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ÚVOD 

Tento dokument má slúžiť pre potreby realizácie projektu Nákup licencií pre operačný systém, 
kancelársky balík a prístup používateľov na server1, ktorého základnou víziou je pokryť licenčné 
potreby verejných obstarávateľov – orgánov verejnej moci (ďalej len „OVM“) v oblasti 
desktopových licencií Microsoft v prechodnom období tj počas prípravy a procesu obstarania novej 
centrálnej licenčnej zmluvy,  čo najefektívnejším, centrálne manažovaným spôsobom.  

Cieľom dokumentu je previesť OVM, resp. verejných obstarávateľov procesom žiadosti o licencie, 
následne  procesom verejného obstarávania  prostredníctvom zriadeného centrálneho dynamického 
nákupného systému podľa § 58 a nasl. 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“) na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky 
balík, prístup používateľom na server a súvisiacich služieb“ (ďalej len „predmet zákazky“) a s tým 
súvisiacimi krokmi (proces rozpočtovania) až k samotnému výsledku (vystavenie objednávky / 
uzatvorenie kúpnej zmluvy k predmetnej čiastkovej zákazke). 

Dokument bol vypracovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky (ďalej len “MIRRI SR”), ktoré v súlade s kompetenčným zákonom č. 134/2020 Z. z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len 
„kompetenčný zákon“) a vládou schváleným dokumentom  „Program stability Slovenskej republiky na 
roky 2020 až 2023“, v rámci ktorého bola schválená "Revízia výdavkov na informatizáciu" a 
schváleným štatútom MIRRI SR zodpovedá za riadenie výdavkov v informatizácii ako aj za oblasť 
centralizovaného obstarávania IT komodít.  

Desktopové licencie Microsoft boli v minulosti obstarávané formou centrálnej zmluvy/prihlášky, ktorej 
platnosť skončila k 31.12.2017. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Centrálny nákup produktov 
a služieb Microsoft“ bolo vyhlásené dňa 18.09.2018 (odoslané oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania – Vestník č. 188/2018 zo dňa 21.09.2018 pod č. 13226 – MSS) a realizované 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“), ako centrálnou obstarávacou 
organizáciou postupom podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bol dňa 08.03.2021 
(odoslané oznámenie do Vestníka verejného obstarávanie) v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní zrušený (oznámenie zo dňa 15.03.2021 zverejnené vo Vestníku č. 67/2021 pod číslom 
15449-VSS). Dôvod zrušenia verejného obstarávania: zmena potrieb licenčných modelov zapojených 
organizácií, čo malo za následok zmenu okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. Pod 
zmenou okolností treba rozumieť zmenu pôvodných okolností, z ktorých verejný obstarávateľ 
vychádzal v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania a ku ktorých zmene došlo počas priebehu 
verejného obstarávania do tej miery, že od verejného obstarávateľa nemožno očakávať, aby pokračoval 
vo verejnom obstarávaní. Pre prechodné obdobie do vysúťaženia novej centrálnej zmluvy bude MIRRI 
SR koordinovať nákupy z pohľadu: 

- Optimalizácie využitia existujúcich licencií nadobudnutých v rámci ukončenej centrálnej 
prihlášky, 

- Verifikácie efektívneho licenčného nastavenia organizácií/rezortov pre prechodné obdobie 
z pohľadu posúdenia analýzy potrieb a nastavenia licenčného minima a s tým súvisiacou 
optimalizáciou výdavkov na licencie,  

                                                      
1 https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c64e6eb4-7e3d-4747-8a8c-
ad5809ef3bd9/cimaster?tab=projectDocumentsForm 



- Zefektívnenia procesu verejného obstarávania, kedy zriadenie centrálneho dynamického 
nákupného systému na vyššie zmienený predmet zákazky umožní zjednodušiť a zrýchliť proces 
verejného obstarávania. 

ANALÝZA POTRIEB 

Pri vyhodnotení licenčných potrieb organizácia resp. orgán verejnej moci (ďalej “OVM”) postupuje v 2 
krokoch: 

1. Zhodnotenie aktuálneho („AS IS“) stavu 
2. Nastavenie cieľového („TO BE“) stavu 

 
V prípade rezortu/kapitoly zastrešujúceho viacero organizácií, je analýza potrieb ako aj definovanie 
cieľového stavu koordinované na úrovni rezortu/kapitoly. 

ZHODNOTENIE AS IS STAVU 

Východiskom je vyhodnotenie základných dát dostupných v organizácii: 

a) aktuálny stav licencií 
 aké licencie má organizácia obstarané v rámci minulých alebo súčasných licenčných 

zmlúv (prípadne pridelené v rámci centrálnej licenčnej zmluvy ukončenej v decembri 
2017)? 

 sú dané licencie využívané efektívne (porovnanie licencovania na zariadenie vs. 
licencovanie na používateľa z hľadiska potrieb a špecifík organizácie – viď časť 
Obrázok 1)?  

 Je možné obstarané licencie využiť v nasledujúcom období (posúdiť využitie 
aktuálnych licencií pre operačný systém, klientske prístupové licencie a kancelársky 
balík office, zdôvodniť nevyužitie)? 

b) využívaná funkcionalita 
 sú pokryté všetky potreby organizácie pre efektívnu prácu zamestnancov a zároveň 

efektívnu správu zariadení tj organizácia reviduje aktuálne využívanú funkcionalitu 
CAL licencií vs. priradené licencie z ukončenej prihlášky – viď časť Klientske 
prístupové licencie 

Podkladom pre zhodnotenie stavu AS IS pri východiskových požiadavkách je vyplnený dotazník, ktorý 
v rámci mapovania realizovaného v apríli 2021 OVM predkladali MIRRI SR, pre požiadavky na 
licencie pre rok 2022 prípadne neskôr si MIRRI SR môže vyžiadať aktualizáciu dotazníka. V prípade 
organizácií, ktoré neboli zapojené do mapovania potrieb, je vzor dotazníka uvedený v Prílohy 
metodického usmernenia sú zverejnené samostatne na 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/licencie-2/centralny-dns-
microsoft/index.html  

Príloha 1 Vzor dotazníka pre mapovanie AS IS stavu tohto usmernenia. 

Analýza AS IS stavu
- aktuálny stav licencií, 
využívaná fukcionalita

Definícia TO BE stavu
- plán rozvoja IT, nové 

licenčné formy a možnosti 
ich implementácie, 

potenciál úspor

Stanovenie 
licenčnej 
potreby



NASTAVENIE TO BE STAVU 

Pri hodnotení TO BE stavu je potrebné zobrať do úvahy:  

a) plán rozvoja IT v organizácii (potenciál vs možnosti organizácie vzhľadom na dostupnosť 
zdrojov) pre obdobie, na ktoré sa plánujú obstarať licencie napríklad 

 technologicky vyvolané zmeny v infraštruktúre (napr. koniec podpory licencií, 
nekompatibilita existujúcich licencií s novými PC a pod) 

 plánovaná modernizácia infraštruktúry 
 plánované zmeny PC prípadne používateľov v organizácii 
 očakávané nové potreby súvisiace so zmenou pracovných zvyklostí (napr. potreba 

komunikačnej platformy počas trvania protipandemických opatrení) 
 realizovateľnosť v čase (napríklad fázovanie zmien vzhľadom na kapacity IT 

oddelenia) 
b) možnosti využitia nových licenčných foriem (online služby, cloudové riešenia) a potenciál ich 

implementácie,  
c) potenciál úspor (napr. využitie doteraz nevyužívaných funkcionalít resp. úspor z uplatnenia 

platných licenčných výnimiek/podmienok) 

Definovanie TO BE stavu je dôležité hlavne pri časovo viazaných kontraktoch napr. pri 
využití Enterprise Agreement licenčného programu (viď „Špecifikácia vhodného licenčného 

programu“), kde dáva priestor na komplexné posúdenie licencovania v čase. Licenčná stratégia 
organizácie/rezortu s definovaním krátkodobých cieľov by mala byť súčasťou žiadosti 
organizácie/rezortu. 

