platné právo. Rozsah EUPL 

licencie sa vzťahuje výlučne na zdrojový kód a súvisiacu dokumentáciu. EUPL licencia a ňou 

definovaný rozsah oprávnenia používať predmet ochrany (zdrojový kód) je širokého 

charakteru a umožňuje požívania zdrojového kódu rôznymi spôsobmi. Charakter licencie 

EUPL vyplýva zo skutočnosti patrí medzi verejné licencie, čo znamená, že ide o taký druh 

licenciu, ktorá síce má svoje špecifické podmienky, ktoré obsahujú len nevyhnutné 

minimálne obmedzenia pre používanie a šírenie tretími osobami.  

Záver k otázke č. 1:  

Verejný obstarávateľ definoval v časti 5.7.1.1 podmienky „licencie“ pre účely autorského diela, 

ktoré bude dodané na základe návrhu zmluvy. Verejný obstarávateľ zároveň v budúcich 

zmluvných podmienkach definoval podmienky pre použitie softvérových produktov tretích 

strán, pričom nespochybnil existenciu osobitných licenčných podmienok, ktoré v niektorých 

prípadoch nie je možné meniť ani do nich iným spôsobom zasahovať. Ustanovenia týkajúce  

sa licencie sa aplikujú na tú časť diela, ktorá spĺňa podmienky autorského diela a bude 

predmetom dodávky v zmysle návrhu zmluvy. Autorskoprávny aspekt a autorskoprávna 

licencia v rozsahu, ktorý vyplýva z § 19 ods. 4 Autorské zákona sa týka výlučne autorského 

diela. Táto licencia je predovšetkým v prospech verejného obstarávateľa, ktorému umožňuje  

čo najširšie možné oprávnenia vo vzťahu k autorskému dielu.  

Objednávateľ zároveň v časti 5.7.2 návrhu zmluvy identifikoval povinnosť dodržiavať 

podmienky § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o ITVS, ktoré odkazujú na povinnosť správcu (verejný 

obstarávateľ) akceptovať také zmluvné podmienky, v rámci ktorých bude zdrojový kód otvorený 

a bude programovaný v súlade s podmienkami licencie EUPL. Licencie EUPL ako jedna  

z kategórie verejných licencií síce má niektoré svoje špecifiká, ktoré sú predmetom jej 

samotného textu, ale rozsah a spôsob používania diela vytvoreného pod EUPL licenciou  

je dokonca širší ako oprávnenia zodpovedajúce majetkovým právam v zmysle § 19 ods. 4 

Autorské zákona.  

MIRRI po zdokumentovaní skutočností a ich podrobení analýze konštatuje nasledovné:  

- Licencia v zmysle bodu 5.7.1.1 návrhu zmluvy nie je viazaná explicitne na zdrojový kód,  

ale týka sa autorského diela, ktoré bude vytvorené na základe návrhu zmluvy, komplexne 

vrátane dokumentácie a iných komponentov podliehajúcim ochrane Autorským zákonom,  

- Licencia v zmysle bodu 5.7.2 návrhu zmluvy v časti týkajúcej sa „zdrojového kódu“, ktorý 

bude v rámci autorského diela dodaný, je v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o ITVS. 

Zároveň platí, že objednávateľ musí mať na zreteli osobité vlastnosti EUPL licencie.  

MIRRI vo väzbe na otázku položenú Úradom odpovedá na otázku č. 1 nasledovne:  
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ÁNO, bod 5.7.1.1 (vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) návrhu 

zmluvy o vybudovaní Elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej 

podpory podľa časti B.3 súťažných podkladov je v súlade § 15 ods. 2, písm. d) zákona  

č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/863 

z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie 

(EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého 

verejnými správami (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2017), na ktoré odkazuje predmetné ustanovenie 

zákona.  

2) K otázke č. 2 položenej MIRRI  

Úrad na základe vlastných znalostí, ako aj na základe čiastočnej participácii na problematike 

(v rámci pracovnej skupiny verejné obstarávania IKT) požiadal o overenie súladu podmienok 

identifikovaných v návrhu zmluvy s dokumentom s názvom „vzorové zmluvy“, ktoré sú 

zverejnené v určitej podobe na webe mirri.gov.sk.  

K predmetnej otázke treba uviesť v prvom rade, že účelom vytvorenia dokumentu/dokumentov, 

ktoré budú slúžiť pre štátnu správu, verejnú správu a samosprávu, je navrhnúť základný rámec 

zmluvných práv a povinností, ktorý bude zohľadňovať charakteru zmluvného vzťahu, jeho 

odplatnosť ako aj špecifiká úpravy autorských práv, licencií, zdrojových kódov a ďalších. 

Zároveň platí, že ich primárnym cieľom je zabezpečenie takých zmluvných podmienok, ktoré 

poskytnú najširší možný dispozičný rozsah predmetom ochrany tzn. najmä autorskými dielami, 

zdrojovými kódmi a všetkou súvisiacou dokumentáciou. Rešpektovanie vzorových zmlúv 

zabezpečí značnú úroveň homogenity podmienok pre nákup informačných technológií  

vo verejnej správe, štátnej správe a samospráve, pričom pri ich minimálnej implementácii bude 

postavenie verejnej správy vo vzťahu dodávateľskému prostrediu zvýhodnené.  

Treba však rešpektovať, že ide o vzorový dokument, ktorý ma vo svojej podstate odporúčací 

charakter. MIRRI síce primárne odporúča dodržiavať a aplikovať vzorové zmluvy, ale napriek 

tomu, po zohľadnení jedinečnosti zmluvnej autonómie orgánov štátnej správy, verejnej správy 

a samosprávy MIRRI rešpektuje výber vlastných zmluvných formulárov.  

Z uvedeného textu návrhu zmluvy MIRRI nevie jednoznačne posúdiť, či verejný obstarávateľ 

využil vzorové zmluvy vo verzii zverejnenej ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Napriek 

tomu MIRRI konštatuje že aplikovanie licenčných dojednaní v rozsahu stanovenom Autorským 

zákonom a udelenie licencie v identickom rozsahu verejnému obstarávateľovi vrátane 

eliminácie akýchkoľvek obštrukcií zo strany dodávateľa/víťazného uchádzača, je absolútne 

nevyhnutné za účelom zabráneniu potenciálnemu „vendor lock in stavu“, čo verejný 

obstarávateľ zmluvne ošetril. Verejný obstarávateľ zároveň nastavil podmienky v návrhu 

zmluvy, takým spôsobom, že v prípade, ak to licenčné podmienky softvérových produktov tretín 

strán dovolia, bude dodávateľ/víťazný uchádzač povinný po realizácií dodávky odovzdať 

zdrojové kódy aj k týmto súčastiam diela. Verejný obstarávateľ záverom v podobe bodu 5.7.2 

návrhu zmluvy bez akejkoľvek zmluvnej formulácie smerujúcej k obchádzaniu niektorých 

zákonných povinností pod záštitou bezpečnosti, premietol zákonnú povinnosť k dodaniu 

zdrojových kódov v režime licencie EUPL do textu zmluvy v celom rozsahu. 

