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Úvod 

Komplexní výstavbové projekty realizované v režimu veřejné zakázky se ve své realizační 

fázi potýkají se specifickými okolnostmi, které vyvolávají potřebu měnit vyprojektované dílo. 

Veřejností, ale i správními a soudními orgány, jsou tato specifika mnohdy nepochopena, když 

vnímají předpokládanou cenu za dílo, dobu dokončení a popřípadě jeho parametry jako neměnné 

po celou dobu projektu. Přitom nedílnou součástí moderních modelů projektového řízení jsou 

metodické postupy upravující řízení změn a úprav, které jsou považovány za neoddělitelnou 

součást každého výstavbového projektu.  

Přestože jsou změny díla v průběhu realizace projektu nevyhnutelné, při realizaci velkých 

výstavbových projektů veřejnými zadavateli, jejichž úkony podléhají režimu práva veřejných 

zakázek, bylo za účinnosti zrušeného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

„ZVZ“ nebo „Zákon o veřejných zakázkách“) s odkazem na principy zajištění efektivního 

nakládání s veřejnými prostředky, volné hospodářské soutěže či předcházení korupce, kvůli těm 

nejrigidnějším výkladům ve vztahu k možnosti provádět změny díla v průběhu realizace smlouvy 

na veřejnou zakázku nemožné zcela efektivně realizovat velké výstavbové projekty.  

Cílem této práce je analýza možnosti provádět změny a uplatňovat změnové procesy 

v rámci realizace komplexních výstavbových projektů v České republice zhotovovaných v režimu 

veřejné zakázky na základě jedné z „knih“ obchodních podmínek FIDIC, FIDIC Red book 

(Červená kniha) vydání z roku 1999, rovněž označované jako CONS (Conditions of Contract for 

Construction, dále jen „CONS“). Za dílčí otázku spojenou s cílem práce si autor klade otázku, zda je 

vůbec možné realizovat velké výstavbové projekty dle CONS v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), který 

stanovuje zákaz umožnit podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku. Velké výstavbové 

projekty totiž nezřídka překračují předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o více než 100 % s tím, že 

dílo podléhá ve fázi plnění smlouvy z objektivních i subjektivních důvodů nemalým změnám.  

Tématika této práce je dle názoru autora této práce více než aktuální. Obchodní podmínky 

FIDIC, a zvláště CONS, jsou hojně využíváné veřejnými zadavateli při stavbách dopravní 

infrastruktury a obecně ve stavebnictví jako takovém. Přitom předpokládaný objem veřejných 

zakázek ve stavebnictví byl pouze od ledna do konce listopadu 2017 vyčíslen na 75,3 miliard Kč.1 

Jedině efektivní a zákonné řízení změn může ušetřit veřejné finanční prostředky a být ku prospěchu 

realizace výstavbových projektů užívaných rovněž veřejností. Evropská komise v pokynech pro 

                                                 
1 VYORAL, T. Objem veřejných zakázek do loňského listopadu výrazně rostl. [online]. Ekonomický magazín, 2018 

[cit. 30.3.2018]. Dostupné z https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/01/pocet-i-hodnota-verejnych-zakazek-do-

lonskeho-listopadu-vyrazne-vzrostly/ 
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zadávání veřejných zakázek z roku 2018 varuje, že právě změna smlouvy na veřejnou zakázku a 

zadání dodatečných prací bez zadávacího řízení tvoří nejzávažnější a nejběžnější porušení práva 

veřejných zakázek.2 Vymezení vztahu důvodů změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 

Zákona o zadávání veřejných zakázek na změnové smluvní instituty obchodních podmínek CONS, 

je tedy aktuální právní problematikou.  

Pro splnění cíle této práce je práce členěna na čtyři kapitoly. První kapitola se bude věnovat 

definici a pojmu výstavbového projektu, jeho specifikům a typickým důvodům změn, které bývají 

neoddělitelnou součástí každého komplexního výstavbového projektu. Druhá kapitola bude 

zaměřena na smluvní instituty týkající se změn, úprav a změnového řízení dle CONS, které 

odrážejí výše zmiňovaná specifika a mají dopad na cenu za dílo a dodržení stanovené doby 

dokončení a předání díla. Rovněž by tato kapitola měla obsahovat vymezení soukromoprávních 

mantinelů variací, které budou výchozím bodem pro další kapitoly. Třetí kapitola již nastíní limity 

a zásady práva veřejných zakázek týkající se možnosti (resp. nemožnosti) provést změnu smlouvy 

na veřejnou zakázku v důsledku změny okolností ve fázi plnění smlouvy na veřejnou zakázku. 

Tato kapitola bude obsahovat část týkající se práva Evropské unie, ze kterého vyplývá rovněž 

česká právní úprava změny smlouvy na veřejnou zakázku, a rovněž část o aplikačních problémech 

za účinnosti již zrušeného Zákona o veřejných zakázkách. Poslední, čtvrtá kapitola, se bude 

věnovat právní úpravě změny smluv na veřejnou zakázku dle účinného Zákona o zadávání 

veřejných zakázek. V této kapitole by měly být podřazeny nejtypičtější smluvní instituty CONS 

pod jednotlivé zákonné důvody změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Poslední 

kapitola je tedy syntézou závěrů obsažených v předcházejících kapitolách, která analyzuje 

jednotlivé důvody změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve vztahu k výstavbovému 

projektu realizovanému na základě CONS.   

První kapitola práce bude z důvodu vysvětlení pojmů a problematiky užívat spíše 

deskriptivní metodu, přičemž v následujících kapitolách autor využije metody analýzy a 

komparace, a následně přistoupí k metodě syntézy při podřazování typických smluvních institutů 

CONS pod jednotlivé důvody změny smlouvy na veřejnou zakázku. 

  Tato práce si neklade za cíl detailně popsat veškeré možné změny díla a smlouvy dle 

CONS a jejich zákonné podmínky, zaměřuje se na nejpodstatnější obecné důvody změn, popřípadě 

                                                 
2 Public Procurement Guidance for Practitioners: on avoiding the most common errors in projects funded by the 

European Structural and Investments Funds. [online]. European Commission, únor 2018, s. 111 [cit. 30.3.2018]. 

Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procureme

nt_2018_en.pdf 
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na aplikační nejasnosti vyplývající ze Zákona o zadávání veřejných zakázek, které se vztahují ke 

CONS. 
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1. Výstavbový projekt a jeho specifika  

Výstavbový projekt lze definovat jako individuální soubor procesů vyznačující se značným 

počtem proměnných, mezi něž patří účastníci výstavbového projektu, jejich úlohy a vztahy, vnější 

podmínky, způsob řízení a organizace výstavbového projektu.3 Zaobíráme-li se striktně oborem 

stavebnictví, výstavbový projekt zahrnuje jak nejjednodušší dodávky jednotlivých materiálů, tak 

dodávky složitých staveb a technologických zařízení (elektráren, dopravní infrastruktury, mostů, 

tunelů, letišť, nákupních center). Na výstavbový projekt nelze ovšem nahlížet pouze jako na 

procesy a dodávky v rámci oboru stavebnictví. Jedná se o pojem širší, zahrnující také služby 

financování, pojištění, střežení objektů staveniště, poradenství či služby IT.  

Složitost a komplexnost výstavbového projektu se odráží v jeho individuálnosti. Žádný 

výstavbový projekt není přenositelný, každý se potýká se specifickými proměnnými a 

podmínkami, které často způsobují vznik nepředvídaných (subjektivně) a nepředvídatelných 

(objektivně) změn v jeho realizační fázi. E. Merrow přiléhavě poznamenává, že výstavbové 

projekty jsou neustále ambicióznější, komplexnější, a tím obtížněji spravovatelné, což způsobuje 

časté překračování nabídkové ceny a stanovené doby předání díla, tedy změny závazků ze smluv 

o dílo. 4 Dokladem tohoto tvrzení, nechť je výstavba tunelového komplexu Blanka s konečnými 

náklady na realizaci ve výši přesahující 43 miliard Kč, přičemž nabídková cena činila „pouhých“ 

29 miliard Kč.5 Změna nákladů oproti nákladům předpokládaným měla být způsobena mimo jiné 

nejrůznějšími změnami podmínek oproti podmínkám předvídaným v zadávací dokumentaci. Na 

staveništi byly zastiženy zejména odlišné geologické a hydrologické podmínky, větší zatékání 

podzemní vody, než bylo předpokládáno, v průběhu realizace výstavbového projektu došlo k 

přijetí nových technických norem, k novým požadavkům na urychlení výstavby ze strany 

dopravního podniku hl. m. Prahy, upřesnění a změně technologie výstavby, změnám v důsledku 

přesnějších zaměření aj.6 

Výstavbové projekty, ať již realizované v režimu veřejné zakázky, či mimo něj, se tedy pro 

svoji komplexnost a individuálnost potýkají s různými nebezpečími, které mají původ v přírodě 

nebo lidské činnosti (antropogenní nebezpečí). Tomuto fenoménu se podrobněji věnuje 

podkapitola 1.3. této práce. 

                                                 
3 KLEE, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 106 stran. ISBN 978-80-

7552-818-6, s. 1 
4 MERROW, E. Industrial Megaprojects: Concepts, Strategies, and Practices for Success. Wiley, 2011, 384 stran. 

ISBN: 978-0-470-93882-9, s.12 
5 Náklady na stavbu: Skutečné náklady na tunel Blanka. Tunel Blanka: Dejme Blance smysl [online]. [cit. 30.3.2018]. 

Dostupné z: http://tunel-blanka.cz/o_blance/finance/#naklady 
6 Zpráva o právní prověrce smluvní dokumentace k výstavbě tunelu Blanka [online]. White & Case, 11. srpna 2011 

[cit. 30.3.2018]. Dostupné z: 

 http://www.praha.eu/public/20/a0/b2/1142983_153968_Tunel_Blanka___Red_Flag_Report.pdf 
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1.1. Účastníci výstavbového projektu 

Výstavbového projektu se typicky účastní větší počet subjektů, mezi něž patří zákazníci 

(objednatelé), stavební podnikatelé (zhotovitelé), projektanti, regulátoři, nebo uživatelé.  

 

Objednatel 

Objednatel je dle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) smluvní stranou smlouvy o dílo, pro něhož je dílo v rámci 

výstavbového projektu prováděno. V právu veřejných zakázek vystupuje objednatel jako 

zadavatel ve smyslu § 4 ZZVZ. Synonymem tohoto pojmu je ve smluvním stavební právu obecný 

pojem zákazník. Relevantním zákazníkem v rámci tématu práce bude daňový poplatník 

vynakládající veřejné prostředky na zhotovení projektů ve veřejném zájmu (např. dálnice, silnice, 

mosty, železnice, nemocnice, školy).  

Objednatel vystupuje ve výstavbovém projektu dle níže uvedených zákonných kritérií jako 

veřejný zadavatel. Realizace výstavbového projektu podléhá obligatorně režimu Zákona o 

zadávání veřejných zakázek, pokud zakázku zadává zákazník, který je dle níže uvedených 

podmínek § 4 odst 1 ZZVZ veřejným zadavatelem, a tedy:  

a) Českou republikou nebo její organizační složkou, 

b) Českou národní bankou,  

c) státní příspěvkovou organizací,  

d) územním samosprávným celkem a jeho příspěvkovou organizací,  

e) jinou právníckou osobou založenou nebo zřízenou za účelem uspokojování veřejného 

zájmu, kterou převážně financuje jiný veřejný zadavatel, může v ní uplatňovat 

rozhodující vliv nebo jmenuje alespoň polovinu členů statutárního či kontrolního 

orgánu.  

Působnost Zákona o zadávání veřejných zakázek dopadá dle § 4 odst. 2 ZZVZ rovněž na 

tzv. dotované zadavatele, kteří užijí k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky alespoň 

200 milionů Kč nebo více než 50 % z prostředků veřejných rozpočtů či rozpočtu veřejného 

zadavatele) a tzv. dobrovolné zadavatele, kteří zahájí zadávací řízení, ačkoliv k tomu nejsou 

povinni. Povinnost zadat veřejnou zakázku na stavební práce v zadávacím řízení se dle § 31 ZZVZ 

vztahuje na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 6 000 000 Kč.  

Skutečnost, že je zadavatel povinen zadat stavební práce v režimu veřejné zakázky nebo 

povinen postupovat dle zásad Zákona o zadávání veřejných zakázek (v případě zakázky malého 

rozsahu), se promítá do práv a povinností smluvních stran smlouvy o dílo (běžně prostřednictvím 
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institutu zvláštních obchodních podmínkech, které upravují obchodní podmínky obecné). 

Z důvodu čerpání peněžních prostředků na infrastrukturní projekty z fondů Evropské unie, které 

je podmíněno užitím prověřených obchodních podmínek, jsou v poslední době pro výstavbu nejen 

dopravní infrastruktury Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizace uživány obchodní podmínky FIDIC, zejména pak CONS, která 

využívá institutu správce zakázky, který má při změnových procesech nezastupitelnou pozici. 

 

Správce zakázky  

Přestože může být zakázka spravována různými metodami (např. zástupcem objednatele či 

manažerem realizace), CONS upravují správu zakázky prostřednictvím správce stavby. Správce 

stavby v projektu vystupuje v dvojjedinné roli, jako zástupce objednatele, kdy jeho jednání lze 

považovat za jednání objednatele (např. při pokynech ke změně díla dle Podčl. 13.1 CONS, nebo 

pokynech nutných pro provedení díla dle Podčl. 3.3 CONS), a také jako nestranný arbitr činící 

spravedlivá určení mezi objednatelem a zhotovitelem (např. určení prodloužení doby a přiznání 

dodatečných nákladů v souvislosti s archeologickými a jinými nálezy správcem stavby dle Podčl. 

4.24 ve spojení s Podčl. 3.5 CONS). Jak ovšem upozorňuje D. Špačková, nestrannost správce 

stavby ve výstavbě pozemních komunikací u staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, je 

narušena vnitřním předpisem ŘSD ČR7 stanovujícím povinnost jmenovat správcem stavby ředitele 

organizačního útvaru ŘSD ČR, čímž dochází k popření neutrality správce stavby a popření zásad 

nestranosti správce stavby dle CONS.8 Tento argument se zdá být přiléhavý, vezmeme-li v úvahu 

hlavní povinnosti správce stavby, mezi které patří například spravedlivé určování claimů 

objednatele či zhotovitele na prodloužení doby a kompenzaci nákladů (např. v souvislosti s výše 

uvedenými nálezy na staveništi nebo variacemi), které by nemělo vést k následným sporům. 

Institucionální nezávislost, tedy formálně právní oddělení správce stavby od objednatele by mohla 

napomoci efektivitě řízení změn a z nich vzniklých sporů dle CONS.   

Ačkoliv správce stavby spravedlivě určuje claimy dle Podčl. 3.5 CONS, iniciuje variace 

dle Podčl. 13. 1 CONS a schvaluje návrhy na zlepšení dle Podčl. 13.2 CONS, nepatří mezi jeho 

práva dle CONS právo měnit smlouvu (srov. viz Podčl. 3.1 CONS). CONS jsou tak v této části 

zcela v souladu s ustanovením § 1901 Občanského zákoníku, který stanoví, že změna práv a 

povinností náleží pouze smluvním stranám.  

                                                 
7 Konkrétně viz Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 3/2015 ze dne 5.5.2015 o zajištění výkonu správce stavby na 

stavbách ŘSD ČR. 
8 ŠPAČKOVÁ, D. Správce stavby. Bulletin advokacie [online]. 20.12.2017 [cit. 30.3.2018]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/spravce-stavby?browser=mobi 



 

7 

 

 

Nad rámec výše uvedeného lze ovšem odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 

Cdo 1818/2011 ze dne 29.8.2011 týkající se zrušeného zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, ve kterém soud připustil změnu smlouvy správcem stavby 

s argumentací, že „I kdyby totiž došlo ke změně smlouvy o dílo co do kvality díla projevem vůle 

třetí osoby (pozn.: správcem stavby), bylo by tomu tak proto, že k tomu strany této osobě ve 

smlouvě o dílo (odkazem na příslušné obchodní podmínky…) sjednaly oprávnění a změna díla by 

tak i v takovém případě byla z věcného hlediska důsledkem dohody smluvních stran“. Ač se výše 

uvedený rozsudek týká zrušeného právního předpisu, dle názoru autora práce lze obecné závěry 

týkající se kontraktačního práva aplikovat i na úpravu Občanského zákoníku. Přestože je výše 

citovaný rozsudek pozitivním pro odvětví stavebního smluvního práva ve vztahu k velkým 

výstavbovým projektům, jelikož připouští široká oprávnění správce stavby, která rovněž zahrnují 

oprávnění k pokynům ke změně díla, je nutno dodat, že správce stavby není dle CONS (a to ani 

dle FIDIC Yellow book, Žluté knihy FIDIC) oprávněn měnit smlouvu. Samotnou činností správce 

stavby by nemělo (a nesmí) docházet ke změně smlouvy, nýbrž pouze k plnění (realizaci) práv a 

povinností předvídaných smlouvou, k nimž se pojí vůle smluvních stran (srov. např. Podčl. 13.1 

CONS týkající se oprávnění správce stavby ke změně díla, tzv. variacím).  

 

Stavební podnikatel 

U výstavbového projektu realizovaného na základě CONS založených na tzv. metodě 

dodávky generálního dodavatelství vystupuje na straně stavebního podnikatele generální 

zhotovitel, který nese celkovou odpovědnost (riziko) zejména za ocenění prací ve výkazu výměr, 

bezpečnost práce na staveništi, odvoz sutin z místa staveniště, koordinaci dodávek nebo 

skladování materiálu.9 Kvůli značné komplexnosti výstavbových projektů ovšem generální 

zhotovitel často uzavírá bilaterální smlouvy s podzhotoviteli, a to zejména v případě dodávek 

vyžadující speciální dovednosti nebo zkušenosti, které generální zhotovitel nemá, nebo 

v případech, kdy pro dodávku nemá kapacitu. Tzv. podzhotovitelské smlouvy mají v praxi často 

identickou podobu se smlouvou o dílo (obchodními podmínkami) uzavírané mezi objednatelem a 

zhotovitelem, čímž se prakticky multiplikují případné problémy jednotlivých ustanovení v 

obchodních podmínkách.10 Zejména v oblasti změn a změnového řízení může tato multiplikace 

negativně dopadnout na podzhotovitele, a to vzhledem k odpovědnosti za nepředvídané podmínky 

staveniště, podloží a ostatní změny.  

                                                 
9 Kelley, G. Construction Law: An Introduction for Engineers, Architects, and Contractors. Wiley, 2012, 312 stran. 

ISBN:9781118229033, s. 33 
10 GRULICH, T. „FIDIC“ a úskalí jejich aplikace. Právní rozhledy, 2009, č. 7, s. 233 
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Nicméně, samotnou podstatou generálního dodavatelství je přímý smluvní vztah mezi 

objednatelem a zhotovitelem, který nese riziko a odpovědnost za své podzhotovitele. Právo 

zhotovitele uzavírat podzhotovitelské smlouvy bývá často ve smluvách mezi objednatelem a 

generálním zhotovitelem omezeno, viz např. Podčl. 4.4 CONS, který stanoví, že „Zhotovitel nesmí 

zadat provedení celého díla dalším subjektům“ a podléhá určitým podmínkám, které je nutno ex 

ante splnit, např. povinnost předchozího souhlasu správce stavby s navrhovaným 

podzhotovitelem, pokud nemá dle smlouvy provádět poddodávky nebo povinnost oznámit datum 

zahájení prací podzhotovitelem správci stavby.  

Stavebním podnikatele je ve smluvním poměru dle CONS nutno rozumět jak zhotovitele 

ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, jako smluvní stranu smlouvy o dílo, která se zavazuje 

pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, tak dodavatele ve smyslu § 6 ZZVZ, jako 

osobu nebo více osob společně, které nabízejí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací v 

rámci práva veřejných zakázek zadavateli. Z důvodu zaměření tématu této práce budou nejčastěji 

používány pojmy zhotovitel a dodavatel. 

