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Zápisnica z testu nevyhnutnosti a účelnosti

vykonaného v zmysle čI. 3 Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady
využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania (schválenými

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 181 dňa 17.4.2019)

Štátna pokiadnica považuje za potrebné zabezpečiť právne služby advokáta vo veci:

- v konaní o preskúmanie rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie o odvolaní (príp. aj
predchádzajúceho rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré stým súvisí), týkajúce sa
zákazky „Zabezpečenie servisnej podpory pre prevádzku produkčného interného informačného
systému ≤tátnej pokladnice“

Predpokladaný rozsah: od 4. decembra 2020 na dobu 12 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Štátna pokladnica je pri výbere advokáta povinná postupovať v zmysle Pravidiel, ktorými sa pre štátne
orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane
ich výberu a odmeňovania (schválenými Uznesením Vlády Slovenskej republiky Č. 181 dňa 17.4.2019) -

(d‘alej len „Pravidlá“).

Podľa čI. 2 ods. 1 Pravidiel využívanie právnych služieb advokáta štátom je prípustné len v prípade
nevyhnutnosti a účelnosti; nevyhnutnosť a účelnosťvyužitia právnych služieb advokáta sa preukazuje na
základe výsledku testu nevyhnutnosti a účelnosti (d‘alej len „test nevyhnutnosti“).

V zmysle čI. 3 ods. 2 Pravidiel sa test nevyhnutnosti považuje za splnený, ak sú súčasne splnené tieto
podmienky

a) nedostatočná personálna kapacita alebo nedostatočná odbornosť personálnych kapacít, ak je
personálna kapacita dostatočná,

b) podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti alebo Iegislatívnej činnosti
príslušného štátneho orgánu alebo v priamej súvislosti s ňou,

c) významnosť predmetu právnej služby.

Na základe uvedeného vykonala Štátna pokladnica tento test nevyhnutnosti:

a) Právne poradenstvo súvisiace s podobnými úlohami ako vo vyššie uvedenej veci v rámci Štátnej
pokladnice zastrešuje právnik v priamej riadiacej pósobnosti riaditeľa ŠP. Štátna pokladnica
nedisponuje dostatočnou personálnou špecializáciou. Keďže ide ojednorazovú úlohu, navýšenie
kapacít nepovažujeme za efektívne ani hospodárne. Štátna pokladnica disponuje vsúčasnosti
celkovo 3 právnikmi, ich zameranie je oblasť obchodnoprávna. bankové právo, pracovné právo. Na
zabezpečenie požadovaných právnych služieb — príprava kvalifikovanej správnej žaloby (ktorá by
pokrývala aspekty verejného obstarávania, práva d uševného vlastníctva, práva hospodá rskej súťaže,
kybernetickej bezpečnosti, ktoré sav tejto veci prelínajú), právne zastupovanie v konaní pred súdom
a právne poradenstvo v danej veci chýba dostatočná odbornosť personálnych kapacít.
Z uvedeného dóvodu máme za to, žeje splnená podmienka nedostatočnej odbornosti personálnych
kapacít.

b) Podstata predmetnej právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti alebo legislatívnej
činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou. Ide o preskúmanie rozhodnutia Rady Úradu pre verejné
obstarávanie o odvolaní súdom (príp. aj predchádzajúceho rozhodnutia Úradu pre verejné
obstarávanie, ktoré stým súvisí) a priamym výsledkom služby nebude rozhodnutie ani Iegislatívna
úprava.
Z uvedeného dóvodu máme za to, žeje splnená podmienka týkajúca sa podstaty predmetnej právnej
služby.
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c) Štátna pokladnica kvalifikuje predmet právnej služby za strategicky aj hospodársky významný, lebo
spočíva v predídení uloženia/uhradenia pokuty, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie zamýšľa
Štátnej pokladnici uložiť, s čím sa Štátna pokladnica nestotožňuje, nakoľko bob nevyhnutné
zabezpečiť vykonávanie činností, ktoré má Štátna pokiadnica v zmysle zákona Č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v pósobnosti, čo má rozsiahly hospodársky význam pre Slovenskú republiku a predišbo sa tým tiež
vzniku rozsiahlych škód. Predmet právnej služby je podľa Štátnej pokladnice z hľadiska strategického
aj hospodárskeho významu na takej úrovni, že zabezpečenie právnych služieb v tomto smere je
nevyhnutne potrebné externým špecializovaným subjektom (advokátom).
Z uvedeného d6vodu máme za to, žeje splnená podmienka významnosti predmetu právnej služby.

Na základe uvedeného máme za to, že sú súčasne splnené všetky ~odmienky testu nevyhnutnosti.
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