Záver k otázke č. 2  
Po zodpovedaní Úradom položenej otázky č. 1 a na základe zohľadnenie skutočností 

vysvetlených a analyzovaných v rámci otázky č. 1, MIRRI konštatuje nasledovné: 

Áno, bod 5.7.1.1 (vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) návrhu 

zmluvy o vybudovaní Elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej 

podpory podľa časti B.3 súťažných podkladov je v súlade so vzorovými zmluvami 

UPVII/MIRRI.  
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MIRRI nad rámec žiadosti záverom konštatuje, že postup verejného obstarávateľa je  

v maximálnom súlade s licenčnými požiadavkami verejnej správy, ktoré dokážu pre účely 

budúceho verejného obstarávateľa zabrániť „vendor lock in“ stavu. Budovanie 

informačného systému „od nuly“ je pre účely verejného obstarávateľa výhodnejšie  

a v budúcnosti mu umožní podporovať informačný systém vlastnými zdrojmi, čo nevyhnutne 

povedie k ušetreniu finančných prostriedkov. Nastavenie podmienok súťaže zo strany 

verejného obstarávateľa, konkrétne nastavenie licenčných podmienok v prospech verejného 

obstarávateľa, ako aj dodržanie súladu so Zákonom o ITVS nemôže byť žiadnemu 

verejnému obstarávateľovi na ujmu.“ 

77. Z prílohy č. 8 v časti 2 „Licenčné poplatky“ súťažných podkladov vyplýva nasledovné, cit.: 

„Článok obsahuje podrobný rozklad licenčných poplatkov podľa jednotlivých prostredí EMS, 

licencovaných produktov a časových období. Sumárne rekapitulácie licenčných poplatkov 

v čl. 3 nižšie. Licenčné poplatky sú súčasťou ceny podľa čl. 1 vyššie (hárok 1 - Cena  

za dodanie)“.  
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78. Z dokumentu MIRRI „Žiadosť o sprístupnenie informácií – odpoveď“ zo dňa 15. 11. 2021, 

ktorý navrhovateľ č. 2 predložil v rámci podaného odvolania, vyplýva, cit.: „Zmluva o dielo, 

ako aj Zmluva o SLA zverejnená na webovom sídle MIRRI SR, poskytujú dostatočnú ochranu 

pred „vendor-lock in“ v maximálnom možnom rozsahu, a to pri jej aplikácii bez výhrad.  

Ako náhle verejný obstarávateľ vypustí niektorú z častí, ktorá by vypustená byť nemala, preberá 

na seba riziko, že spôsobí aj oslabenie ochrany pred vendor-lock in stavom. Uvedené však 

závisí od individuálneho posúdenia zmluvného vzťahu. (...).“ 

Právny rámec 

79. Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní 

pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.  

80. 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.  

81. Podľa § 15 ods. 2 písm. d) zákona o ITVS vo fáze prípravy a obstarania projektu je správca 

povinný akceptovať také zmluvné podmienky, podľa ktorých 

1. zdrojový kód vytvorený počas projektu bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami 

verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu,1 a to v rozsahu,  

v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu  

alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy, 

2. je jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo 

získanými počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho zmien 

a servisu a 

                                                           
1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source 

softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru 

vyvinutého verejnými správami. 
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3. pri zmene dodávateľa pôvodný dodávateľ poskytne správcovi úplnú súčinnosť pri prechode 

na nového dodávateľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov 

Právne posúdenie odvolania radou 

82. Pokiaľ ide o procesné náležitosti podaného odvolania, rada konštatuje, že odvolanie bolo 

podané oprávnenou osobou a 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. Podané odvolanie 

zároveň obsahuje všetky náležitosti podľa § 177 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

83. Rada na základe § 177 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je rada viazaná 

obsahom podaného odvolania, čo neplatí, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na základe 

nedostatočne zisteného skutkového stavu alebo spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci 

a tieto vady odôvodňujú zmenu prvostupňového rozhodnutia, preskúmala odvolaním napadnuté 

rozhodnutie úradu v rozsahu podaného odvolania, pričom uvádza nasledovné: 

84. Navrhovateľ č. 2 namieta licenčné podmienky (konkrétne teritoriálny rozsah licencie) 

stanovené kontrolovaným v bode 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o vybudovaní Elektronického 

mýtneho systému a poskytovaní Služieb technickej podpory (ďalej len „Zmluva o dielo“), 

podľa ktorých dodávateľ poskytne objednávateľovi k autorskému dielu časovo a vecne 

neobmedzenú nevýhradnú licenciu použitia autorského diela na území celého sveta. Rada 

v tejto súvislosti poukazuje na znenie namietaného bodu 5.7.1.1 Licencia návrhu Zmluvy 

o dielo (bod 72 tohto rozhodnutia), cit.: „5.7.1.1 Licencia 

Elektronický mýtny systém a/alebo jeho Komponenty ako, nie však výlučne, Dokumentácia, 

Softvér a Geomodel, môžu mať povahu autorského diela, prípadne môžu zahŕňať jedno alebo 

viac autorských diel podľa Autorského zákona, ktoré boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie 

bolo Dodávateľom zabezpečené špecificky na účely plnenia tejto Zmluvy (ďalej ktorékoľvek  

z nich len „Autorské dielo“). Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi k Autorskému dielu 

časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu používať Autorské dielo na všetky známe 

spôsoby použitia Autorského diela, vrátane spôsobov použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského 

zákona, a to počas celej doby trvania majetkových práv k nemu a na akýchkoľvek  

v súčasnosti známych alebo v budúcnosti objavených médiách, nosičoch a formátoch,  

na území celého sveta. Dodávateľ zároveň poskytuje Objednávateľovi neodvolateľný súhlas  

na vykonávanie akýchkoľvek zmien alebo iných zásahov do Autorského diela, vrátane  

ale bez obmedzenia na jeho spojenie s iným dielom, integráciu s iným dielom, modifikáciu, 

dekompiláciu, spätný preklad Autorského diela a dokončenie nedokončeného Autorského diela. 

Objednávateľ je pre svoje potreby tiež oprávnený vytvárať zdrojový kód, databázu, alebo 

akýkoľvek druh Softvéru, ktorý bude odvodený od Autorského diela. Objednávateľ  

je oprávnený postúpiť licenciu podľa tohto článku tejto Zmluvy na použitie Autorského diela 

a/alebo spracovaného, upraveného a/alebo preloženého Autorského diela na tretie osoby  

a je oprávnený udeliť sublicenciu v rozsahu licencie podľa tohto článku 5.7.1.1 tejto Zmluvy. 

(...).“ 

85. Rada konštatuje, že navrhovateľ č. 2 v tomto prípade namieta licenčné podmienky stanovené 

kontrolovaným v návrhu Zmluvy o dielo, a teda navrhovateľ č. 2 namieta zmluvné 

podmienky stanovené kontrolovaným v predmetnom verejnom obstarávaní. 

86. V nadväznosti na uvedené rada poukazuje na svoju dlhodobú rozhodovaciu prax k otázke 

posudzovania zmluvných podmienok stanovených verejným obstarávateľom v návrhu zmluvy, 

ktorá korešponduje s Výkladovým stanoviskom úradu č. 3/2016 k právomoci úradu 

preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť 

výsledkom verejného obstarávania, v zmysle ktorého úrad pri výkone svojej činnosti, a rovnako 

ani rada, neskúmajú súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-zakon-c-3432015-z-z-57f.html?id=370
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-zakon-c-3432015-z-z-57f.html?id=370
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-zakon-c-3432015-z-z-57f.html?id=370
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alebo inými verejno-právnymi predpismi, pričom preskúmavacia právomoc úradu, ako aj 

rady, sa v tomto prípade obmedzuje na skúmanie súladu zmluvných podmienok  

so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä s jeho princípmi, a to len z toho pohľadu,  

či verejný obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade  

s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania. V zmysle 

uvedeného výkladového stanoviska pritom 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 hlavne z potrieb 

verejného obstarávateľa, z charakteru predmetu zmluvy, vrátane jeho kvalitatívnych 

požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky, pričom 

úrad, a rovnako rada, do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa 

zasahujú v obmedzenej miere len v rozsahu preskúmavania súladu stanovených zmluvných 

podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípmi.  

