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1. VO a predchádzanie lock - in

- čo do súťažných podkladov?

2. VO v lock - in

- dá sa z toho von?

3. Realizácia zmluvy

-  ako si zabezpečiť kontrolu?

4. ZITVS - anti lock in zákonné opatrenia

- výpočet ustanovení

Obsah prezentácie



Predmet zákazky - tvorba
Technická alebo funkčná špecifikácia bez priamych alebo nepriamych odkazov - vysoko flexibilná a 
inovatívna oblasť bohatá na novovznikajúcich súťažiteľov a alternatívne spôsoby riešenia 
obchodných požiadaviek 

Predvýberom konkrétneho spôsobu riešenia obchodných požiadaviek si objednávateľ sám vytvára 
prekážky pre súťaž alternatívnych a inovatívnych produktov. Vopred sa vytvára obchodná závislosť 
na jednom riešení alebo jednom dodávateľovi.    

Orientácia zadania na cieľ (nepýtať sa “Ako to dosiahnuť?” ale “Čo dosiahnuť?”)

Existujú na trhu hotové produkty (napr. účtovné programy), alebo bude dodávka spočívať najmä v 
tvorbe nového produktu (napr. nový unikátny informačný systém)

Hotový produkt = opis funkčnosti 

Unikátny produkt = podrobnejší technický opis očakávaných procesov 
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Predmet zákazky - SLA
Bez podrobného zdokumentovania produktu a zdrojových kódov (otázka “Ako to dosiahnuť?”) sa 
SLA súťažiť nedá.

Sú súdom nepotvrdené právne názory, podľa ktorých je zdrojový kód automatickou súčasťou v 
prípade, kedy je predmetom zmluvy dodanie unikátne vytvoreného počítačového programu.   

Hodnotenie
- licenčných ustanovení (výhradnosť/nevýhradnosť)
- lehoty na dodanie

Súčinnosť pred podpisom zmluvy
- Identifikácia krabicových komponentov do ponuky
- Schvalovanie nových krabicových komponentov po uzatvorení zmluvy
- Testovanie v rámci súčinnosti pred podpisom
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Pokud zadavatel takový stav exkluzivity sám zaviní, nemůže následně rozvíjet systém zadáním zakázky původnímu 
dodavateli pomocí jednacího řízení bez uveřejnění s poukazem na to, že z technických či právních důvodů to nikdo jiný dělat 
nemůže (Vrchní soud v Olomouci č.j. 2 A 3/2002-75) 

Z tohto pre verejného obstarávateľa, nachádzajúceho sa v tejto nepríjemnej situácii, vyplýva obecný záver, 
že ak mu dodávateľ odmietne dobrovoľne poskytnúť širšie licenčné práva a zdrojový kód za primeranú 
cenu, bude verejný obstarávateľ vo väčšine prípadoch nútený vybudovať nový systém na “zelenej lúke”. 
Taký postp nemusí byť vždy hospodárny, avšak záujem na transparentnom obstarávaní prevažuje. 
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Ne každé způsobení vendor lock-in efektu zadavatelem je považováno za zaviněné, někdy je považováno pouze za 
„nešikovné“ s tím, že další rozvoj systému pomocí jednacího řízení bez uveřejnění je v takovém případě přípustný. Toto 
nastává v případech, kdy šlo o složité plnění, zadavatel nemohl na začátku předpovídat nutnost rozvoje systému (v 
konkrétní rovině, obecná mlhavá představa o budoucím rozvoji zřejmě není na závadu), v jeho postupu na počátku nelze 
shledat účelové jednání, autorská práva dodavatele díla vznikla přirozeně na základě autorského zákona (a nedošlo od 
počátku k uzavření nevýhodných licenčních ujednání, kde by bylo řečeno, že veškerá autorská práva náleží 
dodavateli a nikdo jiný nesmí systém rozvíjet) a nutnost rozvoje systému následně nastala na základě 
objektivních okolností nezávislých na zadavateli (proměnlivost úkolů zadavatele, manažerská rozhodnutí nadřízených 
orgánů, změna legislativy). Původní veřejné zakázky zadával zadavatel prokazatelně, aniž by měl vědomí o tom, že v 
budoucnu mu vznikne potřeba zadat dotčené veřejné zakázky.(Nejvyšší správní soud č.j. 5 Afs 42/2012-64)
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Znaleckým posudkom bolo dokázané a to, že v európskom hospodárskom priestore potrebným osobitným know how, nástrojmi alebo 
prostriedkami a požiadavkami na interoperabilitu nedisponuje iný subjekt okrem spoločnosti XXX a služby technickej podpory a rozvoja 
AIS DP inými subjektmi za existujúcich okolností nie je možné zabezpečiť, nakoľko doba nevyhnutná na získanie minimálnej úrovne 
technologického know how iným subjektom trhu by nebola kratšia ako 1,93 roka, tzn. takmer 2 roky a pre nadobudnutie know how 
by musel iný subjekt ako spoločnosť XXX investovať náklady vo výške 6 975 020 eur bez DPH. Použitie priameho rokovacieho 
konania pri zadávaní tejto zákazky odôvodňuje situácia objektívnej výlučnosti, ktorú nevytvoril samotný verejný obstarávateľ 
svojím postupom v minulosti a ani v súčasnosti pri zadávaní parametrov tohto verejného obstarávania. Situáciu výlučnosti, resp. 
neexistencia hospodárskej súťaže nie je výsledkom umelého zúženia parametrov tohto verejného obstarávania a ani procesom verejného 
obstarávania, ktorý predchádzal vytvoreniu AIS DP. Situácia výlučnosti vznikla v dôsledku existencie vyššie špecifikovaných objektívnych 
technických dôvodov, pre ktoré neexistuje žiadne primerané alternatívne, resp. náhradné riešenie, ktorým by bolo možné 
zabezpečiť rovnaký, resp. podobný výsledok inou službou prostredníctvom iného hospodárskeho subjektu tak, aby nevznikli neprimerané 
ťažkosti a boli zabezpečené všetky požiadavky kladené na AIS DP. Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že pri zadávaní tejto zákazky 
nebolo možné použiť niektorý z otvorených postupov upravených v zákone. (ÚVO č. 4316-6000/2019-OD/3).