 

Regulátor 

Teorií stavebního smluvního práva je dále definovaná další kategorie přímých účastníků, 

jimiž jsou regulátoři, kteří uplatňují svoji působnost v územním plánování a územním a stavebním 

řízení, nebo při zajišťování zdraví a bezpečnosti při práci, jakosti, dodržování zákona o zadávání 

veřejných zakázek či řádného hospodaření s veřejnými zdroji.11 

Dozor nad dodržováním pravidel stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek 

u smluv o dílo realizovaných v režimu veřejné zakázky vykonává Úřad na ochranu hospodářské 

soutěže (dále jen „UOHS“), který dle § 248 ZZVZ rozhoduje o tom, zda zadavatel postupuje 

v zadávacím řízení v souladu se zákonem, kontroluje úkony zadavatele a je oprávněn ukládat 

nápravná opatření a projednávat přestupky a ukládat pokuty za jejich spáchání.  

Předmětem řízení vedených UOHS pro porušení zákona bylo mimo jiné před nabytím 

účinnosti Zákona o zadávání veřejných zakázek i nedodržování (již zrušeného) § 82 odst. 7 ZVZ 

týkajícího se zákazu podstatných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, potažmo 

v současnosti účinného § 222 ZZVZ.12  

                                                 
11 KLEE, L. op. cit. sub 3, s. 3 
12 Viz například rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-S0909/2014/VZ-

49432/2016/521/ZKu ze dne 15. prosince 2016, na základě kterého, UOHS v roce 2016 uložil ve věci veřejné zakázky 

na stavbu Trojského mostu pokutu ve výši 11 milionů Kč hlavnímu městu Praha za umožnění podstatné změny práv 

a povinností ze smlouvy o dílo ve formě rozšíření předmětu veřejné zakázky v rozporu s § 82 odst. 7 písm. a) ZVZ. 

Dostupné z: www.uohs.cz 
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1.2. CONS jako typické obchodní podmínky v investiční výstavbě v České republice 

Specifičnost a komplexnost výstavbových projektů a mnohost jeho účastníků (výstavbový 

projekt je tzv. „dočasnou multiorganizací“13) se odrážejí v mnohosti smluvních závazků 

vznikajících a měnících se při realizaci výstavbového projektu. Mezi nejčastěji využívané smlouvy 

ve výstavbě patří smlouva o dílo, smlouva příkazní, kupní smlouva, smlouva o společnosti nebo 

smlouva o poskytování služeb.  

Nejdůležitější smlouvou, smlouvou hlavní, je ovšem smlouva o dílo stanovující alokaci 

rizik mezi účastníky výstavbového projektu a jejich práva a povinnosti. Předmětem smlouvy o dílo 

je provedení díla zhotovitelem, přičemž dle § 2587 Občanského zákoníku se „dílem rozumí vždy 

zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části“. Právní úprava smlouvy o dílo v 

Občanském zákoníku není ovšem ve vztahu ke komplexním a složitým stavbám dostatečná, 

jelikož neobsahuje dostatečně širokou úpravu změnových řízení (ceny za dílo, prodloužení doby 

plnění, změny jakosti a kvantity materiálu atd.). Relevantní ustanovení § 2627 Občanského 

zákoníku jako dispozitivní ustanovení stanoví povinnost zhotovitele oznámit bez zbytečného 

odkladu skryté překážky na staveništi a navrhnout objednateli změnu díla, přičemž do dosažení 

dohody o změně díla je oprávněn zhotovitel stavbu přerušit a následně odstoupit od smlouvy. 

Taková úprava je ovšem naprosto nevyhovující pro velké výstavbové projekty, prvak proto, že 

z důvodu mnohosti změn, které se při výstavbě vyskytují, by docházelo k neodůvodněnému 

prodlužování doby předání díla a druhak by institut odstoupení od smlouvy pro jakoukoliv, byť 

sebemenší změnu, způsobil neefektivitu celého projektu. Nejen z těchto důvodu jsou v praxi 

užívány celosvětově rozšířené obchodní podmínky CONS.  

Závaznost CONS v českém právu lze dovodit z ust. § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku, 

který stanoví, že „část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel 

připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy“. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení postačí 

ve styku mezi podnikateli pro jejich závaznost pouhý odkaz na ně, jsou-li vypracovány odbornými 

organizacemi. Štenglová a kol. konstatují, že právě obchodní podmínky FIDIC (tedy i CONS) lze 

pokládat za obchodní podmínky vypracované odbornými organizacemi.14 Ztěží si lze ovšem 

v praxi představit ujednání obsahu smlouvy týkající se výstavbového projektu pouhým odkazem 

na CONS, jelikož tyto je nutno v rámci zvláštních podmínek a dalších specifikací a výkresů 

přizpůsobit na míru jednotlivému projektu. 

                                                 
13 KLEE, L. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 504 stran. ISBN 978-80-7478-804-8, s. 38 
14 TOMSA, M. in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. a TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2010, 1447 stran. ISBN 978-80-7400-354-7, s. 923 
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V obchodních podmínkách CONS je samotná smlouva o dílo dosti jednoduchá. Stvrzuje 

totiž pouze nabídkovou cenu a hlavní závazek smluvních stran. Většina hmotněprávních 

ustanovení je obsažena ve zvláštních a obecných podmínkách, technických výkresech a 

specifikacích. Smluvní dokumentace (dále v textu také jen „smlouva“) je dle Podčl. 1.5 CONS 

tvořena (dle hierarchie závaznosti):  

1) smlouvou o dílo,  

2) dopisem o přijetí nabídky,  

3) dopisem nabídky,  

4) zvláštními podmínkami,  

5) obecnými podmínkami,  

6) technickými specifikacemi,  

7) výkresy a  

8) formuláři a ostatními dokumenty tvořícími součást smlouvy.     

Co se týče obecných podmínek, v českém prostředí je pro výstavbu zvláště užíván překlad 

CONS vyhotovený Českou asociací konzultačních inženýrů z roku 2015 nazvaný Smluvní 

obchodní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

(„obecné podmínky“), 1. vydání, 1999.15 Pro výstavbu veřejné dopravní infrastruktury jsou tyto 

obecné podmínky dále přizpůsobeny specifickým nárokům zadavatelů zvláštními podmínkami pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (dále jen „Zvláštní 

podmínky“).16 

 

CONS v právu veřejných zakázek 

Ze složitější struktury CONS plyne jistá nedokonalost týkající se systematického rozporu 

smluvních dokumentů, která má dopad v právu veřejných zakázek. Systematický rozpor se týká 

skutečnosti, že kontraktační proces smlouvy o dílo je definován v obecných podmínkách, které se 

ovšem stávají závaznými až podpisem smlouvy o dílo.17  Proces na základě kterého, má docházet 

k uzavření smlouvy o dílo definovaný v obchodních podmínkách, se stane platným a závazným až 

poté, co je do smluvního poměru inkorporován na základě § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku 

uzavřením smlouvy o dílo s odkazem na CONS. 

                                                 
15 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Obecné 

podmínky). [online]. Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), 1. vyd., 2015. [cit. 30.3.2018]. Dostupné z: 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/Obecne_OP.pdf 
16 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Zvláštní 

podmínky). [online]. Ministerstvo dopravy, 1. vyd., 2016. [cit. 30.3.2018]. Dostupné z: 

www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/Zvlastni_OP.pdf 
17 Viz Podčl. 1.6 CONS 
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Navíc, dle T. Grulicha byl kontraktační proces upravený v Podčl. 1.6 CONS (povinnost 

uzavřít smlouvu o dílo do 28 dnů od obdržení dopisu přijetí nabídky zhotovitelem) za účinnosti 

zrušeného Zákona o veřejných zakázkách v té části, ve které zákonu odporoval, absolutně 

neplatný. 18 Zákon o veřejných zakázkách totiž speciálně a kogentně upravoval kontraktační proces 

u smluv uzavíraných v režimu veřejné zakázky.  

Tento závěr Grulicha je zcela validní a použitelný i za účinnosti Zákona o zadávání 

veřejných zakázek, který rovněž upravuje kontraktační proces smluv. Pokud by nedošlo k úpravě 

CONS hrozilo by ze strany veřejného zadavatele porušení § 124 a násl. ZZVZ (uzavření smlouvy 

na veřejnou zakázku). Na tuto skutečnost reagují také Zvláštní podmínky využívané při stavbě 

dopravní infrastruktury veřejnými zadavateli, které mění Podčl. 1.6 CONS tak, že kontraktační 

proces uvedený v tomto podčlánku ruší a postupuje se zcela dle Zákona o zadávání veřejných 

zakázek, čímž je zároveň řešena systematická nedokonalost ustanovení zmíněná výše. 

 

1.3. Typické změny v průběhu výstavbového projektu dle CONS  

Specifickým znakem výstavbového projektu je častý výskyt změn v jeho realizační fázi. 

Změny pramení z jevů, které nejsou ani jednou stranou předvídané a mnohdy jsou rovněž 

objektivně nepředvídatelné. Změny mohou pramenit z antropogenních a přírodních nebezpečí, 

které mají vliv na předmět díla, celkovou cenu a dobu dokončení a předání díla.19  

Přestože lze změny podmínek oproti projektové dokumentaci minimalizovat především 

formou důsledně vyhotovené projektové dokumentace či důkladnými geotechnickými průzkumy, 

nelze nikdy změny zcela účinně vyloučit. Změny jsou totiž nedílnou součástí každého 

výstavbového projektu a jsou mnohdy pro samotný projekt ze socioekonomického hlediska 

prospěšné. Pro veřejnost z hlediska komfortu užívání a pro objednatele z důvodu možnosti změny 

technických požadavků díla.20  

Změnami majícími vliv na dílo mohou být změněné externí podmínky (sesuvy půdy, 

neočekávané počasí, záplavy), neočekávané fyzické podmínky staveniště (hydrogeologické a 

geologické podmínky, neznámé podzemní sítě, kontaminace podloží), archeologické nálezy, 

zásahy orgánů veřejné správy, změny vstupních nákladů, kurzu měn, právních a technických 

předpisů atd. Zásadním pro kategorizaci důvodů mezi důvody nezávislé na smluvních stranách je 

                                                 
18 GRULICH, T. op. cit. sub. 10, s. 233 
19 KLEE, L. Změny předmětu a ceny díla veřejných zakázek na stavební práce v průběhu jejich realizace v kontextu 

nové směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek. Asociace pro rozvoj infrastruktury [online]. září 2015 [cit. 

30.3.2018]. Dostupné z: http://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2015/10/Klee-Zmeny.pdf 
20 HARTLEV, K. a LILJENBØL, M. Changes to Existing Contracts under the EU Public Procurement Rules and the 

Drafting of Review Clauses to Avoid the Need for a New Tender. PPLR [online]. Sweet & Maxwell, 2013 (22), s. 51 

[cit. 30.3.2018]. Dostupné v právní databázi Westlaw UK přes Centrální autentizační službu Univerzity Karlovy 
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skutečnost, že smluvní strany jejich výskyt nemohly předvídat. Obecně lze konstatovat, že důvody 

nezávislými na smluvních stranách jsou veškeré nezaviněné skutečnosti odlišné od podmínek 

v zadání projektu, popřípadě podmínek na obdobných staveništích v obdobné lokalitě.21  

Pojem nepředvídatelné je definován v Podčl. 1.1.6.8 CONS jako „to, co není rozumně 

předvídatelné zkušeným zhotovitelem do data předložení Nabídky“. Dle CONS platí, že za 

změněné externí podmínky v průběhu výstavbového projektu nese odpovědnost objednatel a jsou 

jeho rizikem, viz Podčl. 17.4 CONS, který přisuzuje rizika z nebezpečí spojených s působnením 

nepředvídatelných přírodních sil nebo sil, proti nimž by nepřijal zkušený zhotovitel adekvátní 

preventivní opatření, objednateli.  

 

1.3.1. Nepředvídatelné podmínky na staveništi 

Otázka nepředvídatelnosti fyzických podmínek staveniště, respektive určení pochybení 

jedné ze smluvních stran při průzkumech, může být zásadní, jelikož určení nepředvídatelnosti 

(tedy absence pochybení a vyvinutí náležité péče) de facto určuje odpovědnost té či oné smluvní 

strany za náklady plynoucí ze změněných podmínek a dále má vliv také na časové řízení projektu. 

CONS například ve svém Podčl. 4.12 upravují odpovědnost objednatele za náklady a zpoždění při 

výskytu nepředvídatelných (jak je tento pojem definován výše) fyzických podmínek a umělých a 

jiných překážek (podpovrchové a hydrologické podmínky) a znečišťujících látek.  

Určení, zda mohl změněné podmínky náležitě pečlivý zhotovitel předvídat, bude pro 

změnová řízení zásadní. Vždyť i § 2913 Občanského zákoníku upravující smluvní náhradu škody 

vyžaduje jako jednu z podmínek dovození odpovědnosti předvídatelnost. Příčínná souvislost mezi 

jednáním a následkem je totiž vyloučena, pokud je následek objektivně neočekávatelný či 

nepředvídatelný.22  

 

Nepředvídatelnost podmínek v britské judikatuře  

Výkladu nepředvídatelnosti ve stavebnictví se věnuje mnoho britských rozhodnutí, 

namátkou lze vzpomenout rozsudek Stavebního a technologického soudu v Londýně (Technology 

and Construction Court) ve věci Obrascon Huarte Lain SA týkající se výstavby tunelu pod 

přistávací plochou letiště v Gibraltaru na základě Žluté knihy FIDIC, ve kterém soud dovodil, že 

ačkoliv průzkumy objednatele neodhalily extrémní výskyt odchylek v podloží staveniště, 

obsahovala zadávací dokumentace informace ohledně umístění staveniště v blízkosti skladiště 

                                                 
21 KLEE, L.  op. cit. sub. 13, s. 205 
22 BEZOUŠKA, P. in HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. 

vydání, 2014, C.H. Beck, 2080 stran. ISBN  978-80-7400-287-8, s. 1570 
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ropy a informovala potenciální zhotovitele o v minulosti častém výskytu vojenských aktivit 

v prostoru staveniště.23 Tyto indicie měly u zhotovitele vyvolat důvodné pochybnosti o stavu 

fyzického podloží staveniště, a měl proto do určité míry předvídat a očekávat množství 

kontaminované zeminy na staveništi a zpracování tohoto množství zeminy ocenit a zahrnout do 

paušální ceny v nabídce (jednalo se o smlouvu s paušálním určením ceny).24  

V dalším rozsudku ve věci Van Oord UK Ltd Stavební a technologický soud v Londýně 

(Technology and Construction Court) při posouzení nepředvídatelnosti změny množství rašeliny 

v podloží při stavbě plynového potrubí na Shetlandech uzavřel, že je povinností zhotovitele počítat 

s určitou rozumnou mírou nepředvídatelnosti a nespoléhat se pouze „slepě“ na geotechnické 

informace obsažené v projektové dokumentaci vyhotovené objednatelem, tím spíše, pokud ještě 

před započetím prací bylo z dalších provedených testů zřejmé, že stav podloží neodpovídá 

zadávací dokumentaci, jelikož zkušený zhotovitel by tento stav měl být schopen předvídat.25 

Posouzení, do jaké míry zhotovitel spoléhá na poskytnuté informace o stavu podloží v zadávací 

dokumentaci, náleží dle Stavebního a technologického soudu v Londýně totiž do rizika 

zhotovitele, jelikož by bylo krajně nespravedlivé, kdyby jakékoliv odlišné podmínky od těch 

zachycených v zadávací dokumentaci byly nepředvídatelné.26  

Britská judikatura tedy operuje s pojmem nepředvídatelnost podmínek a s následnou 

možností změny podmínek oproti podmínkám uvedených v zadávací dokumentaci objednatele, 

když odpovědnost za tyto změny přisuzuje objednateli, a to v případě, že je zkušený zhotovitel 

(experienced contractor) nemohl rozumně předvídat. S tímto je rovněž spojené právo zhotovitele 

požadovat náklady na dodatečné práce a prodloužení doby dokončení díla, pokud mají změněné 

podmínky dopad na cenu a čas. 

 

Geotechnické riziko 

Z pohledu komparatistiky a zasazení výše uvedených rozsudků do českého práva, lze 

poukázat na ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku, které zakotvuje moderační právo 

soudu spravedlivě zvýšit cenu za dílo v případě výskytu okolností zcela mimořádně 

nepředvídatelných, pokud nepřevezme některá ze stran nebezpečí změny okolnosti. Takovou 

                                                 
23 Rozsudek Stavebního a technologického soudu při Vrchním soudu pro Anglii a Wales ze dne 16. dubna 2014, cit. 

dle [2014] EWHC 1028, body 1-10. Dostupné z: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2014/1028.html 
24 Ibid, body 228-240 
25 Rozsudek Stavebního a technologického soudu při Vrchním soudu pro Anglii a Wales ze dne 12. listopadu 2015, 

cit. dle [2015] EWHC 3074, bod 194. Dostupné z: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2015/3074.html 
26Ibid, bod 192 
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událostí by mohla být například živelná pohroma nebo válečný konflikt. Nepředvídatelné 

okolnosti odůvodňující zvýšení smluvené ceny za dílo musí totiž být zcela mimořádné intenzity.  

K převzetí geotechnického rizika zhotovitelem se věnují D. Hruška a L. Klee, když varují, 

že při ujednání o převzetí rizika jednou ze smluvních stran je nutno postupovat promyšleně, 

opatrně, a hlavně v dobré víře, jelikož každé převzetí geotechnického rizika zhotovitelem bude 

podléhat přísnějšímu soudnímu přezkumu a je zde zvýšené riziko shledání daného ustanovení za 

neplatné.27 Tomuto závěru nelze než přisvědčit. Každé přenesení rizika na tu smluvní stranu, která 

ho není schopna nést a kontrolovat znamená nebezpečí pro úspěšnou realizaci celého 

výstavbového projektu. Převzetí rizika zhotovitelem dále rezonuje v oblasti práva veřejných 

zakázek a naráží na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 ZZVZ, jelikož se může odrazit 

v neporovnatelnosti nabídek jednotlivých uchazečů z důvodu velké pravděpodobnosti, že někteří 

uchazeči nezahrnou přenesené riziko do svých nabídkových cen, a tím budou zvýhodněni na úkor 

uchazečů, kteří toto riziko poctivě ve své nabídce ocení.28  

K přenášení rizika za vznik nepředvídatelných okolností na jednu ze smluvních stran je 

tedy nutno (i v konotacích práva veřejných zakázek) postupovat obezřetně.  

 

1.3.2. Archeologické a jiné nálezy 

Dalším externím důvodem změny díla (výstavbového projektu v realizační fázi) mohou být 

archeologické a jiné nálezy. Archeologický nález je v § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o státní památkové péči) definován jako věc 

(soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho 

vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Archeologický nález na staveništi může 

představovat velké riziko ve vztahu k prodloužení doby dokončení díla a k jeho celkové ceně.  

Podčl. 4.24 CONS upravuje nález fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a 

konstrukcí, jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu, jejichž 

výskyt může vést k prodloužení doby dokončení díla a claimu (nároku) zhotovitele dle Podčl. 20.1 

CONS na zaplacení nákladů vynaložených v souvislosti s nálezem.  

T. Grulich v této souvislosti upozorňuje na rozpornost Podčl. 4.24 CONS, který explicitně 

stanoví, že nálezy „musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele“ a že Zhotovitel musí 

dát po … nálezu okamžitě oznámení Správci stavby, který musí dát pokyn, jak s ním naložit“, s § 

176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

                                                 
27 KLEE, L. a HRUŠKA, D. Geotechnické riziko: Jak to vidí soudci? Česká tunelářská asociace [online]. 2016, s. 31 

[cit. 30.3.2018]. Dostupné z: https://www.ita-aites.cz/files/tunel/2016/2/tunel_2_16-06.pdf 
28 Ibid, s. 21 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kterého není ani objednatel, ani zhotovitel oprávněn 

disponovat s nálezy ani udělovat pokyny ohledně nálezu (oprávněn vydávat rozhodnutí je pouze 

stavební úřad).29      

Je sice pravdou, že stavební úřad stanovuje podmínky k nakládání s archeologickými 

nálezy, k nimž došlo při postupu dle Stavebního zákona a že archeologický nález i naleziště nesmí 

dle § 23 odst. 3 Zákona o státní památkové péči doznat žádných změn až do prohlídky 

Archeologického ústavu nebo muzea, nicméně se závěrem T. Grulicha o rozpornosti ustanovení 

Podčl. 4.24 CONS se stavebním zákonem a zákonem o státní památkové péči nelze souhlasit. 