87. Rada v tejto súvislosti poukazuje napr. na svoje rozhodnutie č. 7929-9000/2019 zo dňa  

17. 06. 2019, v ktorom rada konštatovala nasledovné, cit.: „(...) zákon o verejnom obstarávaní 

ponecháva na verejnom obstarávateľovi, aby vypracoval návrh zmluvy, ktorá sa uzavrie  

ako výsledok verejného obstarávania, pričom tento zákon neustanovuje, ktoré zo zmluvných 

inštitútov upravených v Občianskom zákonníku, Obchodnom zákonníku, príp. v iných právnych 

predpisoch je verejný obstarávateľ oprávnený do predmetného návrhu zmluvy zapracovať. 

Rovnako zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by verejnému 

obstarávateľovi zakazovali do návrhu zmluvy zapracovať niektoré z týchto zmluvných 

inštitútov, a teda verejnému obstarávateľovi v tomto smere nekladie žiadne obmedzenia.  

Na základe uvedeného má rada za to, že verejní obstarávatelia sú oprávnení do návrhov  

zmlúv tvoriacich súčasť súťažných podkladov zapracovať zmluvné inštitúty upravené  

napr. v Občianskom zákonníku alebo v Obchodnom zákonníku, tieto sú však povinní nastaviť 

pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého 

zaobchádzania. Uvedené vyplýva aj zo spomínaného výkladového stanoviska úradu  

č. 3/2016, v ktorom sa uvádza, že v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní by bolo,  

ak by zmluvné podmienky boli nastavené výhodne pre konkrétny hospodársky subjekt.  

V predmetnej súvislosti však rada považuje za potrebné dodať, že sa stotožňuje aj s tými  

závermi predmetného výkladového stanoviska, z ktorých vyplýva, že obchodnoprávne  

a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci zmluvných podmienok vytvoriť výhodnejšiu 

situáciu v prospech verejného obstarávateľa ako objednávateľa tovarov/služieb/stavebných 

prác, a že stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných podmienok nedochádza  

k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Každá zmluvná podmienka totiž podľa rady môže 

byť niektorými z potenciálnych uchádzačov vnímaná ako výhodnejšia pre verejného 

obstarávateľa než pre dodávateľa (napr. dodacia lehota, zmluvné pokuty a pod.). Uvedené však 

podľa rady nemožno vnímať tak, že každú zmluvnú podmienku, ktorá je síce nediskriminačná  

a rešpektujúca princíp rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektami, avšak v istej 

miere vytvára výhodnejšiu pozíciu pre verejného obstarávateľa, je potrebné považovať  

za porušujúcu zákon o verejnom obstarávaní. (...) Rada sa teda stotožňuje s úradom v tom,  

že definovanie zmluvných podmienok je vecou verejného obstarávateľa a uchádzači majú 

možnosť sa rozhodnúť, či za verejným obstarávateľom stanovených zmluvných podmienok 

sú alebo nie sú ochotní zákazku realizovať, a teda predložiť ponuku vo verejnom 

obstarávaní. Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj také zmluvné podmienky, 

ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich dodávateľov, za predpokladu, že zmluvné podmienky 

rešpektujú princípy verejného obstarávania. Každá zmluvná podmienka totiž môže byť 

niektorými z potenciálnych uchádzačov vnímaná ako výhodnejšia pre verejného obstarávateľa 

než pre dodávateľa.“ 

88. Majúc na zreteli uvedené, rada v tomto odvolacom konaní posudzovala navrhovateľom č. 2 

namietanú licenčnú (zmluvnú) podmienku v intenciách uvedeného výkladového stanoviska 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/rada-uradu/odvolania/prehlad-rozhodnuti-podla-zakona-c-3432015-z-z-5c5.html?text=7929&col_1=&ext=0&sort=col_0&sort-dir=DESC&id=2274
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/rada-uradu/odvolania/prehlad-rozhodnuti-podla-zakona-c-3432015-z-z-5c5.html?text=7929&col_1=&ext=0&sort=col_0&sort-dir=DESC&id=2274
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úradu a v kontexte svojej dlhodobej rozhodovacej praxe, a teda túto namietanú zmluvnú 

podmienku (bod 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo) rada preskúmala len v rozsahu jej súladu  

so zákonom o verejnom obstarávaní, a to najmä v kontexte dodržania princípov verejného 

obstarávania stanovených v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom 

transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania. 

89. Rada na úvod svojho posúdenia námietok navrhovateľa č. 2 poukazuje na predchádzajúce 

rozhodnutie úradu č. 4501-6000/2021-OD zo dňa 28. 06. 2021, ktoré úrad vydal v konaní 

o námietkach iného záujemcu v tomto verejnom obstarávaní, ktorý rovnako ako navrhovateľ  

č. 2 namietal predmetnú zmluvnú podmienku týkajúcu sa Licencie v bode 5.7.1.1 návrhu 

Zmluvy o dielo. Tento záujemca pritom vo svojich námietkach o. i. poukazoval na to,  

že licencia upravená v článku 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo je bez akéhokoľvek 

podrobnejšieho odôvodnenia príliš široká. Tento záujemca pritom v tejto súvislosti konkrétne 

namietal hlavne neobmedzený vecný (možnosť používať autorské dielo na všetky známe 

spôsoby použitia) a teritoriálny rozsah licencie na území celého sveta, ako aj možnosť 

licenciu postúpiť na tretiu osobu a sprístupňovať autorské dielo (tak, ako je definované v návrhu 

Zmluvy o dielo) tretím osobám. Daný záujemca mal za to, že takáto zmluvná (licenčná) 

podmienka má za následok porušenie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie 

hospodárskych subjektov, pričom uviedol, cit.: „Podľa nášho názoru môže takýto široko 

požadovaný rozsah licencie viesť k tomu, že dodávatelia nebudú môcť v tomto verejnom 

obstarávaní ponúknuť verejnému obstarávateľovi (NDS) produkty (predmety duševného 

vlastníctva), ktoré vyvinuli už skôr pre iných klientov avšak na rovnaký účel.“  

90. Úrad sa pri posúdení tejto daným záujemcom namietanej skutočnosti v predmetnom konaní  

č. 4501-6000/2021-OD obrátil na MIRRI so žiadosťou o odborné stanovisko (bod 75 tohto 

rozhodnutia). V kontexte odborného stanoviska MIRRI (bod 76 tohto rozhodnutia) úrad 

v predmetnom rozhodnutí č. 4501-6000/2021-OD konštatoval, že kontrolovaný nastavil 

licenčné podmienky v časti týkajúcej sa vecného a teritoriálneho rozsahu, ako aj zverejňovania 

zdrojových kódov, v súlade s kogentnou právnou úpravou § 15 ods. 2 písm. d) bod 1 zákona 

o ITVS a súvisiaceho Vykonávacieho nariadenia. Úrad mal za to, že týmto záujemcom 

namietané zmluvné podmienky zabraňujú vendor lock-in situácii, ktorá v prípade 

nadväzujúcej zákazky zabraňuje otvorenej hospodárskej súťaži, kedy hospodársky subjekt 