Superstriktný výkladový prístup k použitiu PRK sa s postupom času mení - posudzujú sa dôvody 
vzniknutého lock in a “objektívna výlučnosť”. Nešlo o licencie, informácie alebo dokumenty!
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Kontrola priebehu plnenia zmluvy
- Riadiaci výbor (nemá rozhodovaciu právomoc - má len organizačný a informatívny charakter na 

pravidelnej báze)
- Pokyny objednávateľa 
- Právo prerušiť práce na projekte
- Realizačná zábezpeka

Etapizácia
- pre účely ZITVS
- pre účely brzdy nesprávneho smerovania projektu (akceptačné míľniky)

Akceptačná procedúra
- Akceptačné kritéria a akceptačné testy (obojstranná právna istota)
- Odmietnutie akceptácie 
- Platobné podmienky
- Schvaľovanie hotových produktov zhotoviteľa alebo tretích strán a schvaľovanie licenčných a 

ďalších podmienok

Realizácia zmluvy (vzor ÚPVII)



Základné zásady
- transparentnosti       
- proporcionality       
- hospodárnosti a efektívnosti         
- primeranosti ceny a kvality          
- využívanie už existujúcich technológií         
- integrovateľnosti riešení 

Anti lock-in opatrenia
- povinnosť mať vypracovanú stratégiu rozvoja a riadenia (§ 14 ods. 1 písm. 2 ZITVS)
- zdrojový kód vytvorený počas projektu bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami 

verejnej softvérovej licencie Európskej únie (§ 15 ods. 2 písm. d) ZITVS)
- objednávateľ je jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými 

alebo získanými počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho zmien a 
servisu (§ 15 ods. 2 písm. d) ZITVS)        
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Anti lock-in opatrenia

- pri zmene dodávateľa pôvodný dodávateľ poskytne objednávateľovi úplnú súčinnosť pri 
prechode na nového dodávateľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov 
(§ 15 ods. 2 písm. d) ZITVS)

- objednávateľ je povinný udržiavať technické informácie o realizovanom riešení v aktuálnom a 
správnom stave vrátane informácií o väzbách medzi jednotlivými jeho prvkami (§ 15 ods. 3 
ZITVS)

- objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby realizované projekty boli uskutočňované v súlade s 
koncepciou rozvoja (§ 15 ods. 3 ZITVS)

- projekty musia byť etapizované, pričom každé čiastkové plnenie musí mať vlastný prínos bez 
ohľadu na celkové plnenie (§ 15 ods. 4 ZITVS)
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