NASTAVENIE LICENČNÉHO MINIMA 

Licenčné minimum predstavuje balík licencií, ktorých obstaraním organizácia pokryje svoje 
licenčné potreby efektívnym spôsobom. Základným cieľom je pokrytie licenčných potrieb počas 
prechodného obdobia tj do uzatvorenia novej centrálnej licenčnej zmluvy. 

Pri nastavovaní produktov licenčného minima organizácia definuje: 

1. produktovú stránku licenčného minima 
2. licenčný program, v ktorom bude táto produktová stránka zastrešená. 

PRODUKTOVÁ STRÁNKA LICENČNÉHO MINIMA 

Pre špecifikáciu licenčných produktov je dôležitý výber správneho prístupu k licencovaniu. 

 

1. Licencovanie zariadení (per device) – výhodnejšie v situácii, keď je počet používateľov vyšší 
ako počet zariadení resp. viacero používateľov využíva jedno zariadenie  

Licencovanie zariadení 
(per device)

Licencovanie 
používateľov (per user)

Kombinovaný prístup

Alternatívne prístupy 

k licencovaniu desktopov 

Obrázok 1  



2. Licencovanie používateľov (per user) – výhodnejšie v situácii, keď počet zariadení je vyšší ako 
počet používateľov a jeden používateľ využíva spravidla 2 a viac zariadení (napr. PC plus mobil, 
prípadne má organizácia sprístupnenú OWU) 

3. Kombinovaný prístup – je možné uplatniť, ak je v organizácii väčšia skupina používateľov, ktorí 
využívajú menší počet zariadení a zároveň pre zvyšnú skupinu zamestnancov je efektívnejší prístup na 
používateľa (príklad: terénni pracovníci, ktorí spracovávajú údaje na vybraných zariadeniach – tu môže 
byť pre organizáciu  výhodnejšie licencovanie zariadení pre túto skupinu zamestnancov a ostatné 
zariadenia môžu byť licencované pre používateľov). Pri kombinovanom prístupe je potrebné zvážiť 
špecifiká organizácie, tj možnosti správy týchto zariadení. 

V súčasnosti, vzhľadom na trendy digitalizácie a narastajúci počet zariadení (vrátane mobilných) 
a zmeny v ich využívaní, je odporúčaným prístupom licencovanie per user, prípadne kombinovaný 
prístup, pri ktorom vie organizácia využiť trvalé licencie obstarané v minulosti s aktívnou podporou 
(platný mainstream prípadne extended support).  

Pri produktovej stránke organizácia posudzuje 3 základné produktové oblasti: 

- operačný systém Windows (ďalej len „WIN“) 
- klientske prístupové licencie 
- kancelársky balík Office 

Licenčné pokrytie vyššie spomenutých oblastí je možné prostredníctvom licencií k produktom prípadne 
online službami, ktoré v sebe často kombinujú pokrytie viacerých oblastí (v časti Odporúčané licenčné 
minimum je uvedený Obrázok 5 Prehľad licenčných balíčkov s prehľadom licenčných balíčkov). 

1. Operačný systém Windows 

Z pohľadu porovnania funkcionalít pri operačnom systéme Windows sú dve základné možnosti 
licencovania: 

Tabuľka 1 Alternatívy licencovania OS Windows 

Operačný systém Stručný popis licencie Vhodnosť nasadenia 
WIN 10 
PROFFESIONAL 

Trvalá licencia, štandardne ide 
o OEM licencie zakúpené 
s novým zariadením 

Organizácie s menším počtom 
zariadení 

WIN 10 ENTERPRISE upgrade podkladovej licencie 
operačného systému WIN, ktorá 
je nakupovaná so zariadením 
(napr. OEM prípadne „krabicová 
verzia“) 
môže mať formu predplatného 
alebo trvalej licencie (LTSC) 

Organizácie s vyšším počtom 
zariadení, poskytuje vyššiu 
úroveň bezpečnostných nastavení  

 

WIN 10 PROFESSIONAL – licencie môžu byť nadobudnuté ako: 

a. Softvér vopred nainštalovaný v zariadení (OEM licencie)  
Licencia OEM Windows sa kupuje s novým zariadením - počítačom, prípadne tabletom. 
Po vyradení daného zariadenia, je právo na použitie licencie ukončené. 

b. Samostatný softvér -„Full Packaged Product“ (FPP licencie) tj tzv. „krabicové verzie“. 

OEM licencie prípadne FPP licencie zároveň slúžia ako podkladové licencie pre OS Win 
Enterprise, ktorý je spravidla len „licenciou pre ugrade“. Ak organizácia nevie posúdiť legálnosť 
použitých podkladových licencií (tj buď nakúpi PC bez OEM licencie, prípadne nemá doklad 



o kúpe pre FPP licenciu), je možné zosúladiť stav prostredníctvom Windows legalizačného 
programu - Get Genuine Solutions. 

 WIN 10 ENTERPRISE 

V prípade licencií WIN 10 Enterprise ide štandardne o licenciu na upgrade podkladového 
operačného systému, čo znamená, že všetky zariadenia, na ktorých bude spúšťaný upgrade 
operačného systému Windows, musia mať podkladovú licenciu na jeden z oprávňujúcich 
operačných systémov v zmysle licenčných podmienok. 

Pri terminálových riešeniach – tj zariadeniach bez podkladovej OEM licencie – je licencovanie 
operačného systému riešené licenciou Windows Virtual Desktop Access (VDA). 

WINDOWS AKO SLUŽBA („WINDOWS AS A SERVICE“) 

Základným rozdielom medzi WIN 10 a predchádzajúcimi verziami spočíva v nasadzovaní 
updatov – teda prijímaní aktualizácií. 

Pri WIN 10 ako služba sú vydávané štandardne  2 druhy aktualizácií/releasov: 
 Feature updates (nové funkcionality) – 2x ročne 
 Quality updates (security a reliability) – minimálne jedenkrát mesačne 

 

Z pohľadu vydania aktualizácií existujú pre WIN 10 dve možnosti: 
A. SEMI-ANNUAL CHANNEL (ďalej len „CB“, v minulosti označovaný ako Current 

Branch for Business „CBB“) 
o Cyklus tohto vydania je dvakrát za rok 
o dĺžka podpory je 18 mesiacov od verejného vydania aktualizácie 
o ako výhodu tohto spôsobu nasadzovania aktualizácií Microsoft uvádza, že 

organizácia má nasadenú najnovšiu, najbezpečnejšiu verziu WIN 10, ktorá 
reflektuje potreby trhu 

B. LONG-TERM SERVICING CHANNEL (ďalej len „LTSC“, v minulosti označovaný 
ako Long-Term servicing branch „LTSB“) 

o LTSC je edícia, ktorá nemá žiadne aktualizácie funkcií a vlastností a umožňuje 
fungovať na „konzervovanej“ verzii po dobu 5 + 5 rokov 

o LTSC podporuje procesory a čipsety dostupné v dobe svojho uvedenia na trh. 
Spravidla akonáhle je na trhu uvedená  nová generácia procesorov, podpora 
bude zaistená budúcim vydaním WIN 10 LTSC. 



o v zmysle odporúčaní Microsoftu je verzia WIN 10 určená pre špeciálne 
zariadenia, ktoré sú už od výrobcu určené pre účely, kde primárnym cieľom je 
prostredie, ktoré sa nebude meniť. 