ťažiaci z tejto exkluzivity nie je nijako konfrontovaný s ostatnými ponukami uchádzačov, 

a v dôsledku limitovanej hospodárskej súťaže v prípade nadväzujúcej zákazky nie je 

motivovaný upravovať ponúkanú cenu, na rozdiel od situácie, keď uchádzači upravujú svoje 

ponuky smerom nadol s motiváciou „prebiť“ ostatných uchádzačov. Úrad dal v predmetnom 

rozhodnutí čiastočne za pravdu záujemcovi, že obstaranie informačného systému na kľúč 

a upravenie licenčných podmienok v bode 5.7.1 návrhu Zmluvy o dielo (v súlade so zákonom 

o ITVS a Vykonávacím nariadením) je nákladnejšie, záujemca však podľa úradu opomínal 

práve dôsledok spomínaného vendor lock-in, ktorý je rovnako spojený s vysokými nákladmi 

pri nadväzujúcich zákazkách a limitovanej hospodárskej súťaži, kedy pôvodný dodávateľ  

ako dodávateľ výhradne schopný kontrolovanému dodať plnenie, diktuje cenu v rámci 

nadväzujúcich zákaziek. V takom prípade by bol kontrolovaný postavený pred voľbu,  

či nadväzujúcu (drahšiu) zákazku zadá pôvodnému dodávateľovi s podmienkami určenými 

týmto dodávateľom, alebo pôvodne obstaraný predmet zákazky sa rozhodne nahradiť novým 

informačným systémom, aby sa konečne vymanil zo súčasnej vendor lock-in situácie, čo je 

jednoznačne nehospodárne. Na základe uvedeného úrad námietky tohto záujemcu v tejto časti 

ako neopodstatnené zamietol. 

91. Rada na tomto mieste dodáva, že následne v odvolaním napadnutom rozhodnutí, ktoré je 

predmetom tohto odvolacieho konania, úrad uviedol, že považuje skutkový stav v týchto 

prípadoch za totožný, a vychádzajúc z uvedeného rozhodnutia č. 4501-6000/2021-OD, proti 
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ktorému nebolo podané odvolanie, ako aj z uvedeného odborného stanoviska MIRRI, námietky 

navrhovateľa č. 2 v preskúmavanom prípade taktiež ako neopodstatnené zamietol. 

92. V podanom odvolaní pritom navrhovateľ č. 2 namieta, že odborné stanovisko MIRRI,  

resp. predchádzajúce rozhodnutie úradu č. 4501-6000/2021-OD, neposudzovali navrhovateľom 

č. 2 namietaný teritoriálny rozsah licencie podľa bodu 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo.  

93. Rada sa však s uvedeným tvrdením navrhovateľa č. 2 nestotožňuje, pričom v tejto súvislosti 

poukazuje na skutočnosť, že navrhovateľ č. 2 v tomto konaní namieta rovnakú skutočnosť,  

ako namietal daný záujemca, ktorý namietal, že licencia upravená v bode 5.7.1.1 návrhu 

Zmluvy o dielo je bez akéhokoľvek podrobnejšieho odôvodnenia príliš široká, pričom tento 

záujemca konkrétne namietal neobmedzený vecný rozsah licencie, a teda možnosť používať 

autorské dielo na všetky známe spôsoby použitia, ako aj teritoriálny (celosvetový) rozsah 

licencie. Tieto námietky záujemcu teda v časti smerovali proti rovnakej licenčnej (zmluvnej) 

podmienke ustanovenej v bode 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo, ako namieta navrhovateľ č. 2 

v tomto konaní. 

94. Úrad sa pritom v predchádzajúcom konaní MIRRI pýtal, či bod 5.7.1.1 licenčných podmienok 

je v súlade (i) s § 15 ods. 2 písm. d) zákona o ITVS, pričom MIRRI vo svojom stanovisku 

konštatovalo, že bod 5.7.1.1 licenčných podmienok je v súlade s § 15 ods. 2 písm. d) zákona 

o ITVS, a (ii) so vzorovými zmluvami MIRRI, pričom MIRRI vo svojom stanovisku 

konštatovalo, že bod 5.7.1.1 licenčných podmienok je v súlade so vzorovými zmluvami 

MIRRI. V rámci predmetného odborného stanoviska pritom MIRRI posudzovalo dotknutú 

zmluvnú (licenčnú) podmienku v celom jej znení, a teda aj v súvislosti s teritoriálnou, 

celosvetovou pôsobnosťou licencie, ktorá je stanovená práve v namietanom bode 5.7.1.1 

návrhu Zmluvy o dielo. MIRRI, a následne aj úrad, teda posudzovali aj tento aspekt licenčných 

podmienok, tzn. teritoriálny celosvetový rozsah licencie, nakoľko uvedené bolo namietané 

záujemcom, pričom MIRRI, a vychádzajúc z predmetného stanoviska následne aj úrad, 

konštatovali, že bod 5.7.1.1 licenčných podmienok, v ktorom je zakotvená aj navrhovateľom  

č. 2 namietaná celosvetová pôsobnosť licencie, je v súlade s § 15 ods. 2 písm. d) zákona 

o ITVS, ako aj v súlade so vzorovými (odporúčacími) zmluvami MIRRI pre oblasť verejnej 

správy za účelom predchádzania vzniku vendor lock-in stavu.  

95. Pokiaľ navrhovateľ č. 2 v tejto súvislosti namieta, že MIRRI, ako ani úrad, sa jednoznačne 

nevyjadrili k otázke, či je kontrolovaným stanovený teritoriálny (celosvetový) rozsah licencie 

opodstatnený vzhľadom na potreby kontrolovaného, rada uvádza, že uvedené nebolo 

predmetom posúdenia MIRRI, čo však rada nepovažuje za nesprávny postup úradu v tomto 

konaní, nakoľko, ako aj sám navrhovateľ č. 2 uvádza vo svojom odvolaní, nie je úlohou MIRRI 

posudzovať primeranosť, proporcionalitu ani hospodárnosť nastavenia licenčných podmienok 

verejných obstarávateľov.  

96. V podanom odvolaní navrhovateľ č. 2 namieta, že zo žiadneho právneho predpisu, ani z § 15 

ods. 2 písm. d) zákona o ITVS, nevyplýva povinnosť kontrolovaného nastaviť takto široké 

licenčné podmienky, ako kontrolovaný nastavil v bode 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo, vrátane 

celosvetovej teritoriálnej pôsobnosti požadovanej licencie. Navrhovateľ č. 2 v tejto súvislosti 

v odvolaní argumentuje tým, že úrad a MIRRI nerozlišujú predmet a účel EUPL licencie (bod 

5.7.2 návrhu Zmluvy o dielo) a predmet a účel „hlavnej licencie“ (bod 5.7.1.1 návrhu Zmluvy 

o dielo). Ustanovenie § 15 ods. 2 písm. d) bod 1 zákona o ITVS pritom znie, cit.: „Vo fáze 

prípravy a obstarania projektu je správca povinný akceptovať také zmluvné podmienky,  

podľa ktorých zdrojový kód vytvorený počas projektu bude otvorený v súlade s licenčnými 

podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu, a to  

v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu 

alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy.“ V zmysle citovaného zákonného 

ustanovenia je teda podľa navrhovateľa č. 2 povinným predmetom EUPL licencie, vrátane  
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jej celosvetového rozsahu, len taký zdrojový kód, ktorý bol vytvorený počas daného projektu. 

