MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mlynské nivy 44/a , 827 15 Bratislava

Test nevyhnutnosti
v zmysle čl. 3 ods. 2 a 3 Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady
využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania (ďalej
len „Pravidlá“)
k zákazke „Vypracovanie právnej analýzy posúdenia postavenia Ministerstva hospodárstva SR
v súdnom spore o náhradu škody“.
Nedostatočná personálna kapacita: Príslušný organizačný útvar MH SR zabezpečujúci
poskytovanie právnych služieb s prihliadnutím na počet existujúcich súdnych konaní nedisponuje
dostatočnou personálnou kapacitou štátnych zamestnancov. Ďalej podstata právnej služby spočíva
vo vypracovaní právnej analýzy, cieľom ktorej je poskytnúť objektívny, nezaujatý a nestranný
pohľad na vec (predmet sporu), ktorá svojou hodnotou prekračuje obvyklú hodnotu sporov
v pôsobnosti MH SR. Pre kvalifikovaný, hospodárny a zodpovedný postup MH SR vo veci je
vhodný nezaujatý odborný pohľad popri odbornom pohľade MH SR. Vzhľadom na hodnotu
predmetu právnej služby 6,4 mil. eur predstavuje odmena za právnu službu menej ako 1 %
z hodnoty sporu, čo je hospodárne a účelné použitie finančných prostriedkov.
Podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti MH SR, ale
v rozhodovacej činnosti súdu a nespočíva ani v legislatívnej činnosti MH SR, pretože nejde o vec
legislatívneho charakteru.
Významnosť predmetu právnej služby: Právna služba sa týka vypracovania právnej analýzy
posúdenia postavenia MH SR v súdnom spore s uplatneným nárokom na náhradu škody vo výške
6,4 mil. eur. Hodnota posudzovaného predmetu právnej služby ju kvalifikuje ako významnú,
pretože prekračuje obvyklú hodnotu súdnych sporov v pôsobnosti MH SR.
V zmysle § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa cit.: „tento zákon nevzťahuje na zákazku,
ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok“.