Spíše než rozporné, je toto ustanovení nepřizpůsobené dikci výše uvedených zákonů. Je totiž 

nasnadě, že dikce ustanovení týkající se umístění nálezů do péče a odpovědnosti Objednatele 

neznamená nic jiného než založení odpovědnosti objednatele za nálezy ve vztahu k orgánům 

veřejné moci, nikoliv možnost fyzické dispozice s nálezy. Ustanovení týkající se pokynu správce 

stavby zhotoviteli ohledně nakládání s nálezem je poté nutno vykládat jako promítnutí 

odpovědnosti objednatele za nález dle Podčl. 4.24 CONS. Těžko si představit situaci, kdy by 

odpovědnost za nález lpěla na smluvní straně, která by byla povinna řídit se ohledně něho pokyny 

druhé smluvní strany. Sám Grulich také v úvodu svého článku předesílá, že jedno z hlavních úskalí 

obchodních podmínek FIDIC tkví v doslovném překladu, který nerespektuje tuzemskou 

terminologii, čímž pouze podporuje argumentaci uvedenou výše.30 

 

1.3.3. Pochybení a nedokonalosti zadávací dokumentace 

U výstavbových projektů dle CONS (metoda dodávky Design-Bid-Build) je za 

vypracování zadávací dokumentace (výkresů, specifikací a výkazu výměr) odpovědný 

objednatel.31 I zhotovitel ovšem mnohdy v případě komplexních výstavbových projektů 

vypracovává realizační projektovou dokumentaci, která do větších detailů provádí a specifikuje 

projektovou dokumentaci dodanou objednatelem. V praxi poté dochází k častým sporům ohledně 

určení, za jaké chyby, opomenutí či nedokonalosti projektové dokumentace vyvolávajícími 

potřebu změnových řízení je odpovědná jaká ze smluvních stran.  

Ve větší míře za chyby v projektové dokumentaci (výkresech, specifikacích a výkazu 

výměr) dle CONS odpovídá objednatel. Na straně zhotovitele může dojít k chybám v prováděcí 

projektové dokumentaci dle Podčl. 4.1 CONS. V tomto případě mohou nastat dvě situace. První, 

                                                 
29 GRULICH, T. op. cit. sub 10  
30 Ibid 
31 KLEE, L. Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build. Asociace pro rozvoj infrastruktury [online]. 

červen 2014 [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: http://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2014/07/Lukas-

Klee-Zadavani-metodou-Design-Build.pdf 
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kdy je chyba zhotovitele v prováděcí projektové dokumentaci zhotovitele založena chybou 

objednatele a druhá, kdy je chyba nezávislá na jakémkoliv pochybení objednatele. V první 

uvedené situaci je dle Podčl. 1.8 CONS povinností zhotovitele okamžitě objednateli toto 

pochybení nebo vadu oznámit.  

K vynaloženému standardu péče nutné pro splnění oznamovací povinnosti o nedostatcích 

projektové dokumentace se vyjadřuje např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 253/2005 

ze dne 28.3.2007, ve kterém bylo uzavřeno, že „zhotovitel stavby, …, měl při vynaložení minimální 

odborné péče rozpoznat v průběhu výstavby podstatnou vadu projektové dokumentace“ a tuto vadu 

objednateli oznámit. Přestože se výše uvedený rozsudek vztahuje k již zrušenému Obchodnímu 

zákoníku považuje autor práce právní závěry v něm uvedené za přiměřeně uplatnitelné rovněž za 

účinnosti Občanského zákoníku. Jediný rozdíl relevantních ustanovení § 551 odst. 1 zrušeného 

Obchodního zákoníku a § 2594 Občanského zákoníku lze spatřovat ve vyjádření standardu péče, 

který musí zhotovitel vynaložit (potřebná péče dle Občanského zákoníku). Zhotovitel tedy musí 

vyvinout ve vztahu k odhalení vad projektové dokumentace potřebnou péči a tyto vady objednateli 

oznámit. 

V praxi je určení rozsahu odpovědnosti za vady díla dosti komplikované a podléhá značně 

rozsáhlému a nákladnému dokazování znaleckými posudky, zda vady díla způsobila činnost 

zhotovitele, nebo zda jsou vady důsledkem chybného projektu dodaného objednatelem.32 Z tohoto 

úhlu pohledu se zdá jako racionální využití institutu určení správcem stavby dle Podčl. 3.5 CONS, 

který je po konzultaci s oběma stranami oprávněn spravedlivě určovat práva a povinnosti 

smluvních stran. Tento institut může a měl by fungovat jako prevence následných sporů ohledně 

vad díla. Nelze tedy než doporučit, řešit veškeré spory výstavbového projektu v jeho průběhu a 

dle smlouvy.  

Dále mohou změny díla vyplývat z chybných geologických a hydrologických průzkumů 

staveniště, vadných informací o vedení kabeláže, potrubí, elektřiny, špatné koordinace účastníků 

projektu na staveništi i mimo něj, špatných pokynů správce stavby, či nezajištění veřejnoprávních 

povolení objednatelem. Na straně zhotovitele se poté bude jednat o neznalost podmínek staveniště, 

nedodržení smlouvy, zákona, neznalost specifik prací, přičemž všechna tato pochybení mohou 

vyústit v nezbytné změny díla (bez nároku na prodloužení doby dokončení díla a zvýšení jeho 

ceny). 33 

 

 

                                                 
32 HORÁK, P. in: HULMÁK, M. a kol. op. cit. sub 22, s. 1133 
33 KLEE, L.  op. cit. sub 13, s. 206 
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1.3.4. Zlepšení a akcelerace 

Jelikož příprava, projektování a realizace výstavbového projektu mohou v souhrnu 

přesahovat i období delší než 10 let, je častým jevem, že se na trhu v průběhu realizace 

výstavbového projektu objeví nová technická řešení výstavby, nové materiály nebo metody, které 

mohou mít na výstavbový projekt pozitivní vliv. Rovněž se za tuto dobu mohou změnit preference 

a nároky objednatele na podobu výstavbového projektu. Změny vyvolané rovněž těmito důvody 

se mohou odrazit v celkové ceně díla a době jeho dokončení a předání.  

Pokud má zlepšení pozitivní vliv na dobu dokončení díla lze změnu označit za „akceleraci“ 

(urychlení výstavby zvýšením efektivity) ve formě změny postupu prací, zvýšení pracovní síly, 

nasazení dalších strojů či zajištění nových poddodávek.34 Akcelerace může být vyvolána z vůle 

smluvních stran například pro zpoždění z důvodu protestů ekologických nebo jiných aktivistů, 

pokud harmonogram neposkytuje dostatečnou časovou rezervu, která by zpoždění kompenzovala. 

I v takovém případě ovšem mohou nastat spory ohledně skutečnosti, zda časová rezerva náleží 

objednateli či zhotoviteli a zda je tento povinen se jí vzdát ve prospěch dodržení doby dokončení 

a předání díla.   

 

1.4. Závěr kapitoly  

Existuje celá řada často vyskytujících se důvodů, pro které je nutné měnit dílo v průběhu 

realizace výstavbového projektu, tedy po uzavření smlouvy o dílo. U výstavbového projektu nelze 

předpokládat, že bude vždy a bez jakýchkoliv komplikací nebo změn zhotoven tak, jak je 

projektováno a předpokládáno, popřípadě zamýšleno. Potřeba změn díla po uzavření smlouvy o 

dílo je nedílnou součástí výstavbového projektu a vyplývá z komplexnosti a složitosti projektu, 

mnohosti jeho účastníků a nepředvídatelnosti jevů na staveništi. Minimalizovat tyto změny lze 

perfektní a bezchybnou přípravou projektu, která je ovšem v praxi časově a finačně náročná, 

přičemž ani sebelepší příprava projektu nezabrání změnám v důsledku nepředvídatelných jevů. 

Smluvní strany mohou změny řešit v průběhu výstavbového projektu k jeho efektivnímu 

dokončení v rámci mechanismů zakotvených v obchodních podmínkách CONS. České právo totiž 

ve většině případů neposkytne smluvním stranám dostatečnou oporu a právní jistotu pro řízení 

změn díla. 

 

                                                 
34 KLEE, L.  op. cit. sub 13, s. 216 
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2. Smluvní instituty věnující se změnám a změnový mechanismus dle CONS  

Jak bylo nastíněno v kapitole 1 této práce, z důvodu specifičnosti díla, jehož provedení je 

předmětem smlouvy, dochází často v průběhu realizace výstavbového projektu ke změnám či 

upřesnění předmětu díla, ke změnám ceny za dílo či doby dokončení a předání díla. CONS, jakožto 

ve stavebnictví praxí ověřené obchodní podmínky obsahují změnový mechanismus, který změny 

předvídá a vytváří závazný postup smluvních stran při vzniku a řešení změn. Následující 

podkapitoly jsou věnovány smluvnímu mechanismu změn dle CONS, tedy variacím a dále 

claimům a úpravám v důsledků změn vstupních nákladů.  

 

2.1. Pojem variace  

CONS obsahují v čl. 13 tzv. variation clauses,35 které zakladájí právo objednatele, přesněji 

správce stavby, měnit rozsah, technologický postup, standard či souslednost prací díla. Pokud by 

tato ustanovení ve smlouvě absentovala, jakákoliv změna podmínek by se mohla být pro celý 

výstavbový projekt fatální. Zhotovitel by totiž mohl stavební práce týkající se k jakékoliv změny 

či upřesnění díla, kterou je nutno vykonat k dokončení díla, odmítnout, což by způsobilo značné 

komplikace.36 V případě odmítnutí variačních prací zhotovitelem by byl objednatel nucen uzavřít 

smlouvu o dílo s jiným zhotovitelem, což by se mohlo negativně projevit v době dokončení díla. 

Stávající zhotovitel má totiž oproti potenciálnímu zhotoviteli tu výhodu, že je na staveništi 

přítomen, má na staveništi připravené stroje, pracovníky a je obeznámen se specifiky staveniště. 

Rovněž by odmítnutí variačních prací představovalo riziko navýšení ceny díla, a to vzhledem 

k nákladům spojeným se zadáním variačních prací v novém zadávacím řízení.    

Pro smlouvy podléhající režimu veřejné zakázky je důležité, aby byly změny mající dopad 

na cenu a čas řešeny transparentně, ale také rychle a hospodárně prostřednictvím smluvního 

mechanismu změn.37 V tomto kontextu lze obrat „smluvního mechanismu změn“ chápat ve smyslu 

„variací“. Variace jsou tedy nedílnou součástí obsahu smlouvy zadávané v režimu veřejné 

zakázky. Dle Podčl. 1.1.6.9 CONS je variací „jakákoliv změna Díla nařízená nebo schválená jako 

variace podle Článku 13 (Variace a úpravy).“  

 

2.1.1. Povaha nařízené variace dle Občanského zákoníku 

Z hlediska procesu iniciace lze rozlišovat variace nařízené správcem stavby, anebo variace 

jím schválené, například pokud zhotovitel podává návrh na zlepšení dle Podčl. 13.2 CONS. T. 

                                                 
35 Pozn.: tento termín je obtížně přeložitelný, nejblíže „ustanovení o variacích“ či „variační ustanovení“. 
36 KLEE, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 404 stran. ISBN 978-80-7552-161-

31, s. 207 
37 Ibid, s. 93 
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Grulich v této souvislosti poukazuje na rozpor nařízených variacích se zrušeným občanským 

zákoníkem, jelikož podle jeho interpretace nelze akceptovat povinnost zhotovitele bezvýhradně 

přijmout jednostrannou změnu díla objednatelem, když dovozuje, že jednoustrannou změnou díla 

dochází ke změně smlouvy o dílo bez souhlasu zhotovitele, jelikož změna předmětu díla, jako 

podstatné náležitosti smlouvy o dílo, nutně představuje změnu celé smlouvy o dílo. 38  

Teoreticky lze tuto intepretaci připustit i za účinnosti Občanského zákoníku, který v § 1724 

stanoví, že „Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy“. 

Právem (pouze) smluvních stran je následně dle § 1901 Občanského zákoníku ujednat si změnu 

svých práv a povinností (stávajícího závazku). Obecně lze připustit, že by při variacích docházelo 

ke změně závazku dle § 1902 Občanského zákoníku na základě privativní a kumulativní novace. 

Při privativní novaci dochází ke zrušení původního závazku a nahrazení závazkem novým, a to 

obzvláště tam, kde jsou ustanovení měněna a nemohou stát vedle sebe, přičemž při kumulativní 

novaci původní závazek trvá.39 Pod kumulativní novaci lze podřadit například doplnění závazku o 

vedlejší ustanovení ve formě smluvní pokuty či úroků. 

Taková interpretace na základě gramatického výkladu by ovšem popírala samotný smysl 

variačních ustanovení a změnových řízení ve stavebním smluvním právu. Variací a variačními 

pracemi (přinejmenším variacemi nezbytnými k provedení díla) totiž nedochází ani k nahrazení 

původního závazku (privativní novaci), ani k doplnění závazku např. o stavbu další budovy 

(kumulativní novaci). Variace je nutno chápat jako smlouvou ujednanou možnost úpravy předmětu 

díla (stávajícího), jedná se o předvídatelnou odchylku předmětu díla nebo jeho obměnu 

způsobenou skutečnými podmínkami v realizační fázi výstavbového projektu.40 Variace je tedy 

taková předvídatelná obměna, ke které se pojí vůle zhotovitele ve smyslu ust. § 1724 Občanského 

zákoníku.  

Závazek je tedy v tomto případě obsažen ve smlouvě, nevzniká na základě dohody či 

nařízení konkrétních variačních prací dle variačního ustanovení. Nelze tedy variace nezbytné 

k dokončení díla uplatněné dle smluvního mechanismu změn považovat za změnu závazku. Sám 

Hulmák uvádí, že ke vzniku závazku mezi stranami postačí pouze dostatečně určitá dohoda stran.41 

Závazek obsahující právo správce stavby nařídit variace a povinnost zhotovitele variace provést 

nemusí tedy obsahovat zcela konkrétní a určité vymezení variačních prací pro to, aby byl závazek 

mezi smluvními stranami platně zřízen.  

                                                 
38 GRULICH, T. op. cit. sub 10 
39 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo: Obecná část (§ 1721–2054). 

Komentář. 1. vyd. Praha, C.H. Beck., 2014, 1344 stran. ISBN 978-80-7400-535-0, s. 814–817 
40 KLEE, L.  op. cit. sub 36, s. 93 
41 HULMÁK, M. in HULMÁK, M. a kol. op. cit. sub 39, s. 18 
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Ostatně, tyto závěry lze podložit rovněž argumentací Nejvyššího soudu v usnesení sp. zn. 

23 Cdo 746/2010 ze dne 28. dubna 2011, ve kterém soud dovodil, že „Jestliže totiž šlo o naplnění 

předvídaného ujednání se stanovenými právními důsledky, nemohlo jít o jednostrannou změnu 

smlouvy, a tudíž nemusela být splněna podmínka souhlasu druhé strany“. Nařízené variace 

nezbytné k provedení díla lze tedy považovat za naplnění smlouvou předvídaného ujednání, při 

nichž nedochází z občanskoprávního hlediska ke změně závazku, natožpak smlouvy. Nelze tedy 

variaci nařízenou objednatelem považovat za neplatnou pro rozpor se zákonem, jelikož zhotovitel 

vyjádřil svoji vůli být touto variací vázán.  

 

2.1.2. Meze variačních prací  

Variační práce je zhotovitel povinen provést pouze v rozsahu nutném pro dokončení díla.42 

Výkladem a contrario lze dovodit, že dodatečné práce, které nejsou nutné k dokončení díla, nejsou 

součástí původního závazku a podléhají dohodě stran. Jakékoliv jiné práce zakládají exces z plnění 

dle smlouvy a netvoří součást původního závazku.  

Stanovení mezí nařízených variací se věnuje dosti rozsáhle zahraniční judikatura. Britská 

judikatura dovozuje, že pro splnění podmínek instutu variací musí být nařizované variační práce 

obsažené ve smlouvě a popsané alespoň v některé části smluvní dokumentace nebo od ní 

v rozumné míře odvozené. Často citovaný Lord Cairns v rozsudku Sněmovny Lordů (House of 

Lords) z roku 1876 rozlišoval mezi dodatečnou prací (additional work), která není variační prací 

dle smlouvy a variační prací (varied work), když konstatoval, že „…tak neočekávané, a tak odlišné 

práce od prací vykonávaných v rámci smlouvy, které nemohla druhá smluvní strana předvídat, 

nepředstavují variační práce a zakládají právo smluvní strany odmítnout tyto plnit“43 (dále jen 

„Cairnsův test“).44 Cairnsův test byl ve Velké Británii recentně potvrzen rozsudkem Stavebního a 

technologického soudu v Londýně ve věci Severfield (UK) Ltd ze dne 29. listopadu 2017, který 

odkazuje na Cairnsův test a odlišuje dodatečné práce od variačních, když dodatečné práce 

charakterizuje jako práce neobsažené ve smlouvě a ani touto smlouvou nepředvídané.45  

 Dodatečnými pracemi neobsaženými ve smlouvě (tedy nikoliv variačními pracemi) byla 

například v rozsudku britského Odvolacího soudu ve věci Blue Circle Industries shledána změna 

povahy prací při bagrování přístavního dna v Larne, Irsku. Ačkoliv měla být odtěžená zemina 

                                                 
42 KLEE, L.  op. cit. sub. 36, s. 98 
43 Pozn. překlad autora práce. 
44 Rozsudek Sněmovny Lordů ze dne 17. února 1876, cit. dle [1876] 1 App. Cas. 120, body 127-128. Dostupné z: 

Westlaw UK  
45 Rozsudek Stavebního a technologického soudu při Vrchním soudu pro Anglii a Wales ze dne 29. listopadu 2017, 

cit. dle [2017] EWHC 3066, bod 52. Dostupné z: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2017/3066.html 
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podle původní smlouvy rozprostřena po celém zálivu, na základě požadavků veřejnosti došlo 

k dohodě o změně využití odtěžené zeminy, která byla nově použita na vybudování umělého 

ostrova pro ptactvo. Taková změna prací ovšem dle soudu představovala natolik odlišné práce 

zakládající nový závazek mezi smluvními stranami, které nemohly tvořit variační práce dle 

smlouvy.46 

De lege ferenda by dle názoru autora této práce mohly být podmínky Cairnsova testu 

využity i v české rozhodovací praxi. Nařízenou variací dle smlouvy je totiž pouze taková odchylka 

díla, která byla smlouvou alespoň v obecnosti a dostatečně určitě předvídaná, která odpovídá 

povaze prací ve smlouvě. Jakékoliv jiné odchylky díla nemohou tvořit variace, jež jsou 

součástí původního závazku. Dodatečné práce (nikoliv dodatečné práce dle terminologie Zákona 

o zadávání veřejných zakázek), které druhá smluvní strana nemohla pro jejich odlišnost předvídat, 

by ve smyslu Cairnsova testu podléhaly novému ujednání mezi stranami dle § 1902 Občanského 

zákoníku ve formě dodatku ke stávající smlouvě nebo zřízení závazku na základě nové smlouvy 

mezi smluvními stranami.    

Ostatně, obdobné limity variací jsou stanoveny americkou právní doktrínou tzv. „zásadní 

změny“ (cardinal change). Zásadní změnou, a nikoliv variací, jsou v americké doktríně 

označovány nařízené změny objednatelem, které nespadají do působnosti smlouvy a zakládají její 

porušení pro nedostatek vůle stran (obzvláště zhotovitele) být jimi vázán v okamžiku uzavření 

smlouvy.47 Takové změny nejsou plněním dle smlouvy, naopak, smlouvu porušují, pročež je 

právem zhotovitele jejich provedení odmítnout.  

 

2.2. Variace dle Podčl. 13.1 CONS 

Správce stavby má dle Podčl. 13.1 CONS do okamžiku vydání potvrzení o převzetí díla 

právo iniciovat variaci pokynem nebo požadovat po zhotoviteli předložení návrhu variace. V 

Podčl. 13.1 CONS jsou demonstrativně vymezeny změny, které lze považovat za variace, a to 

změny:  

a) v množství;  

b) v kvalitě a jiných vlastnostech položek práce; 

c) ve výškách, rozměrech nebo rozmístění části díla; 

d) spočívající ve vypuštění práce, pokud nemá být vykonána někým jiným;  

                                                 
46 Rozsudek Odvolacího soudu pro Anglii a Wales ze dne 27. února 1987, cit. dle [1987] 37 BLR 40. Dostupné z: 

Westlaw UK 
47 KELLEHER, T., ROBEY, R a MASTIN, J. Common sense construction law: a practical guide for the construction 

professional. Smith, Currie & Hancock LLP, 2014, 896 stran. ISBN 978-0470231364, s. 314-316. Dostupné z: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1865616 
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e) v jakékoli dodatečné práci, technologickém zařízení, materiálech, službách 

nezbytných pro stavbu; a  

f) v posloupnosti a načasování provádění díla.  