V terminológii, ktorú vo svojich metodických a vzorových materiáloch používa MIRRI,  

ide o tzv. vytvorený zdrojový kód, do ktorého nepatrí tzv. preexistentný zdrojový kód. Zákon 

o ITVS teda podľa navrhovateľa č. 2 prostredníctvom EUPL licencie kontrolovanému vôbec 

neprikazuje (ako povinnosť) žiadnu požiadavku na široký (celosvetový) teritoriálny rozsah 

licencie na tzv. preexistentný zdrojový kód. Pre úplnosť navrhovateľ č. 2 dodáva, že v tomto 

prípade nie je problémom samotná skutočnosť, že návrh zmluvy neobsahuje rozlíšenie  

na vytvorený zdrojový kód a preexistentný zdrojový kód, ale problémom je automatická 

projekcia zákonnej povinnosti vzťahujúcej sa výlučne na vytvorený zdrojový kód (celosvetový 

rozsah EUPL licencie) aj na preexistentný zdrojový kód, a to bez akéhokoľvek zdôvodnenia, 

v rozpore so zásadou hospodárnosti a v rozpore s metodikou a vzorovými materiálmi MIRRI. 

97. Navrhovateľ č. 2 v tejto súvislosti ako prílohu odvolania predložil dokument s názvom 

„Žiadosť o sprístupnenie informácií – odpoveď“ zo dňa 15. 11. 2021, ktorým MIRRI 

odpovedalo na infožiadosť, v ktorej sa žiadateľ pýtal na to, či vzorová zmluva MIRRI  

na dodávku softvérového systému poskytuje verejnému obstarávateľovi dostatočnú ochranu 

voči neželanému stavu tzv. vendor lock-in. MIRRI pritom uviedlo nasledovné, cit.: „Zmluva 

o dielo, ako aj Zmluva o SLA zverejnené na webovom sídle MIRRI SR, poskytujú dostatočnú 

ochranu pred „vendor lock in“ v maximálnom možnom rozsahu, a to pri jej aplikácii  

bez výhrad. Akonáhle verejný obstarávateľ vypustí niektorú z častí, ktoré by vypustená byť 

nemala, preberá na seba riziko, že spôsobí aj oslabenie ochrany pred vendor lock in stavom.“ 

Navrhovateľ č. 2 v tejto súvislosti zároveň v odvolaní poukazuje na bod 11.2 predmetnej 

vzorovej zmluvy MIRRI, v ktorom sú stanovené všeobecné licenčné podmienky pre celé dielo, 

pričom v bode 11.7 sú stanovené osobitné licenčné podmienky pre jednotlivé podskupiny 

plnení/softvérov. Napríklad pre celé dielo sa vo vzorovej zmluve MIRRI aplikuje licencia 

obmedzená na územie Slovenskej republiky.  

98. Kontrolovaný vo vyjadrení k odvolaniu uvádza, že navrhovateľ č. 2 v rozpore so zásadou 

koncentrácie konania, ktorá je upravená v § 170 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, vnáša 

do konania úplne novú argumentáciu založenú na rozdelení licencie podľa návrhu zmluvy  

na tzv. „hlavnú“ licenciu a „EUPL“ licenciu, a zároveň predkladá nové dôkazy, napr. odpoveď 

MIRRI na infožiadosť k vzorovým zmluvám. Kontrolovaný preto žiada radu, aby na túto úplne 

novú argumentáciu v konaní a ďalšie nové argumenty uvedené v odvolaní a predložené dôkazy 

vôbec neprihliadala. Odhliadnuc od procesnej neprípustnosti, táto argumentácia navrhovateľa 

č. 2 podľa kontrolovaného neobstojí právne ani vecne. Kontrolovaný uvádza, že zdrojový kód 

nie je možné oddeliť od diela ako takého, pretože zdrojový kód je len „pre človeka čitateľná 

forma diela najvhodnejšia pre štúdium a úpravy“. Odtrhnúť použitie zdrojového kódu  

od použitia diela nemá pre kontrolovaného zmysel. Licencia EUPL navyše upravuje oprávnenia 

na použitie diela, teda rozsah oprávnení udelených touto licenciou, a to bez územného 

obmedzenia (celosvetovo). Kontrolovaný taktiež pripomína, že zmyslom EUPL licencie je 

podpora zdieľania a opätovného využívania softvéru vyvinutého verejnými správami, pričom 

územné obmedzenie tejto licencie by jej účel úplne negovalo. 

99. Rada v tejto súvislosti uvádza, že kontrolovaný vo svojom vyjadrení k odvolaniu nesprávne 

spája a nerozlišuje (i) viazanosť úradu, ako aj rady, obsahom podaných námietok v konaní 

o námietkach (§ 175 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní), (ii) koncentračnú zásadu v konaní 

o námietkach (§ 170 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní), podľa ktorej navrhovateľ  

musí predložiť dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností v lehote na doručenie námietok, inak 

na ne úrad neprihliada, a (iii) koncentračnú zásadu v odvolacom konaní [§ 177 ods. 2 písm. c) 

zákona o verejnom obstarávaní], podľa ktorej podané odvolanie musí obsahovať opis 

rozhodujúcich skutočností a dôkazy, pričom na dôkazy predložené po uplynutí lehoty  

na doručenie odvolania rada neprihliada. Rada má za to, že v prípade argumentácie 

navrhovateľa č. 2 v podanom odvolaní nejde o nové namietané skutočnosti, nakoľko 
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navrhovateľ č. 2 v podanom odvolaní tak, ako aj v podaných námietkach, namieta licenčné 

podmienky stanovené kontrolovaným v bode 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo, konkrétne ich 

teritoriálny celosvetový rozsah. Podľa rady je pritom prirodzené, že navrhovateľ č. 2 v odvolaní 

argumentačne reaguje aj na tvrdenia úradu v odôvodnení odvolaním napadnutého rozhodnutia, 

ktorým úrad jeho námietky zamietol. Text námietok, a následne podaného odvolania, teda 

podľa rady nemusia byť (a spravidla ani nie sú) totožné, rozhodujúce je, aby navrhovateľ 

v odvolaní nenamietal také nové skutočnosti, ktoré mohol a mal namietať už v podaných 

námietkach. Na rozdiel medzi bodmi 5.7.1.1 a 5.7.2 návrhu Zmluvy o dielo pritom poukázalo 

samotné MIRRI v odbornom stanovisku, z ktorého vychádzal úrad v odvolaním napadnutom 

rozhodnutí, pričom navrhovateľ č. 2 následne v odvolaní namieta, že MIRRI, ako aj úrad, 

nesprávne rozlišujú predmet a účel týchto ustanovení. Úrad zároveň v rozhodnutí argumentoval 

tým, že namietané licenčné podmienky smerujú k prevencii vendor lock-in stavu, pričom 

následne v podanom odvolaní navrhovateľ č. 2 predložil dokument MIRRI, z ktorého vyplýva,  

že na dosiahnutie tohto účelu by postačovali aj licenčné podmienky podľa vzorovej zmluvy 

MIRRI, a teda menej široko nastavené licenčné podmienky. Podľa rady preto bolo potrebné 

odmietnuť návrh kontrolovaného, aby sa rada v tomto odvolacom konaní nezaoberala 

uvedenou argumentáciou navrhovateľa č. 2 v podanom odvolaní, nakoľko v tomto prípade 

podľa rady nejde o nové namietané skutočnosti, ako ani o také predložené dôkazy, ktoré 

navrhovateľ č. 2 mohol a mal namietať, resp. predložiť už úradu v rámci podaných námietok. 