Tabuľka 2 Windows LTSB/LTSC life cycle2 

ion Servicing option 
Availability 

date 
OS 

build 

Latest 
revision 

date 

Mainstream 
support end 

date 

Extended 
support end 

date 

1809 
Long-Term Servicing 
Channel (LTSC) 

2018-11-13 
17763.1

911 
2021-04-

22 
2024-01-09 2029-01-09 

1607 
Long-Term Servicing 
Branch (LTSB) 

2016-08-02 
14393.4

350 
2021-04-

13 
2021-10-12 2026-10-13 

1507 
(RTM) 

Long-Term Servicing 
Branch (LTSB) 

2015-07-29 
10240.1

8906 
2021-04-

13 
End of service 2025-10-14 

 

Obrázok 2 Postup pri definovaní licencie OS 

 

  

 

                                                      
2 Windows 10 - release information | Microsoft Docs 



2. Klientske prístupové licencie 

Klientske prístupové licencie (CAL) obstarané v ukončenej prihláške k centrálnej licenčnej 
zmluve boli licenciami na zariadenie.  

V súčasnosti vzhľadom na zmenu používateľského správania (jeden používateľ = viacero 
zariadení) sa predpokladá prechod na licencovanie pre používateľa.  

Vo všeobecnosti je možné licencovanie „1 používateľ= viacero zariadení“ riešiť 2 spôsobmi: 
 ak organizácia dokáže využiť trvalé licencie nadobudnuté z ukončenej prihlášky, môže 

požiadať MIRRI SR o pridelenie voľných licencií (skôr možné využiť pri malých 
organizáciách s jednoduchšou infraštruktúrou, kde sú postačujúce verzie CAL licencií 
v majetku štátu) 

 organizácia môže prejsť na licencovanie CAL na používateľa, kedy sú prístupy 
z viacerých zariadení zabezpečené jednou licenciou – táto môže byť obstaraná ako 
trvalá licencia prípadne ako online služba (tj formou predplatného). 

Rovnako dôležité je správne licencovanie Standard a Enterprise verzie CAL licencií. Ak bola 
sprístupnená Enterprise funkcionalita (hoci nemusí byť využívaná), je nutná Enterprise CAL 
licencia. 

Obrázok 3 Postup pri definovaní potrieb CAL 

 
* prehľad balíkov je uvedený na Obrázok 5 Prehľad licenčných balíčkov  



Tabuľka 3 Licencie ekvivalentné licencii CAL/ML3  
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Exchange Server 2019 Standard 
Základná 

                     
Dodatočná  

                     

Exchange Server 2019 Enterprise 
Základná 

                     

Dodatočná  

                     

SharePoint Server 2019 
Základná 

                     

Dodatočná  

                     

Microsoft Audit and Control Management Server 2013 
Základná 

                     

Skype for Business Server 2019 
Základná 

                     

Dodatočná(Ent) 
                     

Dodatočná (Pls) 
                     

Windows MultiPoint Server 2016 Premium (iba pre akademických zákazníkov) 
Základná 

                     

Dodatočná  

                     

Windows Server 2019 Standard 
Základná 

                     

Dodatočná 
(RMS) 

                     

Dodatočná 
(MIM) 

                     

Windows Server 2019 Data Center 
Základná 

                     

Dodatočná 
(RMS) 

                     

Dodatočná 
(MIM) 

                     

Advanced Threat Analytics 2016 
Spravovanie 

                     

Microsoft Endpoint Configuration Manager (predtým System Center Configuration Manager) 
Spravovanie 

                     

System Center Endpoint Protection 1606 
Spravovanie 

                     

System Center Service Manager 
Spravovanie 

                     

3. Kancelársky balík Office 

Pri kancelárskych balíkoch štát disponuje 91 503 trvalými licenciami Office (Office Standard 
2016 a Office Professional Plus 2016), ktoré boli prerozdelené organizáciám zapojeným do 
prihlášky Microsoft ukončenej k 31.12.2017.  

                                                      
3 Podmienky multilicenčných produktov spoločnosti Microsoft (slovenčina, február 2021), Príloha A 



 

 

Pri pridelených licenciách je potrebné zdôrazniť, že organizácia je oprávnená mať inštalované 
len presne pridelené verzie licencií tj ak bol pridelený Office Standard, inštaláciou Office 
Professional Plus by sa organizácia dostala do licenčného nesúladu. 

Niektoré licencie/licenčné balíky nezahŕňajú práva on-premise inštalácie kancelárskeho balíku 
Office. Pre takéto prípady je odporúčaním využiť pridelené licencie a ak ich počet nie je pre 
organizáciu dostatočný, kontaktovať gestora ohľadom možnosti pridelenia licencií Office 2016 
(vo verzii Professional alebo Standard) (licencie@vicepremier.gov.sk). 

Príklad (veľmi zjednodušený): 

Organizácia XY má 100 zamestnancov a títo využívajú 120 zariadení (80 zamestnancov má 1 
zariadenie, 20 zamestnancov 2 zaradenia), kde na každom zariadení je onpremise inštalácia 
Office. Z ukončenej prihlášky bolo organizácii XY pridelených 100 trvalých licencií Office 
Standard 2016. 

Pre nasledujúce obdobie organizácia plánuje pokrytie licenčných potrieb prostredníctvom 
O365 E1 a EMS E3 tj musí vyriešiť práva onpremise inštalácie pre 20 zariadení. 

Možné riešenie: 

Organizácia: 
- obstará 100 licencií  O365 E1 a EMS E3  
- využije 100 licencií Office Standard 2016 
- požiada o 20 licencií Office 2016 gestora – ak tieto nie sú k dispozícii na pridelenie, je 
potrebné ich zabezpečiť buď nákupom licencie Office (v niektorom z licenčných programov 
prípadne na sekundárnom trhu) alebo iným typom licencie, ktorý práva na onpremise inštaláciu 
zahŕňa. Vybrané alternatívy je potrebné porovnať z hľadiska TCO. 

Obrázok 4 Postup pri definovaní potrieb Office 

 

Ak organizácia v rámci licenčného minima požiada o licencie vyššej edície – balík 
M365 E3, využije pre svoje potreby kancelársky balík (aplikácia Office), ktorý je 

súčasťou takej edície. V takomto prípade sa budú licencie Office 2016 pridelené na používanie 
v minulosti považovať za nadbytočné a v rámci efektívneho využívania centrálnych licencií ich 
gestor bude môcť prideliť na používanie inej organizácii. Odobratie/pridelenie licencií potvrdí 
v stanovisku k požiadavke organizácie. 