Co se týče variace jako změny v množství položek práce obsažených ve smlouvě, tato 

přináší výkladová úskalí, jelikož Podčl. 13.1 CONS explicitně dodává, že změny v množství 

nejsou nutně variací. Dle Bakera toto ustanovení mylně evokuje jako referenční hodnotu variace 

množství položky prací ve výkazu výměr, zatímco správně by se tato referenční hodnota měla 

spíše vztahovat k tomu, zda se jedná o množství položek práce, které je zhotovitel povinen dle 

smlouvy pro dokončení díla vykonat k okamžiku uzavření smlouvy.48   

Tedy, práce vyvolané nepředvídatelnou okolností je možné podřadit pod variace dle Podčl. 

13.1 CONS, ač nebyly v době uzavření smlouvy ve výkazu výměr explicitně v takovém množství 

předvídány. Naopak, změny ve skutečném množství provedených prací oproti množství 

uvedenému ve výkazu výměr vyvolané nemožností v době uzavírání smlouvy zcela přesně 

odhadnout konečné množství potřebných prací pro provedení díla, nebudou variací. Tomuto 

závěru přisvědčují rovněž Zvláštní podmínky, když pro právní jistotu smluvních stran ve svém 

Podčl. 13.9 CONS explicitně stanovují, že „změny v množství jednotlivých položek vznikající 

v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace … zpracováním realizační dokumentace 

stavby, nebo odrážející skutečný stav na staveništi rozdílný oproti předpokládanému… nejsou 

variací“. 

Podčl. 13.1 CONS, odstavec druhý stanoví, že „Zhotovitel musí každou Variaci provést a 

je jí vázán, pokud nedá okamžitě Správci stavby oznámení (s uvedením podpůrných podrobností), 

že Věci určené pro dílo požadované pro Variaci jsou pro Zhotovitele těžko dostupné.“ S ohledem 

na výše uvedené jsou variační práce rovněž omezeny právem zhotovitele odmítnout provést variaci 

(po okamžitém odůvodněném oznámení správci stavby), pokud jsou pro něho těžko dostupné věci 

potřebné pro provedení variace. K explicitně zakotvenému omezení variace dle druhého 

odstavce Podčl. 13.1 CONS lze z obecného hlediska rovněž přiřadit důvod diskutovaný 

v podkapitole výše, a to právo odmítnout nařizované změny správcem stavby, které nelze podřadit 

pod variace dle smlouvy (ve smyslu nepředvídatelných prací vymezených v Cairnsově testu).  

V tomto ohledu lze poukázat na nové vydání obchodních podmínek FIDIC publikované 

v roce 2017. Verze CONS 2017 přináší oproti CONS rozšíření důvodů odmítnutí provedení 

variace zhotovitelem, když zavádí právo zhotovitele odmítnout provedení nařízené variace pro 

                                                 
48 BAKER, E., MELLORS, B., CHALMERS, S. a LAVERS, A. FIDIC Contracts: Law and Practice. 5. vyd. 

Routledge Taylor & Francis Group, 2009, 583 stran. ISBN 9781843116288, s. 122 
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nepředvídatelnost povahy prací.49 Tímto ustanovením byl do CONS 2017 implementován 

Cairnsův test o nepředvídatelnosti prací, o němž je pojednáno v podkapitole výše. Dále CONS 

2017 přináší právo zhotovitele odmítnout vykonat variaci, pokud by nepříznivě ovlivnila 

schopnost zhotovitele plnit povinnosti vyplývající ze zdravotních a bezpečnostních předpisů a 

předpisů týkajících se životního prostředí.50  

Právo nařizovat variace správcem stavby není tedy bezbřehé a podléhá smluvním a 

zákonným omezením. 

 

2.3. Návrh na zlepšení dle Podčl. 13.2 CONS 

Dle Podčl. 13.2 CONS je přiznáno zhotoviteli právo předložit písemný návrh, který má 

vést (v případě jeho přijetí správcem stavby) k urychlení dokončení díla, snížení nákladů 

objednatele, zvýšení výkonnosti nebo hodnoty díla nebo být jinak prospěšný. Zhotovitel je dle 

Podčl. 13.2 písm. c) CONS motivován k předkládání návrhů finační odměnou ve výši 50 % rozdílu 

mezi částkou odpovídající snížení smluvní hodnoty (bez promítnutí úprav ceny dle Podčl. 13.7 a 

13.8 CONS), tedy ušetření prostředků objednatele, a částkou odpovídající snížení hodnoty 

pozměněných prací (s přihlédnutím k snížení jejich kvality, živnotnosti a efektivity). 

 Návrh na zlepšení může mít tedy dopady na celkovou cenu díla a termín dokončení. 

Jelikož je návrh na zlepšení připravován na náklady zhotovitele tvoří finanční odměna za zlepšení 

náležející zhotoviteli nedílnou součást tohoto institutu, v opačném případě by totiž byl zhotovitel 

stěží ochoten navrhovat jakákoliv zlepšení.51 

 

2.4. Postup při variaci dle Podčl. 13.3 CONS 

Co se týče samotného procesu, jakým se variace realizují, dle CONS rozlišujeme variace 

na základě:  

(i) pokynu správce stavby,  

(ii) požadavku, aby zhotovitel předložil návrh variace a 

(iii) písemného návrhu zhotovitele. 

L. Klee doporučuje užití variací na základě požadavku, aby zhotovitel předložil návrh 

variace, jelikož součástí tohoto návrhu musí být taktéž předložení předpokládaných dopadů 

variace na harmonogram a její ocenění, což může zabránit budoucím sporům ohledně vlivů variace 

                                                 
49 CMS guide to the FIDIC 2017 suite [online]. CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, prosinec 2017, s. 19 [cit. 

31.3.2018]. Dostupné z: http://www.cms-lawnow.com/-/media/lawnow/pdfs/cms-publications/s-17110035990-v7-

broc-fidic-brochure.pdf 
50 Ibid 
51 BAKER, E. a kol. op. cit. sub 48, s. 130 



 

24 

 

 

na náklady a čas plnění (claimům).52 Pokud se objednatel a zhotovitel v rámci postupu při variaci 

nedohodnou na prodloužení doby dokončení vyvolané variací, uplatní se Podčl. 8.4 písm. a) ve 

spojení s Podčl. 20.1 CONS na základě nichž, je zhotovitel oprávněn ke claimu na prodloužení 

doby pro dokončení díla v rozsahu, v jakém je dokončení zpožděné kvůli variaci. 

Předcházení claimů a sporů se ukazuje jako tendence, která bude nadále obchodními 

podmínkami FIDIC prosazována. Nová verze CONS 2017 přináší změny ustanovení týkajících se 

variace na základě požadavku o předložení návrhu zhotovitelem. V novém Podčl. 13.3 CONS 

2017 požadují, aby zhotovitel předložil podrobné údaje o pracích, zdrojích a metodách, které mají 

být pro variaci užity, harmonogram provedení variačních prací, návrh na změnu harmonogramu a 

doby dokončení celého díla a návrh pozměněné smluvní ceny za dílo v souvislosti s variací.53 Lze 

tedy více než doporučit, aby každá jednotlivá variace byla detailně popsána ve vztahu k jejímu 

vlivu na čas a cenu tak, aby později nevyvstávaly claimy a spory týkající se dopadů variace. 

Ocenění každé jednotlivé variace poté probíhá smlouvou předvídaným způsobem dle čl. 

12 (Měření a oceňování) CONS, na základě ocenění vhodnou položkovou cenou specifikovanou 

ve smlouvě, či tzv. novou položkovou cenou, která je odvozena od položkových cen ve výkazu 

výměr s přiměřenými úpravami, nebo z odpovídajících nákladů s přirážkou přiměřeného zisku 

zhotovitele. Pokud smlouva obsahuje seznam hodinových sazeb, je správce stavby dle Podčl. 13.6 

CONS oprávněn vydat pokyn, že nahodilé nebo menší práce budou oceněny na základě 

hodinových sazeb. 

Zvláštní podmínky ve svém Podčl. 12.3 v tomto ohledu mění CONS, když stanoví, že 

vhodnou cenou dle Podčl. 12.3 CONS musí být taková cena, která je (v tomto pořadí):  

- specifikovaná ve smlouvě;   

- odvozena z ceny obdobné položky ve smlouvě; 

- stanovena na základě Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací; nebo 

- určením správcem stavby dle Podčl. 3.5 CONS na základě zhotovitelova návrhu 

přímých nákladů položky s přirážkou přiměřeného zisku (5 %), výrobní režie (5 %) a 

správní režie (5 %). 

Veřejní zadavatelé tak při užití CONS ve znění Zvláštních podmínek mají explicitně stanoven 

transparentní postup pro ocenění případných variačních prací, pokud nejsou oceněny ve smlouvě. 

                                                 
52 KLEE, L. op. cit. sub 36, s. 97 
53 FIDIC Red book 2017 [online]. Clyde & Co, 2017 [cit. 31.3.2018]. Dostupné z: 

https://www.clydeco.com/uploads/Blogs/brexit/Clyde__Co_-_FIDIC_Red_Book_2017_-

_A_MENA_Perspective_FINAL.pdf 
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2.5. Vybrané ostatní změny dle CONS 

Mezi další smluvní instituty mající dopad na dobu dokončení a předání díla a jeho cenu 

předvídané CONS patří claimy objednatele a zhotovitele na základě podčlánků napříč celými 

obchodními podmínkami CONS (např. Podčl. 1.9, 2.1, 4.7, 4.12, 7.4, 8.9, 10.3, 13.7, 16.1, 17.3, 

19.4 CONS a další), přeceňování položek prací dle Podčl. 12.3 CONS, popřípadě úpravy ceny 

v důsledku změny vstupních nákladů dle Podčl. 13.8 CONS a změn legislativy dle Podčl. 13.7 

CONS. 

 

2.5.1. Claimy 

V průběhu realizace výstavbového projektu vznikají smluvním stranám dle CONS a 

v souvislosti s nimi nároky (claimy) týkající se dodatečných plateb nebo prodloužení doby. Tyto 

tzv. claimy nelze ovšem chápat jako právní nároky ve smyslu subjektivních vymahatelných práv, 

jedná se spíše o smluvní mechanismus uplatňovaný u smluv o dílo týkající se výstavby, jehož 

konkrétní povahu je nutno určit ad hoc.54 Přestože se claimy v českém právním prostředí překládají 

jako nároky, je tento překlad nepřiléhavý. Claim totiž nelze podřadit ani pod nárok na plnění nebo 

nárok na náhradu škody, přestože se s těmito v určitých fázích může překrývat.55 Z výše 

uvedených důvodů není anglický výraz claim překládán. 

Claimy jsou tedy smluvní „nároky“ jedné ze smluvních stran, které mohou být oznámeny 

druhé straně na základě smlouvy nebo jinak v souvislosti se smlouvou, pro jejichž uplatnění je 

smlouvou stanoven určitý postup.56 Rozeznáváme claimy objednatele (např. uplatnění nároku 

nákladů spojených s odstraněním vad díla dle Podčl. 11.2 CONS, prodloužení záruční doby dle 

Podčl. 11.3 ve spojení s Podčl. 2.5 CONS) a claimy zhotovitele týkající se dodatečné platby nebo 

prodloužení doby dle Podčl. 20.1 CONS (vyplývající mimo jiné z pozdního předání staveniště dle 

Podčl. 2.1 CONS, nevydání potřebného výkresu nebo pokynu ve lhůtě dle Podčl. 1.9 CONS, či 

nepředvídatelného stavu podloží).  

Claimy často vznikají jako důsledky změn oproti v zadávací dokumentaci předvídaným 

podmínkám. Samotný proces uplatňování claimu je v CONS vystaven tak, aby uplatňování 

veškerých změn a úprav proběhlo formou spolupráce smluvních stran tak, aby bylo předcházeno 

sporům. Claimy a proces jejich uplatňování tedy řeší potenciální dodatečné náklady v průběhu 

                                                 
54 Důvodová zpráva k § 1 Občanskému zákoníku, s. 26 uvádí, že „Nárok je jen složkou soukromého oprávnění, 

nevzniká hned při vzniku oprávnění, ale až při dospělosti subjektivního práva …. Některá soukromá oprávnění navíc 

nejsou s nárokem vůbec spojena.“ 
55 KLEE, L. op. cit. sub 36, s. 108 
56 KLEE, L. op. cit. sub 3, s. 78 
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projektu a dopady na jeho časové řízení a ex ante stanovuje způsob, jak budou náklady oceněny a 

určena případná změna harmonogramu.  

Co se týče systematiky úpravy claimů objednatele a zhotovitele v CONS, lze jí vytknout 

nekonzistentnost v přístupu ke claimům objednatele, jejichž obecný rámec je upraven v Podčl. 2.5 

CONS, zatímco claimy zhotovitele jsou upraveny v Podčl. 20.1 CONS. Ačkoliv Čl. 20 nese 

označení „Claimy, spory a rozhodčí řízení“ nenajdeme v tomto článku žádnou úpravu claimů 

objednatele. Naopak, Čl. 20 obsahuje pouze jeden podčlánek vztahující se k postupu uplatňování 

claimů zhotovitelem a zbytek článku se věnuje řešení sporů. Řešení přináší nové vydání CONS 

2017, které do Čl. 20 (Claimy objednatele a zhotovitele) vkládají taktéž úpravu claimů objednatele 

a stanovují v Podčl. 20.2 shodný postup uplatňování claimu jak pro zhotovitele, tak pro 

objednatele. Zároveň je část kapitoly týkající se sporů a rozhodčích řízení pro větší systematičnost 

vyňata do nového článku 21 nazvaného „Spory a rozhodčí řízení“.  

Přestože někteří experti zabývající se FIDIC vytýkají čl. 20 nové CONS 2017 jeho složitost, 

jelikož dochází k rozšíření Podčl. 20.1 o více než 4,5 strany, 57 dle názoru autora práce bude 

komplexní úprava stejného postupu při uplatňování claimů obou smluvních stran v jednom článků 

přínosem, neboť přinese větší transparentnost, rovnost smluvních stran a jejich právní jistotu.  

 

2.5.2. Úpravy ceny díla v důsledku změn nákladů 

Dalším smluvním institutem CONS upravujícím změny v průběhu realizační fáze 

výstavbového projektu jsou úpravy v důsledku změn nákladů zakotvené v Podčl. 13.8 CONS. 

Náklady se dle citovaného podčlánku rozumí „zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na 

Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady díla“ vypočtené na základě vzorce stanoveného v 

podčlánku.  

Pokud zvláštní podmínky užití Podčl. 13.8 CONS nevyloučí, resp. pokud příloha k nabídce 

obsahuje tabulku údajů o úpravách, ve které jsou specifikovány jednotlivé nákladové indexy a 

referenční ceny, od kterých se má odvíjet upravená cena, podléhají jednotlivé částky vyplácené 

zhotoviteli, ve vztahu ke změnám nákladů na vstupy pro provedení díla, úpravě ceny. Užití úpravy 

ceny na základě změny nákladů zhotovitele je dobrovolné, a ne ve všech případech bude k jejímu 

užití smluvními stranami přistoupeno. Například valorizační doložka bude v praxi často využívána 

v případech, kdy by bylo nepřiměřené, aby zhotovitel nesl riziko zvýšených nákladů v důsledku 

inflace.58  

                                                 
57 CMS guide to the FIDIC 2017 suite, op. cit. sub 49, s. 38 
58 BAKER, E. op. cit. sub 48, s. 177  
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Jak uvádí komentář k FIDIC, samotná tabulka údajů o úpravách, na kterou odkazují CONS, 

poskytuje spíše vodítko pro smluvní strany a v praxi je více než pravděpodobné, že bude docházet 

k jejímu přizpůsobení konkrétním podmínkám a požadavkům smluvních stran.59  

Zvláštní podmínky využívané veřejnými zadavateli při stavbách dopravní infrastruktury 

obecný Podčl. 13.8 CONS mění Podčl. 13.8.1.2 Zvláštních podmínek, který opravňuje zhotovitele 

k úpravě ceny v důsledku změny nákladů i v případě, že úpravy ceny nejsou na základě smlouvy 

povoleny, pokud je objednatel v prodlení s plněním některé povinnosti, které způsobilo, že 

zhotovitel provádí práce po datu stanoveném pro dokončení díla. Taková úprava ceny je dle 

Zvláštních podmínek navázaná na index cen stavebních prací publikovaný Českým statistickým 

úřadem. Smysl ustanovení, kterým smluvní strany zavádějí právo na úpravu ceny v případě 

prodlení objednatele i pokud obecně k úpravám ceny dle smlouvy nedochází, tkví v tom, že by 

bylo značně nespravedlivé a nepřiměřené, aby zhotovitel nesl zvýšené náklady způsobené 

prodlením objednatele, ikdyby nebyla ujednána úprava ceny v důsledku zvýšených nákladů. 

 

2.5.3. Úpravy ceny díla v důsledku změn legislativy 

Na cenu může mít vliv ovšem i změna legislativy v zemi staveniště, kterou upravuje CONS 

v Podčl. 13.7, jehož odstavec prvý stanoví: 

„Smluvní cena musí být upravena tak, aby bylo zohledněno zvýšení nebo snížení Nákladů, 

vyplývajících ze změny v Pravních předpisech Země (včetně zavedení nových právních 

předpisů a zrušení a modifikace existujících právních předpisů) nebo změny v soudním 

nebo oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů provedené po Základním 

datu, která ovlivňuje Zhotovitele při plnění závazků podle Smlouvy.“ 

Pod tento odstavec je možné podřadit změnu sazby daně z přidané hodnoty nebo změny 

v oficiálním úředním výkladu právních předpisů, které mají dopad na náklady zhotovitele při 

provádění díla.  

Baker tomuto podčlánku vytýká, že je nedokonalý, protože ponechává prostor pro široký 

výklad, jelikož za výklad právních předpisů mající vliv na cenu díla by mohl být považován i 

odbornou veřejností a soudy nesdílený ad hoc výklad legislativy, pokud splní podmínku úřední 

oficiality.60 Takový důsledek ovšem není dle autora práce v souladu se smyslem daného 

ustanovení a je v konečném důsledku způsobilý narušovat právní jistotu smluvních stran. 

                                                 
59 JAEGER, A a HÖK, G. FIDIC- A Guide For Practitioners. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, 446 stran. 

ISBN 978-3-642-02100-8, s. 231 
60 BAKER, E. op. cit. sub 48, s. 176 
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V každém konkrétní případě bude nutno tedy dospět na základě výkladu k závěru, zda daný 

oficiální výklad splňuje smysl ustanovení Podčl. 13.7 CONS. 

Další problematickou částí tohoto podčlánku je pak vázanost úpravy ceny díla na změnu 

nákladů zhotovitele způsobenou změnou právních předpisů, přičemž právní předpisy jsou v Podčl. 

1.1.6.5 CONS definovány dosti široce jako „veškerá národní legislativa (nebo státní) legislativa, 

nařízení, vyhlášky a jiné právní předpisy…“. Teoreticky tak lze uvažovat, že například změna 

podzákonného právního předpisu (např. nařízení vlády o minimální mzdě) by mohla být důvodem 

pro úpravu ceny dle předmětného ustanovení.  

V praxi mohou nastat nejasnosti, zda dodatečné náklady (například právě vynaložené na 

mzdy způsobené změnou právních předpisů) mají být součástí uplatnění claimu zhotovitele na 

základě Podčl. 13.7 CONS (úpravy ceny v důsleku změny nákladů) nebo uplatněním postupu dle 

13.8 CONS (úpravy ceny v důsledku změn legislativy). Rosenberg a Tweeddale se přiklánějí 

k názoru, že pokud jsou změny v legislativě zahrnuty v položkách podléhajících úpravě dle Podčl. 

