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 „Právne poradenstvo a konzultácie vo veci neoprávnenej štátnej pomoci, ktorú podľa
rozhodnutia Komisie z 15. 10. 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex
2011/CP) poskytla Slovenská republika spoločnostiam Novácke chemické závody, a.s. v konkurze
a FORTISCHEM a. s.“.
Nedostatočná personálna kapacita: Príslušný organizačný útvar MH SR zabezpečujúci
poskytovanie právnych služieb nedisponuje dostatočnou personálnou kapacitou štátnych
zamestnancov. Doplnenie vlastných odborných personálnych kapacít je nemožné.
Odbornosť personálnych kapacít: Štátni zamestnanci príslušného organizačného útvaru MH SR
zabezpečujúceho poskytovanie právnych služieb pre MH SR nedisponujú z hľadiska odborného
zamerania a skúseností vzhľadom na obtiažnosť predmetu právnej služby praktickými
skúsenosťami potrebnými na kvalifikované poskytnutie právnych služieb v predmete zákazky.
Podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti MH SR, ale
v rozhodovacej činnosti Komisie a nespočíva ani v legislatívnej činnosti MH SR, pretože nejde
o vec legislatívneho charakteru.
Významnosť predmetu právnej služby: Právna služba sa týka poskytovania právneho
poradenstva v konaní pred Komisiou vo veci neoprávnenej štátnej pomoci približne 7,4 mil. eur
istina plus zložený úrok. Hodnota posudzovaného predmetu právnej služby ju kvalifikuje ako
významnú, pretože prekračuje obvyklú hodnotu súdnych sporov v pôsobnosti MH SR.
Významnosť predmetu právnej služby spočíva tiež vo vážnosti právnych dôsledkov v prípade
vyslovenia porušenia rozhodnutia Komisie z 15. 10. 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C)
(ex 2013/NN) (ex 2011/CP) zo strany SR (čl. 14 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015
stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
v platnom znení, či článku 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
MH SR má v súčasnosti uzatvorenú platnú a účinnú Rámcovú dohodu o poskytovaní právnych
služieb, reg. č. 160/2019-2060-2060 so spoločnosťou Advokátska kancelária ECKER-KÁN &
PARTNERS, s.r.o. na poskytovanie právneho poradenstva, uzatvorenú postupom v súlade s § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Objednávka MH SR na poskytovanie právneho poradenstva
akceptovaná poskytovateľom predstavuje v zmysle čl. 3 ods. 3 Pravidiel zmluvu uzatvorenú na
základe rámovej dohody.
V Bratislave, dňa 24.10.2019