 MAINSTREAM 
SUPPORT 

EXTENDED SUPPORT 

OFFICE 2016 13.10.2020 14.10.2025 



Výnimku z tohto postupu je možné uplatniť zdôvodnením potreby ponechania pridelených 
licencií definovanej v požiadavke predloženej na schválenie gestorovi. 

ŠPECIFIKÁCIA VHODNÉHO LICENČNÉHO PROGRAMU 

Produkty potrebné na dolicencovanie sú dostupné v rôznych licenčných programoch prípadne 
prostredníctvom sekundárneho trhu. 

Základný prehľad licenčných programov je uvedený v  Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 
tohto usmernenia. 

Špecifickým licenčným programom v rámci 
existujúcich je program Enterprise Agreement (ďalej 
len „EA“), ktorý umožňuje dosiahnutie 
najvýhodnejších cenových podmienok pri 3- ročnej 
viazanosti (tj uzavretí prihlášky). Ak vie 
OVM/kapitola vopred deklarovať využitie tohto 
programu, uvedie to v žiadosti o schválenie 
požiadavky. V opačnom prípade gestor odporučí 
využitie licenčného programu na základe 
definovaných produktov a obdobia, na ktoré majú byť 
tieto produkty pre OVM/rezort obstarané. 

Alternatívou verejného obstarávania nových licencií, je obstarávanie tzv. „used“ (použitých) licencií – 
hovoríme o sekundárnom trhu licencií. Pre účely výberu obstarania použitých licencií zo 
sekundárneho IT trhu, je nevyhnutné minimalizovať akékoľvek riziká spojené s ich nákupom.  

 

Na rozdiel od nových licencií, ktoré dodáva výrobcom certifikovaný predajca, ako súčasť distribučného 
reťazca, použité licencie a ich dodávka musia byť podrobené vyššej úrovni kontroly z dôvodu, že ich 
pôvodcom je síce výrobca, ale nákup je realizovaný z neoficiálneho distribučného kanálu (predajcom 
použitých licencií). Práve entita predávajúceho, ako aj podmienky pre produkty a služby musia byť pri 
nákupe zo sekundárneho trhu precizované nasledovným spôsobom:   

 Licencie musia byť  dodávané prostredníctvom nákupného kanála „MS volume licensing“,  
 Podkladom k licenciám musí byť nevyhnutne doklad o licenčnom reťazci od prvého predaja 

licencie tzn. verejný obstarávateľ získa informáciu o čase prvého nákupu licencie a jej ďalšom 
odpredaji až po súčasný stav licencie,  

 K overeniu pôvodu licencií je nevyhnutné dodať: číslo a typ zmluvy podľa ktorej bol pôvodný 
nákup realizovaný, číslo prihlášky, všetky True Up faktúry.  

 Musí byť deklarovaný výmaz práv pôvodných používateľov/vlastníkov licencií, 
 Doklad od certifikovaného audítora MS licencií (napríklad KPMG, Deloitte ..), ktorý 

preukazuje pravosť a pravdivosť skutočností uvádzaných uchádzačom vo verejnom obstarávaní,  
 Uchádzač musí predložiť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.  



Pri predložení požadovaných dokladov a definovaní podmienok vyššie uvedeným spôsobom, verejný 
obstarávateľ minimalizuje riziko súvisiace s nákupom licencií zo sekundárneho IT trhu. Zároveň platí, 
že pri voľbe licencií  zo sekundárneho IT trhu sa zodpovednosť úspešného uchádzača zmluvne upraví 
takým spôsobom, že za všetky prípadné auditné nezrovnalosti nesie úspešný uchádzač zodpovednosť v 
plnom rozsahu.   

ODPORÚČANÉ LICENČNÉ MINIMUM 

Produkty definované ako odporúčané všeobecné licenčné minimum sú zvýraznené v nasledujúcom 
obrázku červenou farbou 

Obrázok 5 Prehľad licenčných balíčkov 

 

Samozrejme, ak v niektorej časti produkty/služby definované v licenčnom minime sú nad rámec potrieb 
organizácie, odporúčame zvážiť alternatívne produkty (napr. WIN 10 Pro vs. WIN 10 Enterprise). 

Licenčné potreby organizácie je možné pokryť aj kombináciou viacerých produktov (napríklad produkty 
navrhnuté pre licenčné minimum kombinovať s M365 E3 v špecifických zdôvodnených prípadoch alebo 
naopak s nižšími edíciami produktov). Cieľom je optimalizácia kumulatívnych nákladov štátu na 
licencovanie. 

Porovnanie obsahu online služieb Office 365 E1, E3 a E5 pre Government je dostupné tu Porovnanie 
plánov služieb Office 365 Government (microsoft.com) 

Podmienky používania produktov, ktoré spolu s licenčnou zmluvou tvoria základ podmienok 
používania, sú dostupné na Commercial Licensing Terms (microsoft.com). 
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ODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE LICENČNÉHO MINIMA S TRVALÝMI LICENCIAMI ZO 

SEKUNDÁRNEHO TRHU 

Licenčné minimum je možné kombinovať aj s licenciami zo sekundárneho trhu, hlavne pre dosiahnutie 
efektívneho výsledku obstarávania v súlade s požiadavkami na pokrytie CAL licencií. 

Možné príklady: 

1. Pokrytie Enterprise Cal s kompletným balíkom licenčného minima: 
- Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise LTSC alebo Windows Enterprise E3 
- Office 365 E1  
- EMS E3 
- EntCal 2019 user (jednorazovým nákupom na sekundárnom trhu pokryje enterprise Cal 

funkcionality pre servre do verzie 2019) 
2. Pokrytie štandardné Cal (CoreCal) pri súčasnom využívaní kolaboračnej platformy (Teams): 
- Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise LTSC alebo Windows Enterprise E3 
- Office 365 E1 
- CoreCal 2019 user (jednorazový nákup na sekundárnom trhu, ktorý pokryje všetky user Cal pre 

servre do verzie 2019) 
- Microsoft Endpoint Configuration manager user/device (SCCM) (Predajný kanál Select Plus 

alebo MPSA)  
3. Pokrytie Cal licencií bez potreby využívania kolaboračnej platformy 
- Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise LTSC alebo Windows Enterprise E3 
- CoreCal 2019 user (jednorazový nákup na sekundárnom trhu, ktorý pokryje všetky user Cal 

licencie na servre 2019) 
- Microsoft Endpoint Configuration manager user/device (SCCM) (Predajný kanál Select Plus 

alebo MPSA) 
 



DOKUMENTÁCIA A POSTUP PRI ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE 

POŽIADAVKY ORGANIZÁCIE 

Proces pri podaní žiadosti o schválenie verejného obstarávania desktopových licencií Microsoft 

 



Žiadosť o zabezpečenie licencií pre organizáciu musí obsahovať: 

1. Popis aktuálneho stavu (vyplnený dotazník, ak ešte nebol zaslaný gestorovi)  
2. Špecifikáciu licenčnej požiadavky tj (odhad predpokladanej hodnoty zákazky, ďalej len „PHZ“)  

a. Typ produktov 
b. Počet 
c. Obdobie, na ktoré budú produkty zabezpečené 
d. Špecifikáciu licenčného programu vrátane dohodnutých licenčných výnimiek 

3. Zdôvodnenie požiadavky tj licenčnú stratégiu organizácie/rezortu pre definované obdobie ( 
dodatočné informácie k popisu aktuálneho stavu, ktoré neboli uvedené vo vyplnenom dotazníku 
prípadne popis plánovaného stavu)  

4. Pri požiadavkách presahujúcich definované licenčné minimum zdôvodnenie požiadavky 
vrátane porovnanie TCO možných alternatív 

Pri výpočte TCO je možné vychádzať z ERP cien podľa Príloha 2  Prehľad ERP (cenníkových cien) 
vybraných Microsoft produktov a služieb tohto usmernenia – pri plánovanej EA zmluve odporúčame 
pre verifikáciu TCO osloviť priamo zástupcov vendora pre potvrdenie cien. Pri príprave kalkulácie 
mimo EA programu je odporúčaním zrealizovať prieskum cien aktuálnych na trhu pre relevantné 
spracovanie TCO kalkulácie. 