13.8 CONS (zvýšení nákladů na pracovní síly) a zároveň je uplatňován claim zhotovitele na 

základě Podčl. 13.7 CONS z důvodu změny legislativy, užije se úprava Podčl. 13. 7 CONS jako 

úprava speciální.61  

Ač oba uvedené podčlánky úpravy ceny mají dopad na výši celkové ceny za dílo nejsou 

považovány za variace, claimy ani měření skutečně provedených prací a tvoří kategorii sui generis. 

 

2.5.4. Měření 

Na druhou stranu je nutné poukázat na to, že měření skutečně provedených prací dle CONS 

(jakožto tzv. měřené zakázky) není změnou závazku. Měří se skutečné použité množství každé 

položky soupisu prací, jež je oceněna zhotovitelem v jeho nabídce.  

Měření je smluvenou metodou určení celkové ceny za dílo, resp. smluvní ceny dle Podčl. 

14.1 CONS, která je určena na základě měření a oceňování dle Čl. 12 CONS a podléhá úpravám 

dle smlovy. Změna reálného množství vynaloženého materiálu, výrobků a prací na základě měření 

oproti údajům uvedeným ve výkazu výměr nemůže být a není změnou, natožpak změnou závazku 

ze smlouvy. Jedná se totiž o metodu určení celkové ceny díla, jelikož výše ceny u měřeného 

kontraktu není v době podání nabídky ještě vůbec známá.62  

Vždyť i § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku stanoví, že cenu lze sjednat „odkazem na 

rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy“. 

                                                 
61 ROSENBERG, G., TWEEDDALE, A. Clause 13 [online]. Corbett & Co., 2016, s. 25 [cit. 31.3.2018]. Dostupné z: 

http://corbett.co.uk/wp-content/uploads/Clause-13.pdf 
62 KLEE, L. op. cit. sub 13, s. 221 
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Horák k této metodě určení ceny poznamenává, že jde o předběžný výpočet nákladů, které bude 

třeba vynaložit pro provedení díla, jehož užití je typické například ve výstavbě.63 Ve světle 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 746/2010 ze dne 28. dubna 2011 lze měření rovněž 

považovat za „naplnění předvídaného ujednání se stanovenými právními důsledky“. Je tedy contra 

legem považovat přijatou smluvní částku, která je potvrzena objednatelem v dopise o přijetí 

nabídky, za cenu celkovou, jedná-li se o smluvní cenu dle CONS jako tzv. měřeného kontraktu.  

Jiná situace ovšem nastává při kvalifikované kvantitativní změně (změně v množství) 

měřené položky oproti odhadovanému množství položky ve výkazu výměr. Taková změna ve 

svém důsledku způsobí přecenění položek prací v zadávací dokumentaci. Tato změna je nazývána 

kvalifikovanou z důvodu, že musí dle Podčl. 12.3 CONS splňovat následující kritéria: 

- překročit množstevní limit položky (změněné množství o více než 10 %),  

- překročit limit nákladů za změněné množství položky (vynaložené prostředky na 

změnu ve výši více než 0,01 % přijaté smluvní částky) a 

- změnit náklady za jednotku položky o více než 1 %. 

Při výskytu množstevní změny výše uvedených kvalit je stanovena povinnost danou 

položku ocenit novou položkovou cenou reflektující změněné množství provedené práce. Smysl 

ustanovení o novém ocenění položky soupisu prací lze spatřovat ve skutečnosti, že při změně 

množství skutečně provedené položky může ze strany zhotovitele docházet jak ke zvýšení, tak 

snížení nákladů za jednotlivé položky. Například pokud bude zhotovitel oprávněn po svém 

poddodavateli požadovat množstevní slevu dojde ke snížení nákladů, naopak pokud bude nucen 

vyhledat jiného poddodavatele proto, že ten současný nemá dostatečné kapacity pro dodávky 

změněného množství, dojde ke zvýšení nákladů za položku. 

Zvláštní podmínky tuto úpravu výslovně vylučují (viz Podčl. 12.3 Zvláštních podmínek). 

Ve veřejných zakázkách zadávaných zadavateli při využítí Zvláštních podmínek nebude tedy 

přistupováno k přeceňování položek prací z důvodu jejich množstevní změny. 

 

2.6. Závěr kapitoly 

CONS předvídají smluvní mechanismy, kterými dochází k úpravě a změně díla v průběhu 

jeho provádění v závislosti na vzniku okolností, o kterých není jisté, zda a kdy nastanou. Frekvence 

výskytu některých typických kategorií změn dovoluje tyto změny předvídat a stanovit smluvní 

postupy způsobu jejich řešení. Jedná se například o úpravy ceny dle smlouvy. Úpravy a změny 

realizované na základě CONS mají vliv na čas (např. dobu dokončení díla, záruční dobu) a cenu 

                                                 
63 HORÁK, P., op. cit. sub 32, s. 1114 
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díla (nové ceny existujících položek soupisu prací, dodatečné platby, úprava ceny v důsledku 

změn). V kvalitních obchodních podmínkách ustanovení týkající se variací, claimů, či úpravy ceny 

nemohou absentovat již jen z důvodu značné délky realizace výstavby. CONS tyto smluvní 

mechanismy transparentně v určité míře jednoznačnosti s výhradami uvedenými v předcházející 

kapitole upravují.  
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3. Změny veřejné zakázky ve fázi plnění  

Mezi hlavní povinnosti zadavatele patří povinnost zadat veřejnou zakázku v zadávacím 

řízení (viz § 2 odst. 3 ZZVZ) a povinnost neumožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 ZZVZ. Účelem zákazu je mimo jiné zachování volné 

hospodářské soutěže a zabezpečení efektivity nakládání s veřejnými zdroji. Změny veřejné 

zakázky mající potenciál narušit hospodářskou soutěž by měly být zadávány v novém zadávacím 

řízení. Bezbřehá povinnost zadávat veškeré změny veřejné zakázky v novém zadávacím řízení by 

ovšem přinesla značné ekonomické ztráty a mohla by narušit efektivitu smluv uzavíraných 

v režimu veřejné zakázky. Jak uvádí generální advokátka J. Kokott rozpor mezi hodnotami (zásady 

práva veřejných zakázek a efektivita plnění smlouvy) „pravidelně vytvoří napětí jednak mezi 

úsilím o co možná nejefektivnější pokračování v provádění zakázky, a jednak povinností 

zachovávat rovnost příležitostí pro všechny aktuální a potenciální poskytovatele.“ 64  

Na poli práva Evropské unie je hlavní důraz kladen na dodržování základních zásad 

primárního práva. V právu veřejných zakázek se zvláště jedná o zabezpečení řádné hospodářské 

soutěže mezi dodavateli pro zamezení diskriminace soutěžitelů a nerovnostem na vnitřním trhu. 

Změnou smlouvy na veřejnou zakázku po jejím uzavření je totiž neúspěšným dodavatelům 

znemožněno jakkoli na takovou změnu reagovat. Kdyby soutěžitelé ovšem o měnících se 

podmínkách věděli již ve fázi zadávacího řízení, mohli by svoji nabídku změněné skutečnosti 

přizpůsobit, anebo se účastnit nového zadávacího řízení vztahujícího se ke změně.65 Soudní dvůr 

Evropské unie (dále jen „SDEU“) v rámci své rozhodovací praxe zavedl doktrínu podstatné změny 

veřejné zakázky jako změny zakázané a nepodstatné změny, která je změnou povolenou. 

 

3.1. Zásady práva veřejných zakázek 

Ačkoliv je právo veřejných zakázek právem smíšeným (obsahuje jak veřejnoprávní, tak 

soukromoprávní normy), o procesu zadání veřejné zakázky lze říci, že je upraven normami 

soukromého práva.66 Pochopení povahy práva veřejných zakázek (alespoň co se týče 

kontraktačního procesu a vztahu smluvních stran) jako práva soukromého se značně kogentním 

charakterem, a tedy rovněž smluv uzavíraných v tomto režimu jako smluv soukromoprávních, 

které mají stejné potřeby a nedokonalosti jako běžné obchodní smlouvy neuzavírané v režimu 

                                                 
64 Stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 13. března 2008 k řízení Soudního dvora Evropské unie o 

předběžné otázce ve věci Pressetext Nachrichtenagentur GmbH proti Rakouské republice a dalším, C-454/06, bod 44. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu 
65 DVOŘÁK, D. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. Praha: C. H. Beck, 2014, 243 

stran. ISBN 978-80-7400-518-3, s. 101 
66 Ibid, s. 43 
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veřejné zakázky, je zcela zásadní pro zajištění efektivity a úspěšnosti velkých výstavbových 

projektů.  

 

Autonomie vůle a hlavní zásady práva veřejných zakázek 

Jelikož jsou smlouvy uzavírané v režimu veřejné zakázky smlouvami soukromoprávními, 

přichází v úvahu kolize základní zásady soukromého práva, zásady autonomie vůle (viz § 1 odst. 

2 Občanského zákoníku), se zásadami zakotvenými v § 6 ZZVZ, zásadou transparentnosti, 

přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, jimiž je veřejný zadavatel po celou dobu 

trvání veřejné zakázky vázán. Zásady práva veřejných zakázek nelze ovšem uplatňovat absolutně, 

jelikož budou mnohdy v rozporu se sebou samými anebo s dalšími principy práva. 

Zásada autonomie vůle (právo stanovit si práva a povinnosti odchylně od zákona)67 

odrážející se v právu zadavatele určit si obsah závazku dle své libosti je v zadávacím řízení 

vyjádřen poměrně široce. Dle § 37 odst. 1 ZZVZ má zadavatel právo určit si práva a povinnosti 

smluvního poměru na základě obchodních podmínek, jiných smluvních podmínek nebo 

technických podmínek. Autonomie vůle má ovšem v právu veřejných zakázek své limity 

vymezené právě zásadou transparentnosti a rovného zacházení vyžadujících, aby nedocházelo 

v průběhu veřejné zakázky ke změnám podmínek zadávacího řízení, jenž by mohlo ohrozit 

hospodářskou soutěž. V následné fázi po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku se zásady odráží 

v zákazu umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 

ZZVZ.  

Základní zásady práva veřejných zakázek je zadavatel povinen dodržovat. Jak dodává Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „UOHS“) v druhostupňovém rozhodnutí sp. zn. 

R087/2007 ze dne 16. srpna 2007, „Nelze …(se) proto dovolávat absolutní smluvní svobody stran 

soukromoprávního aktu- smlouvy, neboť tato smluvní svoboda je modifikována povinností 

zadavatele realizovat veřejnou zakázku v souladu se zákonem.“ 

Hranice mezi kolidujícími hodnotami efektivního plnění smlouvy na veřejnou zakázku na 

straně jedné a hlavních zásad práva veřejných zakázek na straně druhé se odráží v doktríně 

podstatné a nepodstatné změny smlouvy. Rozsah práva zadavatele měnit smlouvu na veřejnou 

zakázku oproti podmínkám v zadávací dokumentaci má potenciál na straně jedné narušit 

hospodářskou soutěž a na straně druhé může vést k efektivnímu plnění veřejné zakázky, která 

                                                 
67 Srov. § 1 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat 

práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo 

týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti“. 
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obzvláště v oboru stavebnictví a velkých výstavbových projektů podléhá velkému objemu 

nepředvídatelných změn. 

 

3.2. Podstatná a nepodstatná změna veřejné zakázky dle judikatury SDEU 

Jelikož velká část české právní úpravy vztahující se ke změně závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku tvoří transpozice směrnic EU nebo vychází z judikatury SDEU, pokládá autor 

v této části za důležité věnovat se změně veřejné zakázky v judikatuře SDEU. Níže citované 

rozsudky mají význam při interpretaci zejména § 222 odst. 3 ZZVZ a je na ně rovněž odkazováno 

UOHS v rozhodnutích týkajících se změn smlouvy na veřejnou zakázku. 

Právo EU týkající se změny veřejné zakázky lze rozdělit na dvě etapy, přičemž za první 

lze označit období, kdy byla změna smlouvy na veřejnou zakázku (níže uvedené rozsudky SDEU 

operují s pojmem „změna veřejné zakázky“ či „změna smlouvy na veřejnou zakázku“) 

rozhodována SDEU pouze na základě zásad transparentnosti a rovného zacházení a druhou etapou 

je explicitní zakotvení práva měnit (nepodstatně) smlouvy na veřejnou zakázku v sekundárním 

právu EU.68 Hlavním milníkem mezi těmito etapami je rozsudek SDEU ve věci Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH (jak je definován níže), který opírá závěry zákazu podstatné změny 

smlouvy na veřejnou zakázku o zásady primárního práva EU. 

Prvním rozsudkem SDEU týkající se změny smlouvy na veřejnou zakázku je rozsudek ve 

věci Komise proti Francii, ve kterém soud vymezil změny veřejné zakázky podléhající novému 

zadávacímu řízení, jako změny, které mají podstatně odlišnou povahu oproti původní zakázce, 

které prokazují vůli smluvních stran znovu sjednat základní podmínky zakázky.69  

 

3.2.1. Rozsudek SDEU ve věci Succhi di Frutta 

Mezi důležitá rozhodnutí SDEU vyjadřující se ke změnám v průběhu plnění veřejné 

zakázky posuzovaných na základě základních zásad EU, lze zařadit rozsudek SDEU ve věci 

Succhi di Frutta70 týkající se dodávek ovocných džusů a džemů do Arménie a Azerbajdžánu. 

Evropská komise vyhlásila zadávací řízení a stanovila jako protiplnění dodávku jablek stažených 

                                                 
68 Viz čl. 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, čl. 89 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. 

února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 

služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES a čl. 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. 

února 2014 o udělování koncesí. 
69 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. října 2000, řízení o předběžné otázce ve věci Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH proti Rakouské republice a dalším, C-454/06. 2008 I-04401, bod 44 a 46. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu 
70 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. dubna 2004, Komise Evropských společenství v. CAS Succhi 

di Frutta SPA, C-496/99. 2004 I-03801. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu 



 

34 

 

 

z trhu na základě intervečních nákupů. Následně ve vztahu k vítěznému uchazeči přijala Evropská 

komise rozhodnutí, kterým z důvodu nedostatečného množství jablek stažených z trhu 

intervenčními nákupy v daném roce změnila protiplnění z jablek na broskve, meruňky a následně 

na nektarinky.  

Společnost Succhi di Frutta se obrátila na Soud prvního stupně (nyní Tribunál) s žalobou 

o zrušení výše uvedeného rozhodnutí z důvodu, že zásadní změny oproti zadávací dokumentaci 

(mezi které patří změna platebních podmínek) může zadavatel provést pouze v novém zadávacím 

řízení. Proti rozsudku Soudu prvního stupně se Komise odvolala k Evropskému soudnímu dvoru 

(nyní SDEU) mimo jiné s tvrzením, že změna byla provedena v důsledku nepředvídatelných 

okolností ve fázi plnění smlouvy, na které se již neuplatní pravidla zadávacího řízení.71 

Autor této práce považuje za důležité zdůraznit, že SDEU v tomto rozsudku důkladně 

argumentoval zásadami primárního práva a definoval princip rovného zacházení jako zásadu, pro 

jejíž zachování „musí být všem uchazečům dopřáno rovnosti příležitostí při vypracovávání jejich 

nabídky, což znamená, že nabídky všech uchazečů musí podléhat stejným podmínkám“ a zásadu 

transparentnosti, jejíž cílem je znemožnit riziko favorizace jakéhokoliv z uchazečů a svévoli 

zadavetele, přičemž pro dodržení této zásady je nutné „všechny podmínky … zadávacího řízení 

formulovat jasně, přesně a jednoznačným způsobem v oznámení nebo smluvní dokumentaci tak, 

aby všichni informovaní uchazeči jednající s náležitou péčí rozumněli jejich významu a aby 

zadavatel mohl ověřit, zda podané nabídky odpovídají stanoveným požadavkům“.72 

 

Změna platebních podmínek jako změna nepřípustná 

K tvrzení Evropské komise o omezeném uplatnění zásad pouze do uzavření smlouvy 

SDEU konstatoval, že se zásady uplatní i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nelze 

připustit závěr, že by zadavatel mohl měnit podmínky zadávacího řízení po uzavření smlouvy 

s uchazečem způsobem, který nebyl v zadávacím řízení upraven, taková změna by podléhala 

novému zadávacímu řízení, kterého by se mohli účastnit všichni uchazeči.73 Soud dále dovodil, že 

změna základní podmínky zadávacího řízení (ustanovení týkající se změny protiplnění) po 

uzavření smlouvy s uchazečem je nepřípustná, jelikož by v případě zahrnutí do zadávací 

dokumentace umožnila ostatním uchazečům nabídnout zadavateli v jejich nabídce podstatně 

odlišné podmínky.74  

                                                 
71 Ibid, body 16 až 19 
72 Ibid, body 110 a 111 
73 Ibid, bod 106 
74 Ibid, body 116 a 117 
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Dle výše uvedeného by k porušení zásad nedošlo, pokud by alternativní metoda protiplnění 

(dodání nektarinek) byla uvedena v zadávací dokumentaci. Soud tedy nastínil právo vyhradit si 

změny ve výzvě k podání nabídek, pokud budou vyhrazeny jasně a přesně, popsány detailně 

s popisem změnového řízení, v jehož rámci může dojít ke změně, a to tak, aby si každý z uchazečů 

byl vyhrazené změny vědom a byl ji schopen zahrnout do své nabídky.75  

 

K nepředvídatelným podmínkám 

Ačkoliv soud v tomto rozsudku detailně popsal základní zásady a jejich vztah ke změně 

smlouvy a nastínil možnost tzv. „vyhrazených změn“, považuje autor práce za zklamání, že se 

soud nevyjádřil k argumentu Evropské komise týkajícího se skutečnosti, že změny byly vyvolány 

nepředvídatelnými podmínkami (stažení menšího množství jablek z trhu intervenčními nákupy, 

než bylo původně předpokládáno), a to konkrétně k argumentu, že v důsledku nemožnosti 

předvídat (a tedy vyhradit si) každou jednotlivou změnu v zadávacím řízení, jenž může nastat po 

uzavření smlouvy, může docházet a v praxi dochází k potřebě změnit obsah smlouvy uzavřené 

s vítezným uchazečem.  

 

3.2.2. Rozsudek SDEU ve věci Pressetext Nachrichtenagentur GmbH 

Revolučním rozsudkem ve věci změn smluv na veřejnou zakázku je rozsudek SDEU ve 

věci Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (dále jen „rozsudek Pressetext“), ve kterém soud 

v rámci odpovědi na předběžné otázky ohledně interpretace Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. 

června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, poskytl vodítka pro 

určení, jaké změny smlouvy na veřejnou zakázku jsou podstatné a jaké nepodstatné. Předběžná 

otázka byla vznesena na základě sporu Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, Rakouskou 

republikou a tiskovou agenturou, s níž Rakouská republika před vstupem do EU uzavřela na 

neurčito smlouvu o využívání informací a historických zpráv uchovávaných tiskovou agenturou 

rakouskými orgány. K této smlouvě byl uzavřen první dodatek, jímž byl aktualizován valorizační 

index a provedena konverzce ceny za poskytnutí služeb z rakouského šilinku na eura (bez změny 

reálné hodnoty ceny i s její změnou) a druhý dodatek o vzdání se práva výpovědi smlouvy na dobu 

3 let a zvýšení cenového rabatu za poskytování informací.76 Předběžné otázky se týkaly 

skutečnosti, zda tyto jednotlivé změny podléhají režimu zadání nové veřejné zakázky dle výše 

uvedené směrnice.  

 

                                                 
75 Ibid, bod 118 
76 Rozsudek Pressetext Nachrichtenagentur GmbH op. cit. sub 69, body 8 až 23 
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Definice podstatné změny 

Nejzásadnější část rozsudku se nachází v bodech 34 až 37, ve kterých soud formuloval 

obecné zásady pro stanovení podstatné změny veřejné zakázky. Za podstatné soud vymezil: 

- změny ustanovení mající podstatně odlišnou povahu než původní zakázka prokazující 

vůli smluvních stran znovu sjednat základní podmínky zakázky; 

- změny zavádějící podmínky umožňující (vyskytovaly-li by se v původním zadávacím 

řízení) připuštění jiných uchazečů nebo přijetí jiné nabídky; 

- změny značnou měrou rozšiřující veřejnou zakázku o služby, které nebyly původně 

předpokládány; nebo 

- změny měnící způsobem, který nebyl v zadávací dokumentaci předpokládán, 

hospodářskou rovnováhu smlouvy ve prospěch vítězného dodavatele. 