100. Podľa rady je zároveň možné súhlasiť s tvrdením navrhovateľa č. 2, že z § 15 ods. 2 písm. d) 

zákona o ITVS nevyplýva zákonná povinnosť kontrolovaného nastaviť licenčné podmienky 

v takom rozsahu, ako kontrolovaný stanovil v bode 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo. Podľa rady 

aj z odborného stanoviska MIRRI pritom vyplýva, že licencia v zmysle bodu 5.7.1.1 návrhu 

Zmluvy o dielo nie je viazaná explicitne na zdrojový kód tak, ako vyplýva z § 15 ods. 2  

písm. d) zákona o ITVS, ale týka sa komplexne autorského diela, ktoré bude vytvorené  

na základe Zmluvy o dielo, vrátane dokumentácie a iných komponentov podliehajúcich ochrane 

Autorského zákona.  

101. Rada zároveň poukazuje na skutočnosť, na ktorú poukazuje aj navrhovateľ č. 2 v podanom 

odvolaní, že vo vzorovej zmluve MIRRI je rozsah licencie nastavený nasledovne, cit.: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ vytvorí v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo 

pre Objednávateľa počítačový program chránený autorským právom alebo jeho časť, 

akceptáciou Diela udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový 

program ako licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových 

autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, v neobmedzenom 

rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia 

najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktorý bol Informačný systém 

vytvorený podľa bodu A preambuly.“ 

102. Z uvedeného teda podľa rady vyplýva, že kontrolovaný v tomto verejnom obstarávaní nastavil 

licenčné (zmluvné) podmienky širšie, ako mu to ukladá zákon o ITVS, a ako odporúča MIRRI 

vo svojich vzorových zmluvách. V tomto smere je teda podľa rady potrebné dať navrhovateľovi 

č. 2 za pravdu. Zároveň je však podľa rady potrebné dodať, že podľa MIRRI sú aj takto širšie 

nastavené licenčné podmienky v súlade so zákonom o ITVS, ako aj s odporúčaniami 

MIRRI. V tejto súvislosti pritom MIRRI vo svojom odbornom stanovisku zároveň uviedlo, 

cit.: „Nastavenie podmienok súťaže zo strany verejného obstarávateľa, konkrétne nastavenie 

licenčných podmienok v prospech verejného obstarávateľa, ako aj dodržanie súladu  

so Zákonom o ITVS nemôže byť žiadnemu verejnému obstarávateľovi na ujmu.” 

Kontrolovaný sa teda pri úprave licenčných podmienok v tomto verejnom obstarávaní rozhodol 

nielen pre splnenie zákonných požiadaviek a vzorových podmienok MIRRI, ale zároveň  

pre ich rozšírenie, čo mu podľa samotného MIRRI nemožno vyčítať, keďže kontrolovaným 

stanovené licenčné podmienky sú v súlade s kogentnou právnou úpravou. 
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103. Úlohou rady v tomto odvolacom konaní teda bolo posúdenie, či kontrolovaný porušil zákon 

o verejnom obstarávaní (princípy verejného obstarávania) tým, keď licenčné (zmluvné) 

podmienky nastavil v tomto verejnom obstarávaní širšie, ako mu to ukladá (prikazuje) zákon 

o ITVS, a ako odporúča MIRRI vo svojich vzorových zmluvách. Rada dáva v tejto súvislosti 

opätovne do pozornosti, že nakoľko navrhovateľ č. 2 v tomto prípade namieta zmluvné 

(licenčné) podmienky, rada posudzovala najmä ich súlad s princípmi verejného obstarávania, 

konkrétne s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 

104. Rada v tejto súvislosti opätovne poukazuje na Výkladového stanovisko úradu č. 3/2016  

k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, 

ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania, v ktorom sa uvádza, cit.: „(...) úrad  

pre verejné obstarávanie (ďalej len „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/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom 

obstarávaní nastavili zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom 

transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.”  

105. Pokiaľ ide o princíp transparentnosti, rada konštatuje, že navrhovateľom č. 2 namietané 

licenčné podmienky sú v tomto verejnom obstarávaní kontrolovaným stanovené jednoznačne 

a sú vopred známe všetkým potenciálnym záujemcom, pričom ani navrhovateľ č. 2 nenamieta, 

že by boli licenčné podmienky v tomto verejnom obstarávaní stanovené zmätočne, ale namieta 

to, že tieto licenčné podmienky sú neštandardné a príliš široko koncipované. Navrhovateľ č. 2 

zároveň namieta, že takto nastavené licenčné podmienky sú spôsobilé odradiť záujemcov  

od predloženia ponuky v tomto verejnom obstarávaní, podľa rady však navrhovateľ č. 2 

žiadnym spôsobom nepreukázal, že by takto nastavené licenčné podmienky zvýhodňovali alebo 

nezvýhodňovali konkrétny hospodársky subjekt (licenčné podmienky sú nastavené rovnako 

prísne a platia rovnako pre všetkých potenciálnych záujemcov), a teda navrhovateľ č. 2 podľa 

rady nepreukázal, že by kontrolovaným stanovené (požadované) licenčné podmienky boli 

diskriminačné.  

106. Rada teda v tomto odvolacom konaní neidentifikovala rozpor namietaných licenčných 

(zmluvných) podmienok s princípmi verejného obstarávania, konkrétne s princípmi 

transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 

107. Pokiaľ navrhovateľ č. 2 v odvolaní namieta, že úrad sa vyhol posudzovaniu primeranosti, 

proporcionality a hospodárnosti licenčných podmienok v bode 5.7.1.1 návrhu zmluvy, rada 

uvádza, že obsah podaných námietok, a následne podaného odvolania navrhovateľa č. 2, 

interpretuje tak, že navrhovateľ č. 2 má za to, že nakoľko kontrolovaný v tomto verejnom 

obstarávaní nastavil licenčné (zmluvné) podmienky širšie, ako mu to ukladá zákon o ITVS, 

a ako odporúča MIRRI vo svojich vzorových zmluvách, kontrolovaný v tomto verejnom 

obstarávaní postupoval v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, resp. s princípmi 

verejného obstarávania. Rada však v tejto súvislosti uvádza, že je potrebné odmietnuť záver, 

podľa ktorého by verejní obstarávatelia mohli vo verejných obstarávaniach stanovovať len také 

zmluvné podmienky, ktorých vyžadovanie im ukladá osobitný právny predpis, nakoľko 

stanovenie zmluvných podmienok, za ktorých sa bude obstarávaná zákazka realizovať, je plne 

v kompetencii verejných obstarávateľov, pričom tieto zmluvné podmienky by mali vychádzať 

z potrieb a skúseností samotných verejných obstarávateľov (za dodržania princípov verejného 

obstarávania). Pokiaľ teda kontrolovaný v tomto verejnom obstarávaní nastavil licenčné 

(zmluvné) podmienky širšie, ako mu to ukladá zákon o ITVS, uvedené podľa rady automaticky 

neznamená, že kontrolovaný postupoval v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,  

resp. s princípmi verejného obstarávania. Skutočnosť, že by namietané licenčné (zmluvné) 
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podmienky boli v tomto prípade v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie  

a rovnakého zaobchádzania, pritom rada nemá v tomto odvolacom konaní za preukázanú. 

108. Zároveň ani skutočnosť, že kontrolovaný v tomto verejnom obstarávaní nastavil licenčné 

(zmluvné) podmienky širšie ako odporúča MIRRI vo svojich vzorových (odporúčacích) 

zmluvách, podľa rady automaticky neznamená, že kontrolovaný v tomto prípade postupoval 

v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, resp. s princípmi verejného obstarávania. 