Žiadosť o zabezpečenie licencií sa doručuje na adresu MIRRI SR poštou, elektronicky v súlade so 
zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  v znení neskorších predpisov  (ďalej len 
„Zákon o e-governmente“), alebo emailom. V prípade zaslania žiadosti o schválenie výnimky e-mailom, 
musí byť do 15 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu, MIRRI SR zaslaný originál žiadosti o 
schválenie výnimky. Ak originál nebude v lehote doručený MIRRI SR konanie o udelení/neudelení 
súhlasného stanoviska zastaví.   

Stanovisko k žiadosti bude zo strany MIRRI SR, Sekcia informačných technológií verejnej správy 
vypracované a zaslané do 15 dní od podania kompletných podkladov k žiadosti v zmysle informácií 
uvedených vyššie, ktoré žiadosť o zabezpečenie licencií pre organizáciu musí obsahovať. 

Požiadavky na zabezpečenie licencií v hodnote nad 1 mil. do 10 mil. EUR podliehajú v zmysle 
Uznesenia vlády č. 649/2020 hodnoteniu Útvaru hodnoty za peniaze MF SR (ďalej len „ÚHP). Podklady 
nevyhnutné pre posúdenie požiadavky zo strany ÚHP sú: 

 Odôvodnenie investície - súlad so sektorovou stratégiou, investičným plánom alebo 
ekvivalentný dokument 

 Detailný rozpočet - v tomto prípade štruktúra licencií/produktov, ich množstvo a jednotkové 
ceny. 

K podkladom je zároveň potrebné priložiť stanovisko MIRRI SR k predloženej žiadosti na obstarávanie 
licencií pre organizáciu.  
Ak organizácia/rezort korektne vypracuje žiadosť o zabezpečenie licencií, ktorú odošle na vyjadrenie 
MIRRI SR, táto môže po priložení stanoviska MIRRI SR slúžiť ako podklad aj pre hodnotenie zo strany 
ÚHP. 

Žiadosť o hodnotenie vrátane kompletných podkladov a stanoviska MIRRI SR zasiela 
organizácia/rezort elektronicky na adresu investicie.uhp@mfsr.sk -  ÚHP pripraví ekonomické 
hodnotenie projektu do 30 dní od získania kompletných podkladov alebo požiada o ich doplnenie. 

Pre požiadavky o zabezpečenie licencií nad 1 mil. EUR je možné pristúpiť k realizácii procesu verejného 
obstarávania resp. k podaniu žiadosti o rozpočtové opatrenie až na základe stanoviska ÚHP. Požiadavky 
o zabezpečenie licencií do 1 mil. EUR je možné realizovať na základe stanoviska MIRRI SR. 



V prípade požiadaviek nad 10 mil. eur je potrebné postupovať podľa Nariadenia vlády č. 174/2019 Z. 
z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/174/. 

PROCES ROZPOČTOVANIA NA 0EK V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU 

OBSTARÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM CENTRÁLNEHO DNS  

Správca kapitoly je povinný zabezpečiť rozpočtové krytie plánovanej požiadavky o licencie vo svojom 
limite výdavkov schválených na príslušný rozpočtový rok resp. môže požiadať MF SR o povolené 
prekročenie limitu výdavkov (rozpočtové opatrenie) do výšky finančných limitov schválených MIRRI 
SR pre príslušný kalendárny rok. 

V Príloha 3 Finančné limity rozpočtu jednotlivých kapitol tohto usmernenia je uvedený prehľad 
finančných limitov, ktoré sú alokované na zabezpečenie licencií Microsoft pre jednotlivé kapitoly pre 
príslušný kalendárny rok. Správca kapitoly je povinný postupovať v súlade s platnou metodikou k 
medzirezortnému programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu4. V 
stanovisku vydanému zo strany MIRRI SR k predloženej licenčnej požiadavke kapitoly, ktoré bude 
slúžiť ako podklad k procesu rozpočtovania v zmysle čl. 5 platnej metodiky,  bude explicitne uvedený 
finančný limit požiadavky. 

Správca kapitoly zasiela MF SR žiadosť o povolené prekročenie limitu výdavkov na účel zabezpečenia 
licencií Microsoft maximálne do výšky finančného limitu kapitoly uvedeného v prílohe č. 3 resp. do 
výšky predpokladanej hodnoty schválenej licenčnej požiadavky uvedenej v stanovisku MIRRI SR, ak 
je táto nižšia ako finančný limit kapitoly podľa prílohy č. 3; neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je 
stanovisko MIRRI SR prípadne hodnotenie ÚHP (pri výdavkoch nad 1 mil. EUR). 

V prípade, ak stanovisko MIRRI SR pokrýva viacero rozpočtových rokov a správca kapitoly plánuje 
využitie finančných prostriedkov z finančného limitu, v nasledujúcich rokoch postupuje rovnako ako 
pri prvej žiadosti o povolené prekročenie limitu výdavkov viažucej sa k zabezpečeniu finančného krytia 
licenčnej požiadavky. Žiadosť o povolené prekročenie limitu výdavkov na účel zabezpečenia licencií 
Microsoft v takomto prípade musí obsahovať odkaz na zmluvu, ktorej sa výdavok týka. Neoddeliteľnou 
súčasťou tejto žiadosti je stanovisko MIRRI SR a hodnotenie ÚHP (v prípade výdavkov na 1 mil. EUR). 

Výdavky na desktopové licencie Microsoft je potrebné rozpočtovať na prvku 01 v zmysle platného 
Metodického usmernenia 0EK. 

                                                      
4 https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Metodicke_usmernenie_MIRRI-_0EK_konsolidovane-
znenie.pdf  

Toto stanovisko zároveň slúži ako podklad pre proces rozpočtovania v zmysle čl. 5 a 6 Metodického 
usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 009389/2021/oPOHIT 
zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení dodatku č.1 zo dňa 17.mája 2021 – 
limit rozpočtových prostriedkov alokovaných centrálne pre kapitolu .................... pre rok 202X je 
..................... EUR. Výdavky presahujúce tento limit je správca kapitoly povinný zabezpečiť v rámci 
záväzných ukazovateľov schválených na rok 202X pre kapitolu ......................zákonom XXX/20XX Z.z. 
o štátnom rozpočte na rok 202X. 



PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

VYSVETLENIE POJMOV A SKRATIEK 

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky 
na dodanie tovarov a poskytnutie služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu, bližšie špecifikované v rámci 
súťažných podkladov v bode 3 „Predmet zákazky“. 

Centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len „COO“), v tomto prípade MIRRI SR, zabezpečuje 
centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 15 zákona o verejnom obstarávaní pre seba 
a pre organizácie uvedené v súťažných podkladoch (Príloha č. 1), ktoré majú status verejného 
obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) zákona o verejnom obstarávaní. Od 31.03.2022 môže COO 
zabezpečovať centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní aj pre subjekty so statusom obstarávateľa 
podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní. COO vykonáva postup DNS prostredníctvom elektronických 
prostriedkov komunikácie podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (informačný systém EVO).  

Verejný obstarávateľ v DNS prevádzkovaného COO, môže v zmysle § 15 ods. 3 písm. c) zákona 
o verejnom obstarávaní zadávať zákazky na základe DNS prevádzkovaného COO pre verejných 
obstarávateľov (od 31.03.2022 aj pre obstarávateľov podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní). Verejní 
obstarávatelia sú v zmysle § 15 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zodpovední za časť 
verejného obstarávania, ktorú vykonávajú sami, ide najmä o zadanie zákazky v tomto DNS, ktorý 
prevádzkuje COO. Verejní obstarávatelia pre zadávanie konkrétnej zákazky sú uvedení v Prílohe č. 1 
súťažných podkladoch.  

Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote predložil žiadosť o účasť na 
účely zaradenia do DNS. Pre spracovanie žiadosti o zaradenie do tohto DNS záujemca postupuje 
v súlade so súťažnými podkladmi. 

Žiadosť o účasť/zaradenie do DNS je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou 
záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a súčasne predkladá informácie o sortimente tovarov 
a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu v znení 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 

Zriadením DNS sa rozumie doručenie informácie o zaradení/nezaradení záujemcov do DNS po 
uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti o účasť. 

Súťažné podklady predstavujú dokument, ktorý obsahuje údaje a požiadavky COO v zmysle § 15 ods. 
1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady vymedzujú podrobnosti nevyhnutné pre 
vypracovanie a predloženie žiadosti záujemcov o účasť/zaradenie do DNS. Súťažné podklady okrem 
iného obsahujú aj povahu predpokladaných nákupov v rámci DNS, ako aj potrebné informácie týkajúce 
sa tohto systému, používaných elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického 
pripojenia. Súťažné podklady sú k dispozícii na webovom sídle 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008 prostredníctvom profilu verejného 
obstarávateľa (MIRRI SR) a modernizovaného systému EVO. Verejný obstarávateľ na požiadanie 
záujemcu tieto súťažné podklady poskytne bezodplatne. 

Tento DNS je zriadený elektronicky v zmysle § 58  ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
prostredníctvom systému EVO. Všetky písomnosti zasielané prostredníctvom systému EVO sa 
považujú za riadne doručené dňom ich doručenia  do sféry dispozície adresáta v systéme EVO. Tento 
DNS sa zriaďuje na obdobie 36 mesiacov. MIRRI SR predpokladá zadávanie zákaziek v 
nepravidelných intervaloch, závislých najmä od vlastných prevádzkových potrieb a potrieb 
ostatných verejných obstarávateľov. 



Výzva na predkladanie ponúk je dokument, ktorý vypracuje verejný obstarávateľ (myslí sa buď 
COO alebo verejný obstarávateľ) a uvedie v nej pri každej zákazke presnú špecifikáciu predmetu 
zákazky, lehotu na predkladanie ponúk, presnejšia formulácia kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
návrh zmluvy/zmluvné podmienky, príp. ďalšie potrebné informácie pre uchádzača, ktorý bude 
predkladať svoju ponuku. Vzor výzvy na predkladanie ponúk tvorí Chyba! Nenašiel sa žiaden 
zdroj odkazov. tohto usmernenia. 

Komunikácia a výmena informácií v DNS je určená elektronicky, pomocou elektronického nástroja 
v zmysle § 58 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v IS EVO, umiestnenom na webovej adrese 
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. 

REALIZÁCIA ČIASTKOVEJ ZÁKAZKY 

Ako už bolo vyššie uvedené, zriadenie centrálneho DNS je zabezpečené zo strany MIRRI SR ako COO. 
MIRRI SR bude pre OVM v zriadenom centrálnom DNS poskytovať podpornú činnosť. Čiastkové 
výzvy OVM v rámci zriadeného centrálneho DNS na vyššie zmienený predmet zákazky budú 
realizované nasledovne: 

a) samostatne – v prípade väčších rezortných požiadaviek (tj požiadaviek koordinovaných na 
úrovni kapitoly). Jednotlivé čiastkové zákazky budú realizované samotnými OVM.  

b) centralizovane - v prípade menších verejných obstarávateľov sa predpokladá spojenie ich 
žiadosti o licencie do jednej čiastkovej zákazky, ktorú bude pre viacerých OVM zabezpečovať 
MIRRI SR ako COO. COO očakáva takýmto postupom optimalizáciu výdavkov (zachovanie 
efektu možnej množstevnej zľavy) na zabezpečenie predmetných licencií pre jednotlivých 
verejných obstarávateľov. 

O prípadnom spojení čiastkových žiadostí na zabezpečenie licencií rozhodne MIRRI SR, Sekcia 
informačných technológií verejnej správy v procese schvaľovania požiadaviek a včas o takejto možnosti 
informuje verejných obstarávateľov (odporúčanie o spojení výzvy s predpokladaným termínom 
realizácie bude súčasťou stanoviska). 

a) Čiastková zákazka realizovaná samostatne  

V prípade samostatne realizovaných čiastkových zákaziek OVM bude potrebné zo strany OVM určiť 
kontaktnú osobu, ktorá bude za OVM realizovať čiastkové zákazky v rámci zriadeného DNS 
v modernizovanom IS EVO. Verejní obstarávatelia musia mať vytvorený účet v privátnej zóne na 
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), link na vytvorenie účtu – 
https://www.uvo.gov.sk/private (spravidla zástupca kapitoly pre oblasť verejného obstarávania). 
Vecný gestor zákazky príslušného OVM zašle informáciu o vytvorení účtu v privátnej zóne na webe 
ÚVO (postačuje e-mailová adresa) na odbor verejného obstarávania MIRRI SR na nasledovné 
kontaktné e-maily: branislav.hudec@mirri.gov.sk, zuzana.tarasovicova@mirri.gov.sk. MIRRI SR 
ako COO priradí k vytvoreným a nahláseným účtom OVM pod organizáciou v časti Používatelia 
organizácie rolu „Používateľa“. MIRRI SR zároveň následne takto priradeným „Používateľom“ pod 
organizáciou priradí aj pod zriadeným DNS v časti „Používatelia DNS“ pozíciu „Konzultanta“. 
Priradení „Konzultanti“ OVM v rámci DNS môžu vytvárať čiastkové zákazky v rámci zriadeného 
DNS prostredníctvom menu „Zákazky DNS“ a realizovať samotný proces zadávania schválených 
čiastkových zákaziek. 