 

Změna ceny na základě konverze 

Ke změně smlouvy na veřejnou zakázku ohledně konverze ceny na eura (bez změny reálné 

hodnoty ceny) SDEU konstatoval, že není podstatnou, jelikož ji lze posoudit jako přizpůsobení se 

změněným vnějším podmínkám (změna měny státu). Rovněž ani konverzi ceny, při níž došlo 

ke změně reálné hodnoty ceny za služby nelze považovat za podstatnou, pokud je změna 

minimální a existuje pro ni objektivní vysvětlení (zjednodušení fakturace po přístupu k euru). 

Navíc, při této změně došlo ke snížení reálné ceny v neprospěch dodavatele, který se změnou pro 

zjednodušení kalkulace souhlasil.77 Ani jednu ze změn soud nepovažoval za schopnou narušit 

hospodářskou soutěž a znevýhodnit ostatní potenciální uchazeče. 

 

Aktualizace indexu valorizační doložky jako vyhrazená změna 

Co se týče změny valorizační doložky, v této části je rozsudek zajímavý, neboť změna 

(resp. aktualizace) valorizační doložky byla původní smlouvou předpokládána. Jak vymezil soud 

„dodatek se omezil na uplatnění ustanovení základní smlouvy“, z čehož dovodil, že aktualizace 

cenového indexu, jež je pouhým uplatněním smluvního závazku, není změnou základních 

podmínek veřejné zakázky.78 Zjednodušeně řečeno, pokud smlouva předvídá právo nebo 

povinnost aktualizace indexu, nemůže být tato aktualizace považována za podstatnou změnu 

veřejné zakázky. 

 

                                                 
77 Ibid, body 55 až 63 
78 Ibid, body 66 až 69 
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Vzdání se práva na výpověď na omezenou dobu 

Vzdání se práva na výpověď po dobu 3 let soud taktéž neposoudil za podstatnou změnu 

z důvodu, že nebyla nepřiměřená vzhledem k době, kterou by trvalo zadání nového zadávacího 

řízení. 79 Pokud by ovšem smluvní strany zamýšlely úmyslně vložit takové ustanovení do 

smluvního poměru, aby narušily hospodářskou soutěž a vyloučily ostatní soutěžitele, jednalo by 

se o změnu podstatnou.  

 

Stanovisko generální advokátky 

Za zásadní pokládá autor práce stanovisko generální advokátky v této věci, která 

prosazovala argument o nemožnosti předejít změnám ve veřejné zakázce po uzavření smlouvy, 

když zdůraznila, že:  

„Především u dlouhodobých závazkových vztahů a u smluv s delší dobou trvání může být 

nezbytné během jejího provádění upravit smluvní obsah, pokud se prokáže, že smluvní 

ujednání jsou již – například z důvodu nepředvídané změny vnějších okolností – 

nevyhovující. Přizpůsobení obsahu smlouvy změněným okolnostem může přispět k tomu, že 

je lépe dosaženo cíle smlouvy.“. 80  

Generální advokátka ve svém stanovisku argumentovala dále, než sahají závěry rozsudku 

Pressetext. Ačkoliv tento rozsudek znamenal pozitivní posun v posuzování podstatné změny 

veřejné zakázky, mechanické, rigidní a formální interpretace závěrů rozsudku mnohdy v české 

praxi znamenaly nepřizpůsobení závěrů rozsudku specifikům změn v konkrétních případech.81 

 

3.2.3. Rozsudek SDEU ve věci Wall AG 

Ve věci Wall AG rozhodoval SDEU o předběžné otázce týkající se změny smlouvy o 

udělení koncese na služby provozování a údržby veřejných toalet ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Přestože byla společnost Wall AG označena ve smlouvě o koncesi na služby jako poddodavatel (a 

na její poddodavatelství byl v řízení kladen důraz), vítězný uchazeč požádal město Frankurt nad 

Mohanem, v souladu s ustanoveními smlouvy, o souhlas se změnou poddodavatele, který mu byl 

poskytnut, a změnu poddodavatele provedl.  

 

 

 

                                                 
79 Ibid, body 73 až 80 
80 Stanovisko generální advokátky J. Kokott, op. cit. sub 64, bod 42 
81 DVOŘÁK, D. op. cit. sub 65, s. 107 
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Vyhrazená změna jako podstatná změna 

Stěžejní částí rozsudku jsou body týkající se vyhrazené změny, ve kterých SDEU došel 

k závěru, že i vyhrazená změna ve smlouvě (v tomto případě vyhrazená změna poddodavatele) 

může být výjimečně změnou podstatných prvků smlouvy (změnou podstatnou). V daném případě 

bylo totiž využití služeb společností Wall AG jako poddodavatele, s ohledem na charakteristiky 

plnění, rozhodující pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.82 Soud navázal na rozsudek ve 

věci Komise proti Francii, když uzavřel, že i realizace vyhrazených změn v zadávací dokumentaci, 

pokud vykazuje podstatně odlišné charakteristiky oproti charakteristikám původního zadávacího 

řízení, které prokazují vůli stran sjednat znovu podstatné prvky smlouvy, podléhá z důvodu 

obnovení zásady transparentnosti novému zadávacímu řízení.83 Hlavním důvodem pro posouzení 

vyhrazené změny poddodavatele jako podstatné byla skutečnost, že osoba původního 

poddodavatele zabezpečovala určitou jakost plnění, jelikož se společnost Wall AG mohla pyšnit 

kvalitním a nezaměnitelným výrobkem (toalety City WC), na což byl v soutěži o koncesi kladen 

důraz.  

Závěry tohoto rozsudku se odrážejí ve znění § 100 odst. 1 ZZVZ a odpovídají korektivu 

zákazu změnit vyhrazenou změnou celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

3.2.4. Rozsudek SDEU ve věci Finn Frogne A/S 

V rozsudku Finn Frogne A/S se SDEU dále vyjádřil k podstatné změně veřejné zakázky 

dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci 

postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen „Směrnice 

2004“), uzavřením dohody o narovnání ve sporu ze smlouvy na dodání globálního komunikačního 

systému pro útvary záchranné služby v Dánsku. Středisko státní policie uzavřelo se společností 

Terma A/S smlouvu na dodání komunikačního systému a jeho údržbu, přičemž v rámci plnění 

smlouvy vyvstaly spory ohledně toho, která ze smluvních stran je odpovědná za nemožnost plnit 

zakázku. Dohodou o narovnání došlo mezi stranami k omezení rozsahu původních dodávek 

komunikačního systému a ke změně ustanovení týkajícího se pronájmu centrálních serveroven na 

jejich koupi.84  

                                                 
82 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. dubna 2010 ve věci Wall AG proti městu Frankfurt nad 

Mohanem a Frankfurter Entsorgungs und Service GmbH, C-91/08. 2010 I-02815, bod 39. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu 
83 Ibid, bod 43 
84 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. září 2016 ve věci Finn Frogne A/S proti Rigspolitiet ved Center 

for Beredskabskommunikation, C-549/14, bod 11. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu 
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Dánské soudy řešily právní otázku, zda dohodou o narovnání vyjádřily smluvní strany vůli 

znovu projednat základní podmínky původní zakázky a tím zamýšlely obejít pravidla pro zadání 

veřejných zakázek, nebo zda se jednalo pouze o alternativní řešení sporů, a nebylo tedy třeba 

zahajovat nové zadávací řízení.85  

 

Dohoda o narovnání jako podstatná změna 

SDEU konstatoval, že úmysl smluvních stran řešit objektivní potíže při plnění smlouvy, a 

tedy absence úmyslu stran sjednat nové podmínky smlouvy, nemůže odůvodnit nedodržení zásady 

rovného zacházení, jelikož dohodou o narovnání došlo k značnému snížení objemu zakázky, čímž 

mohla být tato zakázka zajímavá také pro menší hospodářské subjekty.86 V tomto případě tedy 

SDEU uzavřel, že dohoda o narovnání, pokud nebyla předvídána v zadávací dokumentaci, měla 

být uzavřena v rámci nového zadávacího řízení. 

Velice problematický je rozsudek v části, kde se soud vyjadřuje k objektivní 

nepředvídatelnosti. Na základě teze, že „skutečnost, že z důvodu jejich (veřejných zakázek) 

předmětu mohou být některé veřejné zakázky bez dalšího považovány za zakázky spojené s určitou 

nepředvídatelností, způsobuje, že lze předvídat riziko vzniku obtíží ve fázi plnění“, SDEU 

dovozuje, že by měl zadavatel veškeré změny vyhradit v zadávací dokumentaci a u veřejných 

zakázek, kde je vysoké riziko vzniku obtíží s náležitou péčí definovat jejich předmět.87  

Takový závěr se zdá být logický a přiměřený účelu práva veřejných zakázek. 

Problematický se může jevit standard, který je pro vyhrazené změny stanoven z hlediska zásady 

transparentnosti na přesnost a jednoznačnost vymezení vyhrazených změn. Například dle čl. 72 

odst. 1 písm. a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 

zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014“) je 

povinností zadavatele vymezit případné vyhrazené změny v „jasných, přesných a jednoznačných 

ustanoveních o změnách“, přičemž „tato ustanovení musí upravovat rozsah a povahu možných 

změn…, jakož i podmínky za nichž mohou být uplatněny“. Obzvláště s dohodu o narovnání se zdá 

vymezení změn ex ante v souladu s výše uvedeným standardem dosti obtížné a zůstává otázkou, 

jak konkrétní, jasné a přesné vymezení naplní tato kritéria. Pokud bude totiž standard v aplikační 

praxi vykládán restriktivně, bude velice obtížné vyhradit si změny pro nemožnost konkrétně 

stanovit rozsah a povahu změn pro jejich nepředvídatelnost. Nutno ovšem zdůraznit, že se soud ve 

výše citovaném rozsudku nezabýval aplikací Směrnice 2014. 

                                                 
85 Ibid, body 18 až 19 
86 Ibid, body 29 až 32 
87 Ibid, bod 36 
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Výše uvedené argumentaci přisvědčuje rovněž A. Sanchez-Graellse, docent právnické 

fakulty Univerzity v Bristolu zabývající se právem veřejných zakázek, který poukazuje na to, že 

SDEU prosazuje ve své rozhodovací praxi doktrínu „dokonalé smlouvy“, na jejímž základě by 

veřejní zadavatelé měli konstruovat smlouvu, která explicitně a vyčerpávajícím, přesným a jasným 

způsobem upravuje veškeré důsledky svých nepředvídatelných nedokonalostí, které jsou s každou 

smlouvou nutně spojeny, čímž naprosto popírá obchodní realitu (například v případě potřeby 

mimosoudního řešení sporů mezi stranami pokud není sjednána taková smluvní doložka).88 

 

3.3. Vybrané aplikační obtíže za účinnosti Zákona o veřejných zakázkách 

Do tzv. transparenční novely (nabyla účinnosti k 1.4.2012),89 nebyl v Zákoně o veřejných 

zakázkách upraven postup pro změnu smlouvy na veřejnou zakázku, v důsledku čehož docházelo 

k nebývalým komplikacím. Ačkoliv UOHS zakládal rozhodovací praxi na obdobných závěrech, 

na jakých je vystaven rozsudek Pressetext, docházel v rozhodnutích k restriktivnímu výkladu a 

mechanickému lpění na absolutním souladu uzavřené smlouvy s nabídkou. Tento přístup mohl dle 

Dvořáka pramenit z formálního přenesení závěrů rozsudku Pressetext, jenž nebyl ve fázích svého 

zrodu formulován jako text legislativní, do legislativy transparenční novelou (viz tehdy platný § 

82 odst. 7 ZVZ).90  

Důsledky tohoto závěru a jeho praktické implikace jsou zevrubněji popsány v následující 

podkapitole. 

 

3.3.1. Dodatečné stavební práce dle zrušeného Zákona o veřejných zakázkách 

Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací, které 

nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, mohly být dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ 

zadány v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) témuž dodavateli, pokud:  

- nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky nebo 

- by jejich oddělení způsobilo zadavateli závažnou újmu, přičemž hodnota dodatečných 

prací nesměla přesáhnout 30 % ceny původní veřejné zakázky.  

                                                 
88 SANCHEZ-GRAELLS, A. CJEU ignores commercial reality and sets unjustified contractual boilerplate 

requirements for contractual modifications (C-549/14). How to Crack a Nut [online]. 15. září 2016 [cit. 31.3.2018]. 

Dostupné z: http://www.howtocrackanut.com/blog/2016/9/15/cjeu-ignores-commercial-reality-and-sets-unjustified-

contractual-boilerplate-requirements-for-contractual-modifications-c-54914 
89 Transparenční novelou je nazýván zák. č. 55/2012 Sb., kterým se změnil zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
90 DVOŘÁK, D. op. cit. sub 65, s. 133-134 
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Dodatečné práce mohly být rovněž zadány v JŘBU dle § 23 odst. 4 ZVZ, v případě krajně 

naléhavého případu, který zadavatel nezpůsobil a ani nemohl předvídat, pokud z časových důvodů 

nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném zadávacím řízení. Samotné užití JŘBU bylo ovšem 

omezené. UOHS opakovaně vyložil, že JŘBU je výjimečným způsobem zadání veřejné zakázky, 

kde důkazní břemeno za prokázání naplnění taxativních důvodů pro jeho užití nese zadavatel, 

jelikož v JŘBU dochází k omezení nebo praktickému vyloučení hospodářské soutěže zadáním 

veřejné zakázky „přímo z ruky“ jednomu dodavateli.91 Judikaturou byl výše uvedený závěr 

potvrzen, navíc soud dospěl k názoru, že ustanovení Zákona o veřejných zakázkách umožňující 

výjimky z přísnějších pravidel musí být vykládány restriktivně.92   

Restriktivní výklady ustanovení Zákona o veřejných zakázkách způsobovaly v praxi 

značné problémy ve vztahu ke CONS. V důsledku rozdílnosti konečné ceny oproti ceně nabídkové 

(blíže viz kapitola 2 této práce), docházelo k nejasnostem, zda je nutné zadávat jakékoliv změny 

v množství oproti množství uvedenému ve výkazu výměr posuzovat v JŘBU jako dodatečné práce. 

Nejrigidnějšími výklady bylo dovozováno, že i skutečné množství provedených prací 

(naměřených) dle CONS je nutno zadat v JŘBU dle § 23 ZVZ. Například UOHS v Metodice 

k zadávání víceprací výslovně upravoval, že množství materiálu, které nebylo předvídáno 

v podmínkách veřejné zakázky je novým předmětem plnění veřejné zakázky („vícepracemi“), jenž 

je nutné zadat v novém zadávacím řízení.93  

Měření skutečně provedených prací dle CONS ovšem nebylo vícepracemi, ani 

dodatečnými pracemi dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Tyto práce zadavatel v zadávací dokumentaci 

převídal, nemohl ovšem postavit najisto, v jakém skutečném množství je bude třeba provést (oproti 

množství ve výkazu výměr).94 Rovněž z tohoto důvodu nemohla být ani naplněna podmínka 

objektivně nepředvídaných okolností v důsledku nichž vznikla potřeba provést dodatečné práce 

dle § 23 odst. 4 ZVZ, protože zadavatel o nutnosti provedení prací věděl, v zadávací dokumentaci 

byly obsaženy, nebyl si pouze jistý jejich rozsahem.  

Spíše než jako dodatečné práce, bylo tedy nutno posuzovat měření jako objektivní 

podmínku, za níž bylo možné překročit nabídkovou cenu dle § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ. Této 

argumentaci přisvědčuje i rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 4/2013 ze dne 15. 

                                                 
91 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vyd. C. H. Beck, 2014, 1229 stran. ISBN 978-80-7400-

505-3, s. 300 
92 Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13.1.2015 sp. zn. 62 Af 95/2013. Dostupný z: 

www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/rozsudky_VZ/62Af95_2013-74.pdf 
93 Zadávání víceprací. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [online]. [cit. 31.3.2018]. Dostupné z: 

https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/zadavani_vicepraci.pdf 
94 GRULICH, T. Zadávání víceprací v režimu tzv. „měřené“ veřejné zakázky na stavební práce. Právní rozhledy. 

2013, č. 18, s. 632-635 
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srpna 2013, ve kterém soud uzavřel, že „Skutečnost, že v průběhu realizace veřejné zakázky může 

být nakonec hrazena cena vyšší či nižší než nabídková, … vychází z toho, že výše budoucích plateb 

není určena pevnou částkou, leč odvíjí se od předem stanoveného algoritmu, který je však 

transparentní a dostatečně předvídatelný pro všechny uchazeče o předmětnou zakázku.“. 

Skutečně provedené práce by ve světle výše uvedeného rozsudku bylo možno považovat 

za předem stanovený transparentní a předvídatelný algoritmus stanovení ceny díla, jejíž výše není 

v okamžiku uzavírání smlouvy jasná. 

 

3.3.2. Započítávání víceprácí a méněprací 

S pojmem dodatečné práce se v aplikační praxi pojí pojem vícepráce a méněpráce a 

stanovení postupu pro vypočtení hodnoty dodatečných prací. Jelikož je zvláště vypočtení hodnoty 

změn dle § 222 ZZVZ velice aktuální otázkou, přistupuje autor práce v této části k analýze výpočtu 

hodnoty dodatečných prací dle zrušené právní úpravy. 

Samotné vícepráce jsou definovány v rozhodovací praxi UOHS jako práce, jež je třeba 

realizovat v průběhu plnění veřejné zakázky, které „nebyly zadavatelem v podmínkách původní 

veřejné zakázky obsaženy, a proto se jedná o nový předmět plnění, tedy novou veřejnou zakázku, 

byť s původní veřejnou zakázkou bezprostředně souvisí“.95 Užívání pojmu vícepráce, který není 

zakotven v právním řádu České republiky, přinášelo zvláště u veřejných zakázek dle CONS 

problémy, jelikož nedocházelo k odlišování ve smlouvě zahrnutých institutů (měření, variací 

nezbytných k provedení díla a claimů) od dodatečných prací, které nejsou nutné k dokončení díla 

a jejich směšování pod obecný pojem vícepráce.  

Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 1 Afs 23/2012 ze dne 28. listopadu 2012 stanovil 

vodítka pro posouzení víceprací, které bylo možno zadat v JŘBU. Dle rozsudku bylo nejprve nutno 

posoudit, zda se jednalo o plnění neoddělitelné od původní veřejné zakázky na základě např. 

urbanistického, technologického, místního, časového a věcného hlediska a následně vyhodnotit, 

zda potřeba plnění vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, a zda se tedy jednalo 

o modifikaci původního plnění. Soud dále akcentoval možnost zadat vícepráce v JŘBU oproti 

zadání v řízeních s otevřenou soutěží, když dodal, že zadavatel „z důvodu jak právních (např. 

otázka záruk), tak i z důvodu faktických komplikací (např. změna dimenzování nosníků) při 

zhotovování dané stavby“, nemůže takové vícepráce zadávat autonomně v příslušném druhu 

zadávacího řízení, jelikož „Taková veřejná zakázka by byla z těchto důvodů fakticky 

nesoutěžitelná.“. Povinnost veřejného zadavatele zadat práce v novém zadávacím řízení 

                                                 
95 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 1. února 2012, č.j. ÚOHS-S304/2011/VZ-

17211/2011/520/EMa, bod 45. Dostupné z: www.uohs.cz 
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s otevřenou soutěží, je v praxi těžko realizovatelná, jelikož rozpracovaný předmět díla ve velkém 

počtu případů není ochoten dokončit nikdo jiný než stávající dodavatel. Stávající dodavatel není 

ochoten nést odpovědnost ze záruky za dílo, jelikož dílo nedokončil a potenciální dodavatel se 

zdráhá převzít záruku z důvodu, že dílo odpočátku zhotovoval třetí subjekt.96 

Za méněpráce UOHS označil situaci, kdy dojde k potřebě určité práce oproti pracím 

předvídaným ve smlouvě na veřejnou zakázku nevykonat, tedy k zúžení rozsahu předmětu 

plnění.97 

K výpočtu limitu dodatečných prací ve výši 30 % ceny původní veřejné zakázky dle § 23 

odst. 7 písm. a) bod 3, UOHS opakovaně uzavřel, že „při kalkulaci předpokládané hodnoty 

(celkového rozsahu dodatečných prací) však nelze kalkulovat úhrnem méněpráce a vícepráce, 

neboť novou veřejnou zakázkou jsou pouze vícepráce, které nebyly zadavatelem v původní veřejné 

zakázce vymezeny.“98 Tento závěr byl obsažen taktéž v Metodice zadávání veřejných zakázek 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2013.99 Dle praxe UOHS bylo tedy přistupováno 

k výpočtu hodnoty dodatečných prací pouze ve vztahu k vícepracím. 