V tejto súvislosti rada poukazuje na stanovisko MIRRI ako tvorcu predmetných vzorových 

zmlúv, podľa ktorého, cit.: „(...) bod 5.7.1.1 (vo vzájomnej súvislosti s ostatnými bodmi 

uvedenými v 5.7.1 a 5.7.2) návrhu zmluvy (...) je v súlade so vzorovými zmluvami 

UPVII/MIRRI. (...) postup verejného obstarávateľa je v maximálnom súlade s licenčnými 

požiadavkami verejnej správy, ktoré dokážu pre účely budúceho verejného obstarávateľa 

zabrániť „vendor lock in“ stavu. (...) Nastavenie podmienok súťaže zo strany verejného 

obstarávateľa, konkrétne nastavenie licenčných podmienok v prospech verejného 

obstarávateľa, ako aj dodržanie súladu so Zákonom o ITVS nemôže byť žiadnemu verejnému 

obstarávateľovi na ujmu.“ 

109. Ak teda aj dokument MIRRI „Žiadosť o sprístupnenie informácií – odpoveď“ zo dňa  

15. 11. 2021, ktorý navrhovateľ č. 2 predložil v rámci podaného odvolania, konštatuje,  

že vzorová zmluva o dielo, ako aj zmluva o SLA zverejnená na webovom sídle MIRRI, 

poskytujú dostatočnú ochranu pred „vendor-lock in“ v maximálnom možnom rozsahu (pri jej 

aplikácii bez výhrad), uvedené podľa rady neznamená, že kontrolovaný nebol v tomto 

verejnom obstarávaní oprávnený nastaviť si licenčné (zmluvné) podmienky širšie ako odporúča 

MIRRI vo svojich vzorových (odporúčacích) zmluvách. Rada v tejto súvislosti poukazuje  

aj na vyjadrenie MIRRI v odbornom stanovisku, podľa ktorého, cit.: „Treba však rešpektovať, 

že ide o vzorový dokument, ktorý ma vo svojej podstate odporúčací charakter. MIRRI síce 

primárne odporúča dodržiavať a aplikovať vzorové zmluvy, ale napriek tomu, po zohľadnení 

jedinečnosti zmluvnej autonómie orgánov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy MIRRI 

rešpektuje výber vlastných zmluvných formulárov.“  

110. Pokiaľ navrhovateľ č. 2 v odvolaní namieta, že úrad sa v odvolaním napadnutom rozhodnutí 

ani len nepokúsil o polemiku s prezentovanými alternatívami navrhovaných proporcionálnych 

parametrov licencie pre účely tohto verejného obstarávania tak, ako sú uvedené v časti 12 

expertného stanoviska advokátskej kancelárie DD, ktoré tvorilo súčasť námietok navrhovateľa 

č. 2, rada opätovne uvádza, že stanovenie zmluvných podmienok, za ktorých sa bude 

obstarávaná zákazka realizovať, je plne v kompetencii verejných obstarávateľov, pričom tieto 

zmluvné podmienky by mali vychádzať z potrieb a skúseností samotných verejných 

obstarávateľov (za dodržania princípov verejného obstarávania), pričom nie je úlohou 

uchádzačov nastavovať zmluvné podmienky, za ktorých sa bude daná zákazka realizovať,  

a nie je ani úlohou úradu polemizovať s navrhovanými alternatívami uchádzačov,  

ako by mali byť zmluvné podmienky v danom verejnom obstarávaní podľa nich nastavené 

vhodnejšie. Úlohou úradu bolo posúdiť súlad kontrolovaným stanovených a navrhovateľom  

č. 2 namietaných licenčných (zmluvných) podmienok z pohľadu, či kontrolovaný nastavil 

namietané zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, 

nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania. 

111. Navrhovateľ č. 2 v odvolaní taktiež namieta nehospodárnosť takto nastavených licenčných 

podmienok, nakoľko v dôsledku takto široko požadovanej (teritoriálne neobmedzenej) licencie, 

budú podľa navrhovateľa č. 2 predložené ponuky výrazne drahšie. Na túto skutočnosť pritom 

okrem navrhovateľa č. 2 poukazujú aj navrhovateľ č. 1 vo svojom vyjadrení k podanému 

odvolaniu navrhovateľa č. 2, ako aj iný záujemca, ktorého námietky úrad v predchádzajúcom 

rozhodnutí č. 4501-6000/2021-OD zamietol, pričom v tomto rozhodnutí túto skutočnosť úrad 

nerozporoval a nerozporuje ju ani rada v tomto odvolacom konaní. V tomto prípade je totiž 

podľa rady naozaj dôvodné predpokladať, že pri takto nastavených licenčných podmienkach  
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si uchádzači uvedené zahrnú vo svojich ponukách, ktoré preto zrejme budú drahšie. Podľa rady 

by však práve kontrolovaný mal byť tým subjektom, ktorý by si mal zvážiť všetky riziká 

a výhody ním nastavených zmluvných podmienok, uvedené nie je úlohou rady v tomto 

odvolacom konaní. Rada zároveň v tejto súvislosti dodáva, že žiadny z uvedených subjektov, 

ktorý poukazuje na to, že predložené ponuky za takto nastavených licenčných podmienok budú 

drahšie, žiadnym spôsobom nevyčíslil možný finančný dopad takýchto licenčných podmienok 

na obstarávané plnenie. Zároveň podľa rady platí, že ako protihodnotu za takéto potenciálne 

drahšie ponuky kontrolovaný získa v podstate neobmedzenú možnosť nakladať s obstaraným 

softvérovým dielom, ktoré bude môcť prípadne aj zobchodovať na relevantnom trhu.  

Ako uvádza aj samotný navrhovateľ č. 2 v podanom odvolaní, kontrolovaný totiž nevylúčil,  

že požadovaný celosvetový rozsah licencie mu umožní vstúpiť na zahraničné trhy mimo územia 

Slovenskej republiky a potenciálne aj konkurovať záujemcom (vrátane navrhovateľa č. 2). 

112. Aj keď rada v tomto odvolacom konaní neidentifikovala rozpor navrhovateľom č. 2 

namietaných licenčných (zmluvných) podmienok s princípmi verejného obstarávania, 

konkrétne s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, a teda 

v tomto odvolacom konaní nie je podľa rady možné konštatovať rozpor namietaných 

licenčných podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní, rada na tomto mieste zároveň 

kontrolovanému odporúča, aby dôsledne zvážil všetky riziká a výhody takto ním nastavených 

licenčných zmluvných podmienok (teritoriálne neobmedzený rozsah licencie), osobitne 

z pohľadu hospodárnosti ponúk potenciálne predložených v tomto verejnom obstarávaní. 

113. Inak povedané, rada v tomto odvolacom konaní dospela k záveru, že kontrolovaný bol 

oprávnený v tomto verejnom obstarávaní požadovať licenčné podmienky v takom 

rozsahu, ako ich nastavil v návrhu Zmluvy o dielo, avšak kontrolovaný by mal podľa rady 

zároveň zvážiť, či takéto nastavenie licenčných podmienok neodradí hospodárske subjekty  

od predloženia ponuky v tomto verejnom obstarávaní, resp. či takéto nastavenie licenčných 

podmienok neprimerane nepredraží cenu za obstarávané dielo.  