V rámci prípravy čiastkovej zákazky je OVM realizujúci čiastkovú zákazku zodpovedný za: 

a) procesný postup verejného obstarávania (myslí sa tým postup vedúci k uzavretiu čiastkovej 
zákazky), ktorý realizuje OVM vo svoje réžii (OVM získa prístup do DNS), a to najmä jej 
zadanie zákazky v tomto zriadenom DNS, ktorý prevádzkuje COO (resp. MIRRI SR), 



b) špecifikáciu opisu predmetu čiastkovej zákazky v súlade so schválenou žiadosťou 
o zabezpečenie licencií (stanovisko MIRRI SR, ÚHP), 

c) prípravu potrebnej dokumentácie k realizovanej čiastkovej zákazke (viď. časť Všeobecné 
informácie k licenčným programom potrebné pre zadanie čiastkovej zákazky), 

d) verejní obstarávatelia sú povinní v súlade s § 51 zákona o verejnom obstarávaní zriadiť komisiu 
na vyhodnotenie ponúk k nimi realizovaným čiastkovým  zákazkám v  rámci zriadeného DNS. 
MIRRI SR ako COO nominuje do každej komisie svojho člena komisie na vyhodnotenie ponúk 
bez práva vyhodnocovať ponuky; od 31.03.2022 je zriadenie komisie fakultatívne, avšak COO 
odporúča zriadiť komisiu, ak bude hodnota čiastkovej zákazky vo finančnom limite nadlimitnej 
zákazky určenom zákonom o verejnom obstarávaní pre daný typ OVM, 

e) realizáciu celého procesu zadávania čiastkovej zákazky (zverejnenie výzvy na predkladanie 
ponúk v rámci DNS, vysvetľovanie, revízne postupy, otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk, 
oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk a i.) v zriadenom DNS v súlade zo zákonom 
o verejnom obstarávaní. 

Návrh postupov v súvislosti s najčastejšími otázkami, ktoré vyplývajú z procesu zadávania 
čiastkových zákaziek s využitím DNS: 

 
1. Povinnosť odôvodňovať nezrušenie čiastkovej zákazky zadávanej s využitím DNS, ak 

v lehote na predkladanie ponúk bola predložená len jedna ponuka v zmysle § 57 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní.  
V súvislosti s odôvodnením nezrušenia čiastkovej zákazky zadávanej s využitím DNS alebo jej 
časti, ak bola v lehote na predkladanie ponúk predložená len jedna ponuka, COO uvádza, že 
OVM, ktorí realizujú čiastkovú zákazku samostatne sú povinní v súlade s poslednou vetou 
§ 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, cit. „Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný 
zverejniť v profile odôvodnenie prečo verejné obstarávanie nezrušil.“ zverejniť v profile 
verejného obstarávateľa odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania alebo jeho časti 
k predmetnej čiastkovej zákazke zadávanej s využitím DNS. Od 31.03.2022 sa povinnosť 
odôvodňovať nezrušenie zákazky v prípade, ak bola predložená len jedna ponuka zo 
zákona o verejnom obstarávaní vypúšťa (viac informácií v Metodickom usmernení ÚVO č. 
2956-5000/2022).  
 

2. Povinnosť odôvodňovať nerozdelenie zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní v prípade čiastkových zákaziek zadávaných s využitím DNS. 
V súvislosti s odôvodnením nerozdelenia zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní pri realizácií čiastkových zákaziek zadávaných s využitím DNS 
verejnými obstarávateľmi samostatne v zmysle metodického usmernenia ÚVO č. 2956-
5000/2022 COO uvádza, že verejný obstarávateľ nemá povinnosť odôvodňovať nerozdelenie 
čiastkovej zákazky na časti ani v prípade, že čiastková zákazka je vo finančnom limite 
nadlimitnej zákazky. Z povahy a podstaty DNS vyplýva, že zastrešuje niekoľko čiastkových 
zákaziek, ktoré sú zadávané flexibilne v krátkych lehotách, čo v zásade samo o sebe uľahčuje 
prístup malým a stredným podnikom a vytvára tiež predpoklad, že pôjde o rozsah, ktorý sú 
schopné plniť malé a stredné podniky. Zároveň je v § 58 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
uvedené, cit. „Dynamický nákupný systém môže byť rozdelený do kategórií tovarov, 
stavebných prác alebo služieb objektívne určených na základe charakteristík zákaziek 
zadávaných v rámci určitej kategórie, ktoré môžu odkazovať na tovary, služby alebo stavebné 
práce v rámci triedy podľa slovníka obstarávania, na maximálnu možnú veľkosť následných 
jednotlivých zákaziek alebo na určitú geografickú oblasť, kde sa budú následné jednotlivé 
zmluvy plniť. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozdelí dynamický nákupný systém 



do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb, uvedie primerané podmienky účasti pre 
každú kategóriu.“  

 
3. Povinnosť zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 51 zákona o verejnom 

obstarávaní v prípade čiastkových zákaziek zadávaných s využitím DNS  
V súvislosti s písm. d) odseku vyššie COO dopĺňa nasledovné: OVM k ním realizovaným 
čiastkovým zákazkám majú povinnosť zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk 
k čiastkovým zákazkám realizovaným prostredníctvom nadlimitného DNS, pričom táto 
povinnosť sa odvodzuje od predpokladanej hodnoty DNS ako celku a nie od hodnoty čiastkovej 
zákazky (viac informácií v Metodickom usmernení ÚVO č. 3858-5000/2021 a doplnenie 
Metodické usmernenie ÚVO č. 2956-5000/2022). 
Novelou zákona o verejnom obstarávaní, od 31.03.2022 sa zavádza fakultatívnosť zriadenia 
komisie na vyhodnotenie ponúk na účely zadávania zákaziek v rámci DNS (§ 59 ods. 3 novely 
zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „ ... Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného 
systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný zriadiť komisiu podľa § 51. 
COO však odporúča zriadiť komisiu, ak bude hodnota čiastkovej zákazky vo finančnom limite 
nadlimitnej zákazky určenom zákonom o verejnom obstarávaní pre daný typ OVM. 

 
4. S účinnosťou novely zákona o verejnom obstarávaní od 31.03.2022 bude umožnené 

uzavrieť ako výsledok zadávania čiastkovej zákazky aj rámcovú dohodu, avšak 
maximálne na obdobie 6 mesiacov. 

 
5. Informácie k zverejňovaniu zápisnice z otvárania ponúk, zápisnice z vyhodnotenia ponúk 

(§ 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) a informácie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk (§ 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) v prípade čiastkových 
zákaziek zadávaných s využitím DNS samostatne v profile verejného obstarávateľa. 
V súvislosti so zverejňovaním informácií o výsledku vyhodnotenia ponúk v profile verejného 
obstarávateľa podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zápisnice z otvárania ponúk 
a zápisnice z vyhodnotenia ponúk v zmysle § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
COO odporúča uplatňovať zo strany OVM, realizujúcich čiastkové zákazky s využitím DNS 
nasledovný postup: OVM postupujú podľa § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, cit. 
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky 
alebo koncesie, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného 
systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo 
poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.“, čo znamená že 
v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO sa nezverejňuje informácia 
o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
a zápisnica z otvárania ponúk a zápisnica z vyhodnotenia ponúk v zmysle § 64 ods. 1 písm. 
a) zákona o verejnom obstarávaní pri čiastkových zákazkách zadávaných s využitím DNS 
samostatne, a to z dôvodu, že sprístupnenie týchto informácií by mohlo brániť hospodárskej 
súťaži (možná dohoda obmedzujúca súťaž uzavretá medzi záujemcami zaradenými do DNS, 
ktorá by spočívala v koordinovanom správaní pri procese zadávania čiastkových zákaziek).  
Novelou zákona o verejnom obstarávaní, účinnou od 31.03.2022 dochádza k úprave 
ustanovenia § 61 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, cit. „Otváranie ponúk je neverejné, 
údaje z otvárania ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nezverejňuje a neposiela 
uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.“ V zmysle uvedeného COO upravil Prílohu č. 5 
tohto metodického usmernenia (Výzva na predkladanie ponúk), ktorú majú OVM používať od 
31.03.2022 (viac informácií, metodické usmernenie ÚVO č. 2956-5000/2022).  