Z důvodu výkladu neumožňujícího započtení víceprací a méněprací při výpočtu hodnoty 

dodatečných prací dle § 23 ZVZ, docházelo v apliakční praxi k napadání dotčeného ustanovení 

z domnělého důvodu jeho rozpornosti se Směrnicí 2004. Český zákonodárce totiž Zákonem o 

veřejných zakázkách transponoval limit pro dodatečné práce dle § 23 odst. 7 písm. a) ve výši 20 

% ceny původní zakázky, který následně s účinností k 6.3.2015 zvýšil na 30 %, přestože Směrnice 

2004 stanovila limit ve výši 50 % ceny původní zakázky. K této otázce se ovšem vyjádřil předseda 

UOHS v rozhodnutí sp. zn. R185/2009, ve kterém dovodil, že „…se nejedná o rozpor s evropskou 

právní úpravou, neboť … do rozporu by se dostala pouze v případě, pokud by pro dodavatele 

stavebních prací stanovila přípustný limit vyšší než 50 %.“.100  

 

3.4. Závěr kapitoly 

Realizace komplexních výstavbových projektů na základě smluv podléhajících režimu 

veřejných zakázek nutně přichází do styku se zásadami práva veřejných zakázek a zákazem 

                                                 
96 GRULICH, T. op. cit. sub 94 
97 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. června 2014, č.j. ÚOHS-S495/2013/VZ-

12054/2014/523/OPI, bod 63. Dostupné z: www.uohs.cz 
98 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S304/2011/VZ-17211/2011/520/EMa op. cit. sub 

95, bod 46 
99  Metodika zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online] Praha, 2013 [cit. 31.3.2018], s. 

248. Dostupné z:  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/33963307-4c88-4f14-a816-6f33057648b7/Metodika_uprava2014-(5)-

(obnoveny).pdf 
100 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10. června 2010, č.j. ÚOHS-R185/2009/VZ-

6185/2010/310/EKu, bod 34. Dostupné z: www.uohs.cz 
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umožnit podstatnou změnu práv a povinností ze smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu ochrany 

hospodářské soutěžě a efektivního nakládání s veřejnými zdroji. Úprava podstatné změny vyplývá 

z evropské judikatury. V současnosti je vymezení podstatných a nepodstatných změn obsaženo 

rovněž ve Směrnici 2014, kterou členské státy transponovaly do národních právních řádů. Význam 

práva Evropské unie je proto v oblasti změn smluv na veřejnou zakázku zásadní. Ačkoliv 

judikatura SDEU jasně rozlišuje mezi podstatnou a nepodstatnou změnou veřejné zakázky, 

v českém národním právním řádu a v rozhodovací praxi UOHS byl smysl této doktríny dlouho 

nepochopen. Docházelo k rigidním výkladům zákona, které neumožňovaly efektivní využití 

změnových procesů v rámci velkých výstavbových projektů realizovaných na základě CONS. 
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4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona o zadávání 

veřejných zakázek  

Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje oproti Zákonu o veřejných zakázkách 

poměrně zeširoka právo zadavatele nepodstatně změnit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Právní úprava zákona je transpozicí čl. 72 Směrnice 2014 s minimálními odchylkami. Český 

zákonodárce v § 222 odst. 9 ZZVZ například stanovil limit pro celkový cenový nárůst změn z titulu 

nezbytných dodatečných prací (§ 222 odst. 5 ZVZV) a nepředvídaných změn (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

ve výši 30 %, který v úpravě směrnice absentuje, či zakotvil změny z důvodu záměny položek 

prací, které rovněž nejsou směrnicí upraveny.  

Účelem zakotvení širšího okruhu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bylo 

přiznání neefektivity a nehospodárnosti zadávání nových veřejných zakázek na tzv. vícepráce 

v případě, že nenarušují hospodářskou soutěž. Důvodová zpráva k § 222 ZZVZ výslovně uvádí, 

že účelem ustanovení je zajištění principu hospodárnosti, přičemž „V případě, že jsou oprávněné 

důvody ke změně závazku … nebylo by zpravidla hospodárné plnění veřejné zakázky ukončovat a 

zadávat veřejnou zakázku znovu, což by přinášelo dodatečné náklady.“.101  

Z účelu citovaného ustanovení lze dovodit zřejmý odklon od rigidnějšího přístupu ke 

změnám zakotveném ve zrušeném Zákoně o veřejných zakázkách k efektivnějšímu plnění závazků 

smluv a naplnění jejich účelu (viz stanovisko generální advokátky k rozsudku Pressetext výše) a 

rovněž i efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky. Na druhou stranu ovšem § 222 ZZVZ 

správně trvá na zákazu umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

Autor práce považuje za podstatné poukázat v této části na zcela zavádějící překlad 

zákonodárce při transpozici čl. 72 Směrnice 2014 nazvaného v anglickém znění „Modifications of 

contracts during their terms“ do § 222 ZZVZ, který byl nazván „Změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku“. Samotná Směrnice 2014 v čl. 72 v českém jazykovém znění užívá spojení 

„Změny smluv na veřejné zakázky v době jejich trvání“.  Jelikož je právní úprava transpozicí práva 

EU, poukazuje autor práce na povinnost vykládat dotyčné ustanovení eurokonformě. Rozpor znění 

zákona nejspíše vyplývá ze skutečnosti, že v angličtině je pro veřejnou zakázku užíván pojem 

„public contract“ (viz např. bod 1 preambule oficiální české verze Směrnice 2014, která 

„překládá“ spojení „The award of public contracts“ jako „Zadání veřejné zakázky“, obdobně bod 

8 preambule v anglickém znění „public works contract“, v české verzi jako „veřejná zakázka na 

                                                 
101 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [online]. s. 421 [cit. 12. 4. 2018]. 

Dostupná z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122292 
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stavební práce“). Anglická jazyková mutace tedy nerozlišuje mezi pojmy smlouva a veřejná 

zakázka (pro zadávací řízení používá pojmu „Procurement“). Nejen z rozsudků SDEU ve věci 

Pressetext a Wall AG je zřejmé, že SDEU chápe změnu relativně ve vztahu k podmínkám 

uvedeným v zadávací dokumentaci, nikoliv jako změnu závazku ze smlouvy. Z tohoto důvodu by 

bylo vhodnější chápat dané ustanovení jako změnu veřejné zakázky.  

Celé znění § 222 ZZVZ je tedy nutno chápat nikoliv jako změny závazku ze smlouvy (ve 

smyslu Občanského zákoníku) na veřejnou zakázku, ale spíše jako změny veřejné zakázky ve fázi 

plnění. Tím by bylo možno předejít potenciálním rozporům plynoucím ze skutečnosti, že variace 

nutné pro dokončení díla (s limity navrženými v podkapitole 2.1.2 této práce) nejsou změnou 

závazku ze smlouvy dle Občanského zákoníku (viz kapitola 2 této práce). Závěr o omezení 

působnosti § 222 ZZVZ pouze na změnu závazku ze smlouvy by přinášel v oboru stavebnictví 

veliké komplikace. I přes uvedenou argumentaci je dále v práci pro soulad terminologie se zněním 

zákona užíváno pojmu změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ovšem s výhradou výše 

vyřčených připomínek. 

Nepatřičnost užití pojmu změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se odráží rovněž 

v problematice vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ. Jak konstatuje Dvořák, vyhrazené 

změny závazku je nutné chápat largo sensu, „bez ohledu na to, zda při něm dochází 

z civilněprávního hlediska ke změně závazku či nikoliv“.102 Vyhrazená změna závazku tedy nemusí 

být vůbec změnou závazku ve smyslu Občanského zákoníku. Přitom opět čl. 72 odst. 1 písm. a) 

Směrnice 2014 hovoří jak v českém, tak anglickém znění pouze o „změnách“ („modifications“), 

nikoliv o změnách závazku. Tato nepřesná transpozice je ovšem pouze prvoplánově 

terminologicky přizpůsobená Občanskému zákoníku, jelikož obsahově neodpovídá zákonnému 

pojetí předmětného institutu.  

Nepodstatné změny dle § 222 ZZVZ nepodléhají žádnému zadávacímu řízení. Provádí se 

prostým jednáním a následným provedením změny ve formě změnového listu či dodatku ke 

smlouvě.103 Například, v případě sjednané valorizace dle Podčl. 13.8 CONS jako vyhrazené změny 

bude skutečnost o jejím uplatnění pouze deklaratorně zachycena v záznamu o právní události. 

Provedení variace nezbytné k provedení díla dle Podčl. 13.1 CONS bude zachyceno 

v deklaratorním změnovém listu, který není zadavatel povinen zveřejňovat na profilu zadavatele 

dle § 219 ZZVZ, jelikož v těchto případech nedochází ke změně smlouvy. Opačná situace 

vyvstává v případě uplatnění návrhu na zlepšení dle Podčl. 13.2 CONS uskutečňovaného na 

                                                 
102 DVOŘÁK, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. C. H. Beck, 20171294 stran. ISBN 978-80-

7400-651-7, s. 608 
103 Ibid, s. 1081 
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základě konstitutivní dohody smluvních stran o změně závazku. Ta podléhá zveřejnění na profilu 

zadavatele vždy dle § 219 ZZVZ, jelikož formou dodatku mění původní závazek ze smlouvy. 

Následující podkapitoly se zprvu věnují podstatné změně dle § 222 odst. 3 ZZVZ, a 

následně změnám nepodstatným. Nepodstatné změny jsou seřazeny dle návrhu na využití co 

největšího možného objemu změn v mezích Zákona o zadávání veřejných zakázek (od 

specifických po obecné). 

 

4.1. Podstatné změny dle rozsudku Pressetext 

Úprava podstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ prakticky kopíruje 

úpravu § 82 odst. 7 ZVZ, jenž vychází (doslovně) ze znění rozsudku Pressetext. Citovaný odstavec 

obsahuje tři obecné skutkové podstaty, pod které může zadavatel podřadit změnu v případě, že ji 

nelze podřadit pod některý z konkrétních důvodů nepodstatné změny uvedený v odstavcích 4 až 

7.104  

Dle první obecné skutkové podstaty vymezené v § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ je podstatnou 

„změna smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo která by mohla 

ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení…“ Dle tohoto ustanovení nelze připustit 

změny mající vliv na kvalifikaci dodavatelů nebo kritéria hodnocení nabídky. Za podstatnou 

změnu by bylo možno podřadit prodloužení doby plnění, pokud byla součástí hodnocení nabídek, 

změnu poddodavatele, kterým generální dodavatel prokazoval kvalifikaci, zmírnění některého 

kvalifikačního požadavku nebo snížení smluvní pokuty.105  

Druhá obecná skutková podstata uvedená v § 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ označuje za 

podstatnou změnu, „která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného 

dodavatele“.  Za změnu ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele lze považovat změny 

smlouvy v důsledku nichž, dojde ke zmírnění původních požadavků dodavatele.106 Lze uvažovat 

například o zmírnění ustanovení o smluvní pokutě (rozsahu utvrzeného dluhu nebo výše) nebo její 

vypuštění, popřípadě vypuštění ustanovení o finanční záruce za plnění dodavatele. V mnoha 

případech bude ovšem druhá zmiňovaná skutková podstata zahrnuta v první, jelikož změny měnící 

ekonomickou rovnováhu budou mít často vliv také na účast a výběr dodavatelů v zadávacím řízení. 

Vypuštění požadavku na finanční záruku nebo smluvní pokutu může značně rozšířit okruh 

                                                 
104 Ibid, s. 1083 
105 Ibid, s. 1083 
106 PODEŠVA, V., SOMMER, L., VOTRUBEC, J.a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. 

Komentář. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2016, 1079 stran. ISBN 978-80-7552-102-6, s. 832 
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potenciálních dodavatelů v zadávacím řízení pro jejich ekonomické možnosti, a proto je taková 

změna zakázána.  

V důsledku třetí skutkové podstaty podstatné změny § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ nesmí 

zadavatel umožnit změnu vedoucí k významnému rozšíření plnění. Za významné rozšíření 

předmětu plnění byla například UOHS shledána změna konstrukce, parametrů a vizualizace 

Trojského mostu, kdy původně navržený předmět smlouvy o dílo (železobetonový most 

s rozkročeným pilířem) byl změněn na zcela nový most v podobě plochého ocelového oblouku se 

světově unikátní koncepcí, za současného zvýšení ceny díla o téměř 1 miliardu Kč.107 Variace dle 

Podčl. 13.1 CONS, které by významně rozšiřovaly plnění ze smlouvy, jsou tedy jako podstatné 

změny zakázané.  

Naopak, jelikož lze a contrario dovodit, že změny, které nejsou podstatné dle § 222 odst. 3 

ZZVZ, jsou povolené, lze pod nepodstatnou změnu dle tohoto odstavce podřadit například 

akceleraci bez dodatečných plateb zhotovitele, tedy pokyn k akceleraci dle Podčl. 13.1 f) CONS 

mající vliv pouze na časové řízení projektu.  

Ustanovení § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ obsahuje oproti předchozí právní úpravě 

pozměněnou textaci, když podstatnou změnou rozumí významné (sic) rozšíření rozsahu plnění 

veřejné zakázky. Zrušený § 82 odst. 7 písm. a) ZVZ slovo „významné“ neobsahuje. Tato změna 

textace dle názoru autora přispívá k vyjasnění institutu podstatné a nepodstatné změny, jelikož za 

účinnosti Zákona o veřejných zakázkách byly často nepodstatné změny chápány pouze jako 

formální změny smlouvy v rámci nichž, v podstatě ke změně původní smlouvy nedocházelo. 

Například v rozhodnutí UOHS sp. zn. S0823/2015 byly nepodstatné změny definovány jako 

„úpravy již uzavřené smlouvy pouze formálního charakteru, které nemají dopad na práva a 

povinnosti smluvních stran, jako např. oprava či aktualizace kontaktních údajů.“.108  

Nepodstatné změny jsou přitom pojmem bezpochyby širším, což bude demonstrováno v 

následujících podkapitolách.  

 

Vztah k ostatním změnám 

Odpověď na otázku, zda je zadavatel oprávněn přistoupit k provedení rozšíření rozsahu 

plnění veřejné zakázky dle § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ (a contrario) nad rámec změn uplatněných 

v režimu § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, není v odborné veřejnosti uspokojivě vyřešena. Dvořák pouze 

                                                 
107 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. prosince 2016, č.j. ÚOHS-S0909/2014/VZ-

49432/2016/521/ZKu, bod 84. Dostupné z: www.uohs.cz 
108 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. listopadu 2015, č.j. ÚOHS-S0823/2015/VZ-

41084/2015/551/Opa, bod 24. Dostupné z: www.uohs.cz 
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konstatuje, že odpověď na tuto otázku „není zcela jasná“.109 Arrowsmith ve svém komentáři ke 

Směrnici 2014 tvrdí, že nelze změnu kvantitativně přesahující limity změny de minimis, 

dodatečných a nezbytných prací (v české právní úpravě § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ) automaticky 

považovat za podstatnou a v případě překročení limitů je nutné vyhodnotit ad hoc, zda každá 

jednotlivá změna je změnou podstatnou.110  

Této problematice se věnuje taktéž Metodika pro správu změn díla (Variací) u stavebních 

zakázek Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy ČR (dále jen „Metodika 

SFDI“) využíváná veřejnými zadavateli při stavbě dopravní infrastruktury, když přistupuje 

k restriktivnímu výkladu a nejspíše z opatrnosti dovozuje, že jakékoliv kvantitativní změny nad 

limity stanovené v § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ jsou změnami podstatnými.111 V této části nejspíše 

Metodika SFDI vychází z rozhodovací praxe UOHS, který například v rozhodnutí sp. zn. 

S0909/2014 dovozuje, že „Významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky je i dle nové právní 

úpravy považováno za podstatnou změnu závazku ze smlouvy (pokud na takové rozšíření předmětu 

veřejné zakázky nelze aplikovat některou z výjimek uvedených v ust. § 222 odst. 4 a násl. zákona 

č. 134/2016 Sb.).“.112  

Dle názoru autora práce nelze tomuto výkladu přisvědčit z následujících důvodů. Pokud 

změna nenaplňuje podmínky § 222 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ, lze dle písm. c) citovaného 

ustanovení tuto změnu provést, pokud bude rozšířením nevýznamným (výklad a contrario). Tomu 

rovněž svědčí úprava textace dotyčného ustanovení oproti předchozí právní úpravě na doslovné 

zachycení pojmu „významné rozšíření“. Navíc, i Metodika Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke 

změnám závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ (dále jen „Metodika MMR“) 

zmiňuje, že veškeré důvody změn dle § 222 ZZVZ stojí systematicky vedle sebe a v případě 

splnění podmínek odst. 3 není třeba prokazovat podmínky dle ostatních odstavců.113 Pro závěr, že 

pouze (nepodstatné) změny umožněné odst. 4, 5 a 6 zakládají nevýznamné rozšíření plnění veřejné 

zakázky, nenachází autor této práce oporu v zákoně ani ve Směrnici 2014. Z opatrnosti lze však 

veřejným zadavatelům doporučit kvantativní změny spíše podřazovat pod konkrétní skutkové 

                                                 
109 DVOŘÁK, D. op. cit. sub 102, s. 1083 
110 ARROWSMITH, S. The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK. 3. vyd. London: 

Sweet & Maxwell, 2014. ISBN 978-0-421-9669-1, s. 599 
111 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek. Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo 

dopravy [online] Praha, 2016, s. 23 [cit. 31.3.2018]. Dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/sfdi_metodika_variace.pdf 
112 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č.j. ÚOHS-S0909/2014/VZ-49432/2016/521/ZKu op. cit. sub 

107, bod 108 
113 Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. [online] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 31.3.2018]. Dostupné z: http://www.portal-

vz.cz/getmedia/7917f85f-fa8e-4053-8593-fb57021a7a5d/zmeny-zavazku-dle-222.docx 
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podstaty změn dle odst. 4, 5 a 6 do doby, než bude tato otázka vyjasněna rozhodovací praxí UOHS  

a judikaturou soudů. 

 

4.2. Vyhrazené změny závazku 

Zákon o zadávání veřejných zakázek poskytuje oproti předchozí právní úpravě zadavateli 

právo vyhradit si změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o změnu rozsahu 

předmětu a jiných prvků závazkového vztahu dle § 100 odst. 1 ZZVZ, změnu subjektu dodavatele 

dle § 100 odst. 2 ZZVZ a poskytnutí nových stavebních prací v JŘBU navazujících na původní 

veřejnou zakázku. Dle § 16 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen předpokládanou hodnotu všech 

vyhrazených změn zahrnout do předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

4.2.1. Vyhrazené změny rozsahu a jiných prvků závazku 

Dle § 100 odst. 1 ZZVZ je zadavatel oprávněn vyhradit si v zadávací dokumentaci změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud tato změna nezmění celkovou povahu veřejné 

zakázky a pokud vymezí jednoznačně podmínky a obsah změny. Dotčené ustanovení explicitně 

uvádí, že se vyhrazená změna může týkat rozsahu stavebních prací, ceny nebo obchodních a 

technických podmínek. Změna splňující výše uvedená kritéria je pak považována za nepodstatnou 

dle § 222 odst. 2 ZZVZ. 

Ačkoliv Důvodová zpráva k Zákonu o zadávání veřejných zakázek stroze uvádí pouze 

jeden příklad vyhrazené změny v podobě inflační doložky, vyhrazené změny zahrnou bezpochyby 

širší penzum smluvních institutů.114 Pod vyhrazenou změnou lze zařadit inflační doložku 

(valorizaci) dle Podčl. 13.8 CONS, či úpravu ceny z důvodu změny právních předpisů dle Podčl. 

13.7 CONS. V aplikační praxi ovšem pouze textace těchto ustanovení nemusí z důvodu výše 

zmíněného restriktivního přístupu UOHS a soudů k výkladu ustanovení umožňujících výjimky ze 

základních zásad splňovat kritéria jednoznačnosti stanovená § 100 odst. 1 ZZVZ. Zvláštní 

podmínky nicméně Podčl. 13.8 CONS konkretizují a stanoví jasný algoritmus výpočtu úpravy 

ceny. 