114. Pokiaľ navrhovateľ č. 2 v odvolaní namieta, že úrad akceptoval absenciu relevantného 

zdôvodnenia kontrolovaného údajnej potreby takto širokého nastavenia licenčných podmienok 

v bode 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo, vrátane celosvetového územného rozsahu požadovanej 

licencie, pričom podľa navrhovateľa č. 2 kontrolovaný celosvetový územný rozsah licencie  

na celé dielo nepotrebuje, rada poukazuje na vyjadrenie kontrolovaného k podanému odvolaniu 

navrhovateľa č. 2, v ktorom kontrolovaný uvádza, že ako zadávateľ návrhu a vybudovania 

systému na kľúč nechce byť ničím limitovaný pri jeho potenciálnom využívaní. Kontrolovaný 

zároveň nepopiera, že takto nastavené licenčné podmienky v praxi znamenajú, že sa mu vytvára 

možnosť použiť autorské dielo aj v zahraničí. Ak by si kontrolovaný takúto praktickú možnosť 

nastavením licenčných podmienok nevytvoril, v prípade vzniku relevantnej príležitosti by bol 

vo vzorovej „vendor lock-in“ situácii a musel by dodávateľa žiadať o dodatočné licenčné 

oprávnenia. Návrh a vybudovanie obstarávaného systému zadáva a v celom rozsahu financuje  

kontrolovaný, a preto nepovažuje za hospodárne a efektívne, aby sa akýmkoľvek spôsobom  

pro futuro limitoval v jeho užívaní. Kontrolovaný tiež uvádza, že uznáva a rešpektuje,  

že navrhovateľ č. 2 nie je ochotný „vyrobiť“ si svojho konkurenta na relevantnom trhu,  

avšak to nijakým spôsobom nelimituje kontrolovaného vo formulovaní svojich požiadaviek, 

ktoré považuje za vhodné a potrebné. Kontrolovaný zároveň argumentuje tým, že od začiatku 

realizácie tohto verejného obstarávania otvorene priznáva, že chce nadobudnúť informačnú 

technológiu, ku ktorej bude mať čo najširšie užívateľské oprávnenie, ktoré mu umožní s týmto 

systémom disponovať podľa svojho vlastného rozhodnutia, a teda nechce byť ničím limitovaný 

pri jeho potenciálnom využívaní.  

115. V nadväznosti na uvedené rada konštatuje, že aj keď kontrolovaný v tomto prípade 

neodôvodnil potrebu nastavenia licenčných podmienok nad rámec zákonnej požiadavky 

a odporúčaní MIRRI spôsobom, akým by si to predstavoval navrhovateľ č. 2, podľa rady  
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nie je možné automaticky konštatovať, že kontrolovaný takéto nastavenie licenčných, 

zmluvných podmienok nepotrebuje, resp. nemôže požadovať. Podľa rady totiž nie je  

možné bez identifikácie porušenia princípov verejného obstarávania, ktorých porušenie 

navrhovateľ č. 2 v tomto konaní neodôvodnil a nepreukázal, zasahovať do zmluvných 

podmienok kontrolovaného, ktorých nastavenie spadá do jeho kompetencie.  

116. V odvolaní navrhovateľ č. 2 taktiež opätovne namieta, že nie je pravdou, že by bola odmena  

za licencie spadajúce pod bod 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo špecifikovaná v Cenníku  

ako Prílohe č. 8 súťažných podkladov, ktorý sa vyplnený stane súčasťou zmluvy. Podľa 

navrhovateľa č. 2 predmetný Cenník predpokladá, že sa v ňom majú uvádzať len licencie  

za produkty tretích strán (bod 5.7.1.3 návrhu Zmluvy o dielo), o čom svedčia jednotlivé 

parametre a položky na vyplnenie, pričom podľa navrhovateľa č. 2 v žiadnom prípade nemôže 

ísť o licencie za používanie komplexne celého EMS, a teda o licencie v zmysle bodu 5.7.1.1 

návrhu Zmluvy o dielo.  

117. Rada v tejto súvislosti poukazuje na vyjadrenie kontrolovaného, cit.: „Tento záver je v úplnom 

rozpore s faktickým a právnym stavom. Navrhovateľovi, ako aj tvorcom Stanoviska dáva preto 

Verejný obstarávateľ do pozornosti ustanovenia Cenníka ako Prílohy č. 8 súťažných pokladov, 

ktorý sa vyplnený stane súčasťou Zmluvy, a ktorý v hárku 2. časti 2. a 3. obsahuje podrobný  

rozklad odplaty za licenciu, teda licenčných poplatkov podľa jednotlivých prostredí EMS, 

licencovaných produktov a časových období.“ 

118. Vychádzajúc z predmetnej prílohy súťažných podkladov (bod 77 tohto rozhodnutia) rada 

uvádza, že z tejto vyplýva, že uchádzač má možnosť uviesť do predmetnej tabuľky všetky 

potrebné licencie podľa prostredí EMS a časových období, pričom licenciu, ktorú poskytuje  

za celé autorské dielo, môže uchádzač rozdeliť v rámci jednotlivých prostredí EMS, na základe 

čoho má rada za to, že táto argumentácia navrhovateľa č. 2 je nedôvodná. 

119. Na základe všetkých uvedených skutočností rada v tomto odvolacom konaní konštatuje,  

že navrhovateľom č. 2 namietané licenčné (zmluvné) podmienky, stanovené kontrolovaným  

v bode 5.7.1.1 návrhu Zmluvy o dielo, nie sú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, 

konkrétne s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. Rada teda 

v tomto odvolacom konaní neidentifikovala porušenia zákona o verejnom obstarávaní,  

na ktoré poukazuje navrhovateľ č. 2 v podaných námietkach, a následne v podanom odvolaní, 

na základe čoho rada považuje odvolanie navrhovateľa č. 2 v celom rozsahu za nedôvodné.  

Na základe uvedeného rada zároveň konštatuje, že v tejto odvolaním napadnutej časti 

rozhodnutia úradu, v ktorej úrad podľa § 175 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zamietol 

námietky navrhovateľa č. 2, neidentifikovala dôvod na zmenu rozhodnutia úradu. 

120. Podľa § 175 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok nezistí porušenie tohto zákona, na ktoré poukazuje 

navrhovateľ v podaných námietkach a ktoré by mohlo ovplyvniť výsledok verejného 

obstarávania a úrad nepostupoval podľa odseku 2, námietky zamietne. 

121. Podľa § 177 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ak nie je ustanovené inak, na konanie  

o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 176; nepoužije sa § 175 ods. 6. 

122. Podľa § 177 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní rada v odvolacom konaní rozhodne vždy 

vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie zmení a v opačnom prípade 

odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

123. Keďže rada v tomto odvolacom konaní neidentifikovala dôvod na zmenu rozhodnutia úradu, 

bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.    
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Kaucia 

124. 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. 

125. 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. 

126. Vychádzajúc z predmetných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní sa kaucia zložená 

navrhovateľom č. 2 v konaní o odvolaní, kaucia zložená navrhovateľom č. 2 v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa č. 2 a kaucia zložená 

navrhovateľom č. 1 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok 

navrhovateľa č. 1 stanú príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia, ktorá nastane dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.  

 

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. 

 

 

 Mgr. Jaroslav Lexa 

 podpredseda Rady 

 Úradu pre verejné obstarávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí 

1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – kontrolovaný 

2. CC – právny zástupca navrhovateľa č. 2 

3. BB – navrhovateľ č. 2 

4. AA – navrhovateľ č. 1 