 
6. Možnosti využitia modelu reverznej, prípadne super reverznej súťaže pri čiastkovej 

zákazke zadávanej s využitím DNS. 



V zmysle metodického usmernenia ÚVO č. 3858-5000/2021 a metodického usmernenia č. 
2956-5000/2022 COO uvádza, že je možné pri čiastkových zákazkách zadávaných s využitím 
DNS realizovaných OVM samostatne uplatniť model reverznej, nakoľko DNS predstavuje 
flexibilný nástroj na zadávanie zákaziek na tovary, služby a stavebné práce, ktoré sú bežne 
dostupné.  

 
Znenie vzorovej čiastkovej výzvy pre realizáciu čiastkovej zákazky zadávanej OVM je Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tohto usmernenia. 

Verejní obstarávatelia sú povinní informovať MIRRI SR o výsledku vyhodnotenia ponúk v 
zrealizovanej čiastkovej zákazke v  rozsahu: identifikácia úspešného uchádzača, ponuka úspešného 
uchádzača v EUR s/bez DPH, číslo objednávky a dátum jej vystavenia / číslo kúpnej zmluvy a dátum 
uzavretia a link na zverejnenú objednávku / kúpnu zmluvu. 

b) Čiastková zákazka realizovaná centrálne 

Predpokladom pre spájanie jednotlivých žiadostí o zabezpečenie licencií do centrálne realizovaných 
čiastkových  zákaziek MIRRI SR ako COO je charakter čiastkovej zákazky definovaný primárne 
zvoleným licenčným programom, rozsahom (počtom licencií) a obdobím, na ktoré sú licencie 
obstarávané.  

V prípade centrálne realizovaných čiastkových výziev realizuje celý proces zadávania čiastkovej 
zákazky v rámci zriadeného DNS MIRRI SR ako COO, prostredníctvom zástupcov odboru 
verejného obstarávania MIRRI SR na základe podkladov dodaných zapojenými OVM (opis 
predmetu zákazky, vzor zmluvy, pre prípad, že výsledkom postupu zadávania zákazky bude zmluva).  
Zapojené OVM, ktorých žiadosti o zabezpečenie licencií boli schválené (stanovisko MIRRI SR, 
prípadne stanovisko ÚHP) sú povinní poskytnúť súčinnosť MIRRI SR, Sekcii informačných 
technológií verejnej správy a odboru verejného obstarávania MIRRI SR pri špecifikácii dokumentov 
potrebných k finalizácii čiastkovej zákazky. 

MIRRI SR ako COO zriadi v súlade s § 51 zákona o verejnom obstarávaní komisiu na vyhodnotenie 
ponúk čiastkových zákaziek, ktorá bude tvorená zástupcami MIRRI SR (Sekcia informačných 
technológií verejnej správy, odbor verejného obstarávania). Každý zapojený OVM do 
centralizovanej čiastkovej zákazky môže nominovať jedného člena komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky. Bližšie informácie o zriadení komisie, aj v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní, 
účinnej od 31.03.2022 sú uvedené vyššie. 

Po vyhodnotení ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk v súlade s § 53 zákona 
o verejnom obstarávaní a po odoslaní informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej 
čiastkovej zákazke prostredníctvom IS EVO odbor verejného obstarávania MIRRI SR ako COO tieto 
skutočnosti oznámi kontaktnej osobe na strane OVM. Po oznámení týchto skutočnosti zo strany 
COO zapojeným OVM v zmysle zadefinovaného výsledku verejného obstarávania (bod 7 výzvy na 
predkladanie ponúk) vystaví objednávku /uzatvorí kúpnu zmluvu v súlade s informáciami 
uvedenými v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk. Zapojené OVM má pred samotným zadaním 
čiastkovej výzvy prostredníctvom zriadeného DNS zabezpečené finančné krytie. 

Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s  úspešným 
uchádzačom uzavretá kúpna zmluva/objednávka vystavená príslušným verejným obstarávateľom a 
potvrdená úspešným uchádzačom. Ak čiastková výzva na predkladanie ponúk v rámci zriadeného 
DNS bude realizovaná zo strany COO pre viacerých verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. 
a) až d) zákona o verejnom obstarávaní bude s úspešným uchádzačom uzavretá kúpna 
zmluva/vystavená objednávka za každého verejného obstarávateľa samostatne. Celkový rozsah 
čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk bude aj v tomto prípade dodržaný. 



Realizácia čiastkových zákaziek zadávaných COO je postup totožný s „návrhom postupu v súvislosti 
s najčastejšími otázkami v procese zadávania čiastkových zákaziek s využitím DNS samostatne 
verejnými obstarávateľmi zo strany COO“ uvedeným v kapitole s ozn. a) Čiastková zákazka 
realizovaná samostatne. 

Verejní obstarávatelia sú povinní zaslať nasledovné informácie MIRRI SR (Sekcii informačných 
technológií verejnej správy, odboru verejného obstarávania):  číslo objednávky  a  dátum jej 
vystavenia / číslo kúpnej zmluvy a dátum uzavretia a link na zverejnenú objednávku / kúpnu zmluvu. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K LICENČNÝM PROGRAMOM POTREBNÉ PRE ZADANIE 

ČIASTKOVEJ ZÁKAZKY 

Vzhľadom na konštrukciu licenčných programov Microsoft je potrebné k vybraným licenčným 
programom uzavrieť rámcové dohody, ktoré upravujú základné pravidlá pre daný licenčný program.  
Prehľad zmluvnej dokumentácie je uvedený v Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tohto 
usmernenia. 

Pre zjednodušenie procesu realizácie, MIRRI SR plánuje všeobecnú zmluvnú dokumentáciu k 
vybraným licenčným programom, ktorej podpis nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní, zabezpečiť 
centrálne.  To znamená, že pre nasledujúce licenčné programy by boli zabezpečené rámcové dohody 
bez finančného plnenia: 

1. Pre program Enterprise Agreement 
a. Microsoft Business Agreement 
b. Microsoft Enterprise Agreement  

2. Pre program Select Plus 
a. Microsoft Business Agreement 
b. Microsoft Select Plus 

  



PRÍLOHY 

Prílohy metodického usmernenia sú zverejnené samostatne na 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/licencie-2/centralny-dns-
microsoft/index.html  

PRÍLOHA 1 VZOR DOTAZNÍKA PRE MAPOVANIE AS IS STAVU 

PRÍLOHA 2  PREHĽAD ERP (CENNÍKOVÝCH CIEN) VYBRANÝCH MICROSOFT 

PRODUKTOV A SLUŽIEB 

PRÍLOHA 3 FINANČNÉ LIMITY ROZPOČTU JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 

PRÍLOHA 4 PREHĽAD LICENČNÝCH PROGRAMOV MICROSOFT 

PRÍLOHA 5 VZOR ČIASTKOVEJ VÝZVY 

 

 


