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nová povinnosť od 1. januára 2020 
 

 
 
 Do rozsahu 6 % sa započíta aj verejné obstarávanie, ktoré sa realizuje formou vyhradenej zákazky len 
pre registrované sociálne podniky, chránené pracoviská, chránené dielne alebo v rámci programov 
chránených pracovných miest. 
 

 Uplatnenie sociálnych hľadísk v procese  verejného obstarávania  je dobrovoľný nástroj sociálnej 
politiky, čo znamená, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ si môže určiť mieru jeho uplatnenia, avšak pre 
verejných obstarávateľov a obstarávateľov  s účinnosťou od 1.1.2020 vzniká povinnosť použiť sociálne 
hľadisko v zmysle  § 10 ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  o VO“).  
 

 Na osoby podľa § 8 zákona o VO (tzv. dotovaný verejný obstarávateľ) sa táto povinnosť nevzťahuje.  
 

 V prípade uplatnenia sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní sa musí dodržať princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, 
princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti  v zmysle zákona o VO. Uplatnením 
sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní nesmie dôjsť k neopodstatnenému zúženiu hospodárskej súťaže 
s cieľom obmedziť prístup hospodárskych subjektov k účasti vo verejnom obstarávaní.  
 

 Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom metodickom usmernení  uvádza príklady uplatnenia 
sociálneho hľadiska, napr. v prípade zákazky na stavebné práce stanovenie povinnosti úspešného uchádzača 
zamestnať určitý počet osôb, ktoré sú dlhodobo nezamestnané, v zmluve zabezpečiť pravidlá plnenia pre 
hlavného dodávateľa vo vzťahu ku subdodávateľom (spôsob a forma odmeňovania, mechanizmy pre prípad 
nevyplatenia subdodávateľov), zákazka bude plnená prostredníctvom transparentného účtu, budú 
vytvorené podmienky pre prax študentov príslušných odborov, nákupy tovarov obstarávané v súlade so 
schémou fair trade, stanovenie povinnosti, aby stavebno-technická dokumentácia obsahovala prvky 
recyklácie. 

V prípade, ak obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ v jednom kalendárnom roku 
začal alebo realizoval 10 a viac verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou 

hodnotou), tak je povinný s účinnosťou od 1.1.2020 minimálne v 6 % týchto 
obstarávaní použiť tzv. sociálne hľadisko 

 

 v predmete zákazky,  

 ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo  

 ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

POUŽITIE  SOCIÁLNEHO  HĽADISKA 
vo  verejnom  obstarávaní 
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