Jednoznačnost obsahu vyhrazené změny je ve světle čl. 72 odst. 1 písm. a) Směrnice 2014 

stanovujícího, že vyhrazené změny musí být „upraveny v původní zadávací dokumentaci v 

jasných, přesných a jednoznačných ustanoveních“ nejspíše nutno chápat jako požadavek na jasné, 

přesné a jednoznačné vymezení rozsahu vyhrazené změny. Jelikož Podčl. 13.7 CONS stanovuje, 

že „Smluvní cena musí být upravena tak, aby bylo zohledněno zvýšení nebo snížení nákladů 

                                                 
114 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, op. cit. sub 101, s. 366 
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vyplývajících ze změny v Právních předpisech Země… nebo změny v soudním nebo oficiálním 

úředním výkladu…“, lze poukázat na skutečnost, že by tato textace mohla být UOHS a případně 

soudy vyložena jako nedostatečně jednoznačná, a to nejméně ze dvou důvodů. Prvak autor práce 

spatřuje nejednoznačnost ve slovním spojení „zohledněno zvýšení nebo snížení nákladů“, kdy není 

zcela jasně stanoven rozsah promítnutí změny do smluvní ceny a druhak nejsou jednoznačně 

vymezeny podmínky na základě kterých, má dojít k úpravě ceny, a to zejména souvislosti s textací 

„změny v soudním nebo oficiálním úředním výkladu“ (srov. podkapitola 2.3.3 této práce). 

Metodika SFDI pod vyhrazenou změnu, nejspíše z opatrnosti, podřazuje rovněž měření 

skutečně provedených prací dle čl. 12 CONS, které ovšem (viz podkapitola 2.3.2 této práce) není 

změnou závazku, ale metodou určení celkové ceny díla. Při chápání institutu změny závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu eurokonformního výkladu nastíněného výše (ve smyslu 

změny veřejné zakázky), jež se projeví ve změně aktuálního vynaloženého množství položek 

soupisu prací oproti předpokládanému množství ve výkazu výměr, lze teoreticky přijmout 

argumentaci, že měření skutečně provedených prací dle čl. 12 CONS je možno podřadit pod 

vyhrazené změny § 100 odst. 1 ZZVZ. V opačném případě by lpění na doslovném gramatickém 

výkladu pojmu „změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku“ dle Občanského zákoníku 

způsobilo nemožnost podřadit měření skutečně provedených prací dle čl. 12 CONS pod 

vyhrazenou změnu, jelikož není změnou závazku. Vyhrazenou změnu závazku je tedy nutné 

chápat v širším smyslu, jako změnu veřejné zakázky. 

Vyhrazenou změnou mohou být rovněž variace dle Podčl. 13.1 CONS, které lze předem 

vymezit tak, aby nemusely být podřazovány pod speciální skutkové podstaty § 222 ZZVZ. 

Příkladem takové vyhrazené variace může být prodloužení doby pro dokončení díla v případě 

výskytu předem jednoznačně stanovených klimatických podmínek v důsledku nichž, nelze 

provádět práce tak, jak bylo předpokládáno (např. vyhrazení určité teploty na staveništi trvající po 

určitou dobu), nebo změna ceny díla v důsledku nepředvídaného výskytu podzemní vody v určité 

části staveniště v určitém objemu. V těchto případech je ovšem nutné naplnit podmínku 

jednoznačnosti obsahu a podmínek změny.  

Herman v této souvislosti zmiňuje, že obecná smluvní podmínka vyhrazující ocenění 

případných dodatečných prácí na základě ocenění prací v dosavadní nabídce nebo na základě 

specifického ceníku, nesplňuje toliko podmínku jednoznačného určení vyhrazené změny.115 

Podešva poté chápe podmínku jednoznačnosti vyhrazení změn taktéž ve smyslu povinnosti 

                                                 
115 HERMAN, P., FIDLER, V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2016, 639 stran. ISBN 978-80-7380-660-6, s. 279 
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konkrétně vymezit podmínky, které v okamžiku, kdy nastanou, způsobí změnu závazku.116 Dvořák 

k jednoznačnosti dodává, že by za vyhrazené změny měly být posouzeny i obecnější znění 

vyhrazených změn, která ovšem zamezují subjektivní možnosti zneužití zadavatelem.117 Jelikož 

na výkladu pojmu „jednoznačně“ nepanuje ani v odborné literatuře shoda, lze z opatrnosti 

doporučit v případě výhrady variací co nejkonkrétnější popis dané variace v zadávacích 

podmínkách a vymezení jejího potenciálního dopadu na cenu a čas. Nicméně, ani znění Směrnice 

2014 neupravuje podmínku konkrétnosti vymezení vyhrazených změn. Stanoví pouze v čl. 72 

odst. 1 písm. a) povinnost vyhradit změny v přesných, jasných a jednoznačných ustanoveních. 

Požadavek na splnění konkrétnosti jde tedy nad rámec zákona a znění směrnice.  

Dále považuje autor práce za důležité upozornit rovněž na extenzivní výklad Dvořáka k 

možnosti připustit vyhrazené změny, které vyžadují následné jednání mezi smluvními stranami.118 

Užitím tohoto výkladu by vyhrazenou změnou mohla být většina variací dle Podčl. 13.1 CONS 

nebo jakýkoliv předem nespecifikovaný zhotovitelův návrh na zlepšení dle Podčl. 13.2 CONS. 

Před touto praxí lze ovšem do doby judikatorního vyjasnění otázky varovat. V případech obecné 

výhrady variace bez detailního popisu konkrétní variace vyžadující jednání mezi stranami bude 

muset limity konkrétní změny posoudit soud na základě povahy a rozsahu takových variací ve 

vztahu k původnímu dílu. 

Co se týče claimů dle CONS nelze je pro jejich různorodost paušálně podřadit pod 

vyhrazené změny. Některé bude možno vyhradit v zadávací dokumentaci, avšak některé bude 

nutno podřadit pod změny dle skutkových podstat § 222 ZZVZ. Pod změny dle příslušných 

odstavců § 222 ZZVZ je nutné podřadit zejména claimy v souvislosti s dodatečnými pracemi. 

Vyhrazenou změnou může být například claim na prodloužení doby pro dokončení díla dle Podčl. 

8.4 CONS, pokud zadavatel dostatečně jednoznačně stanoví podmínky pro jeho uplatnění.  

Žádná vyhrazená změna nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky, která je zachována 

v případě věcné shody předmětu plnění vymezeném v zadávací dokumentaci s předmětem plnění 

po provedené změně. UOHS v rozhodnutí sp. zn. S0228/2016, jehož předmětem bylo posouzení 

zákonnosti změn předmětu díla (výstavby výstupní stanice lanové dráhy, tj. konkrétně nahrazení 

opěrné zdi terénními úpravami, záměna elektromotorů za výkonější, změna konstrukce zastrašení 

atd.), rozhodnul, že ke změně celkové povahy veřejné zakázky nedošlo, jelikož „všechny 

provedené vícepráce byly provedeny za účelem naplnění cíle veřejné zakázky“ a „jde svou povahou 

o práce, které nemění způsob využití díla“, protože se týkaly vybudování horní stanice lanové 

                                                 
116 PODEŠVA, V. op. cit. sub 106, s. 423 
117 DVOŘÁK, D. op. cit. sub 102, s. 609 
118 Ibid, s. 607 
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dráhy a byly potřebné pro její dokončení.119 Dodatečné práce týkající se předmětu plnění 

vymezeného v zadávací dokumentaci potřebné pro dokončení posoudil UOHS ve výše uvedené 

věci za vyhrazenou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Arrowsmith naopak 

nastiňuje, že za změnu měnící celkovou povahu veřejné zakázky (ač byla vyhrazena) by mohl být 

považován deseti násobný nárůst v objemu prací oproti pracím uvedeným v zadávací 

dokumentaci.120 

 

4.2.2. Vyhrazená změna dodavatele 

Ačkoliv § 222 odst. 10 ZZVZ explicitně stanoví, že změna dodavatele, je vždy podstatnou 

změnou závazku ze smlouvy, umožňuje zadavateli vyhradit si v zadávacích podmínkách jeho 

změnu. Základním obohacením právní úpravy Zákona o zadávání veřených zakázek je tedy 

explicitní zakotvení práva vyhradit si změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, ač je 

dodavatel klíčovým prvkem veřejné zakázky a jeho změna může narušit hospodářskou soutěž a 

mít dopad na ostatní uchazeče (viz rozsudek ve věci Wall AG).  

Dle § 100 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn vyhradit si změnu dodavatele, pokud 

jednoznačně vymezí podmínky a způsob určení nového dodavatele. Změna v osobě dodavatele 

bude využívána například při realizaci PPP projektů, kdy se zadávacího řízení účastní banka, jež 

následně smlouvu postoupí na účelově založenou společnost (tzv. „SPV“) ve smyslu výhrady 

v zadávací dokumentaci.121  

 

4.2.3. Opční právo 

Pro úplnost výčtu vyhrazených změn dále autor práce poukazuje na právo zadavatele 

vyhradit si v zadávací dokumentaci dle § 100 odst. 3 ZZVZ zadání nových stavebních prací nebo 

služeb stávajícímu dodavateli na základě JŘBU zahájeného do 3 let od uzavření smlouvy, přičemž 

předpokládaná hodnota nových stavebních prací nesmí přesáhnout 30 % ceny původní veřejné 

zakázky.  

Jelikož nové stavební práce se přímo nedotýkají hlavního předmětu veřejné zakázky, ale 

pouze na něj navazují, a jsou spojeny s určitou míry nejistoty závisející na zadavateli, zda budou 

realizovány (např. rozšíření služeb údržby dálnic i na úseky zprovozněné do 3 let od uzavření 

smlouvy o údržbě dálnic nebo vyhrazení možnosti přístavby dalších podlaží budovy) není novým 

                                                 
119 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 2. června 2016, č.j. ÚOHS-S0228/2016/VZ-

23733/2016/512/L, bod 83. Dostupné z: www.uohs.cz 
120 ARROWSMITH, S. op. cit. sub 110, s. 600 
121 PODEŠVA, V. op. cit. sub 106, s. 424 
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stavebním pracím dle § 100 odst. 3 ZZVZ uplatněných na základě podmínek pro JŘBU v § 66 

ZZVZ věnována obšírnější pozornost. 

 

4.3. Záměna položek soupisu stavebních prací   

Ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ stanoví, že je záměna položek soupisu stavebních prací 

nepodstatnou změnou, pokud jsou nové položky materiálu nebo prací srovnatelného druhu, jejich 

cena je stejná nebo nižší a jejich kvalita je stejná nebo vyšší v porovnání s položkami 

nahrazovanými. Zadavatel je povinen o každé takové záměně vyhotovit přehled s podrobným a 

srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti a kvality nových materiálů a prací s původními. 

Jelikož došlo tímto ustanovením k národní konkretizaci obecné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ, 

nelze vyloučit, že konkrétní záměna položek soupisu prací a materiálů bude změnou podstatnou 

dle § 222 odst. 3 ZZVZ, ač splní kritéria odst. 7. Příkladem podstatné změny může být záměna 

technologického zařízení tvořící podstatnou část plnění veřejné zakázky.122 Pokud by záměna 

podstatné části plnění naplnila objemová kritéria změny de minimis dle odst. 4 citovaného 

ustanovení, bylo by ji dle autora práce možné podřadit pod změnu de minimis, která představuje 

blokovou výjimku ze zákazu umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Pod záměnu položek soupisu stavebních prací lze za splnění kritéria srovnatelnosti, ceny a 

kvality uvedených výše podřadit záměny položek v souvislosti se zlepšením navrhovaným 

zhotovitelem dle Podčl. 13.2 CONS. Zlepšení podřaditelné pod změnu z tohoto důvodu ovšem 

nesmí spočívat v záměně celé agregované části plnění (například záměna mostu A za most B), 

jelikož ze samotné povahy tohoto ustanovení vyplývá, že se musí jednat o záměnu konkrétních 

položek soupisu prací, nikoliv o konkrétní celky. Záměnou položek může být nové technické 

řešení srovnatelného druhu materiálu zvyšujícího kvalitu díla a snižující jeho cenu (například 

záměna betonové konstrukce stropu za konstrukci prefabrikovanou), či technická inovace 

spočívající ve změně konkrétních položek soupisu prací způsobená vývojem technologií nebo 

materiálu z důvodu delší realizace výstavbového projektu.  

Pokud se takové technické inovace nepodřadí pod záměnu položek prací, lze je podřadit 

pod změnu de minimis.  

 

 

 

 

 

                                                 
122 DVOŘÁK, D. op. cit. sub 102, s. 1090 
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4.4. Nezbytné dodatečné práce  

Za podstatnou změnu se dle § 222 odst. 5 nepovažují dodatečné práce provedené původním 

dodavatelem, které sice nebyly obsahem závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, avšak jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele  

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 

nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním řízení; 

- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 

změn podle tohoto odstavce. 

 

Nezbytnost 

 Podmínka nezbytnosti dodatečných prací není ani v Zákoně o zadávání veřejných zakázek 

ani ve Směrnici 2014 definována. Nejspíše bude nezbytnost nutno chápat ve vztahu k účelu 

smlouvy a technickému řešení díla, a to tak, že pokud by nezbytné dodatečné práce nebyly 

provedeny, nebyl by naplněn účel smlouvy.123 Takovému výkladu by přisvědčovalo i stanovisko 

generální advokátky ve věci Pressetext citované v podkapitole 3.2.2 této práce, která akcentovala 

tezi, že přizpůsobení obsahu smlouvy měnícím se podmínkám je zásadní pro dosažení účelu 

smlouvy. Dodatečnými pracemi je dle bodu 108 preambule Směrnice 2014 nutné chápat rozšíření 

či doplnění stávajícího plnění, nikoliv plnění zcela nové.  

Za nezbytné dodatečné práce při naplnění ostatních podmínek by dle autora této práce bylo 

možné považovat pokyny správce stavby dle Podčl. 3.3 CONS na základě kterého, je správce 

stavby oprávněn „(kdykoliv) vydat pokyny a dodatečné nebo modifikované Výkresy nutné pro 

provedení Díla a odstranění všech vad.“.  Takové pokyny totiž nutně musí směřovat k dokončení 

díla nebo odstranění jeho vad, tedy k naplnění účelu smlouvy.  

Další podmínkou pro podřazení některých dodatečných prací realizovaných na základě 

Podčl. 3.3 CONS pod nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ je ovšem nemožnost 

změnit dodavatele z technických a ekonomických důvodů. Technické důvody lze spatřovat ve 

změně technických předpisů, norem, postupů v průběhu výstavby v rámci nichž, by původní 

plnění bylo z těmito v rozporu. Za ekonomické důvody lze označit finanční dopady zpomalení 

nebo zastavení prací v důsledku proluky do doby výběru nového dodavatele, narušení časového 

                                                 
123 Ibid, s. 1088 
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harmonogramu výstavby, náklady spojené s vlastnictvím stavebního materiálu dosavadním 

dodavatelem, předáním staveniště nebo komplikace z hlediska rozdělení odpovědnosti za vady.124 

S vysokou pravděpodobností lze uzavřít, že právě s ohledem na výše uvedenou specifičnost 

stavebnictví bude tato podmínka ve většině případů splněna.125 

Změna dodavatele musí vyvolávat značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Naplnění 

této podmínky bude třeba spatřovat tam, kde by měla změna negativní dopad na technologické 

postupy, souslednost prací nebo vedla k prokazatelným dodatečným nákladům v extenzivním 

rozsahu.126  

Dodatečné práce nesmí dle citovaného odstavce překročit 50 % původní hodnoty závazku, 

přičemž při provedení více změn se jejich hodnoty sčítají. Limit ve výši 50 % hodnoty původního 

závazku stanovený pro všechny provedené změny je odrazem již typického restriktivnějšího 

přístupu českého zákonodárce, jelikož Směrnice 2014 v čl. 72 odst. 1 písm. b) zakotvuje limit ve 

výši 50 % cenového nárůstu, nikoliv 50 % původní hodnoty závazku. Jelikož zákonodárce využil 

přísnější přístup, než stanoví směrnice, nelze nejspíše v tomto limitu započítávat víceprace a 

méněprace, čímž byl omezen rozsah možných změn z titulu nezbytných dodatečných prací. 

Rovněž k přísnějšímu přístupu zákonodárce přistoupil, když nevyužil možnost použít tento limit 

pro každou jednotlivou změnu podle citovaného ustanovení. Směrnice 2014 totiž stanoví, že „Je-

li provedeno několik po sobě následujících změn, použije se toto omezení pro hodnotu každé 

změny.“.  

 

Hodnota změny  

Z hledika vývoje přístupu UOHS k otázce výpočtu hodnoty změny lze odkázat na 

podkapitolu 3.3.2 této práce. Otázka výpočtu hodnoty změny je velice aktuální i za účinnosti 

Zákona o zadávání veřejných zakázek, jelikož má praktický dopad na dodržení limitů pro nezbytné 

dodatečné práce, nepředvídané práce a změny de minimis.  

Aktuální Metodika MMR zavedla princip součtu (absolutních) hodnot změn, když stanoví, 

že při určení hodnoty změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, nezbytných změn dle odst. 5 a 

nepředvídatelných okolností dle odst. 6 (v kontextu výše uvedeného „víceprací“) je nutné 

zohlednit jak cenu přidaného, a tedy nového plnění, tak i cenu nevyčerpaného plnění, přičemž 

celkovou změnou je součet absolutních hodnot cen těchto plnění.127  

                                                 
124 Ibid, s. 1088 
125 PODEŠVA, V. op. cit. sub 106, s. 834 
126 Metodika pro správa změn díla (variací) u stavebních zakázek op. cit. sub 111, s. 18  
127 Metodika MMR op. cit. sub 113, s.1 
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Současná aplikační praxe UOHS ovšem v této otázce není nikterak konzistentní s výše 

uvedenou metodikou. V rozhodnutí předsedy UOHS sp. zn. R349/2015 ze dne 3. ledna 2017, které 

se mimo jiné zabývá výpočtem hodnoty změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, přistoupil 

UOHS nejspíše k započítání hodnoty zúžení předmětu veřejné zakázky a jejího rozšíření. Přestože 

z rozhodnutí explicitně nevyplývá metoda výpočtu, ke které UOHS přistoupil, implicitně je 

seznatelné, že musel přistoupit k zápočtu víceprací a méněprací. Ačkoliv z prvostupňového 

rozhodnutí vyplývá, že cena prací dle dodatku č. 3 ke smlouvě činila 40 347 127 Kč bez DPH,128 

druhostupňovým rozhodnutí předsedy UOHS byla samotná hodnota změny dle dodatků „po 

zohlednění“ vyčíslena na 4 331 969 Kč.129 Je tedy zřejmé, že UOHS musel přistoupit k započítání 

víceprací a méněprací, ač se k tomuto kroku ani v jednom z výše uvedených rozhodnutí obšírněji 

nevyjádřil a nezdůvodnil tento přístup, který je v rozporu s Metodikou MMR a oprávněným 

očekáváním zadavatelů. 

Toho samého dne, v rozhodnutí předsedy UOHS ve věci sp. zn. R105/2015, úřad nejspíše 

opět přistoupil k metodě započítání, když určil, že „Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o 

dílo provedená dodatky č. 1 až 4 činí 16 782 629,93 Kč bez DPH.“.130 Z prvostupňového 

rozhodnutí ovšem vyplývá, že samotná cena prací obsažených v dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 

činila 20 195 252,05 Kč bez DPH.131 Přestože v druhostupňovém rozhodnutí opět absentuje 

obšírnější zdůvodnění metody výpočtu hodnoty změny, lze mít důvodně za to, že došlo 

k započítání víceprací a méněprací dle dodatků, jelikož samotná hodnota dodatku č. 4 je vyšší než 

hodnota vypočtené změny.  

Dosavadní aplikační praxe UOHS (konkrétně druhostupňová rozhodnutí předsedy UOHS 

z 3.1.2017) je tedy v přímém rozporu s Metodikou MMR vydanou 8. listopadu 2016, tedy ještě 

před vydáním uváděných rozhodnutí. Praxe, kdy UOHS jako orgán veřejné moci vykládá 

ustanovení zcela opačně k výkladu poskytovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR nenahrává 

právní jistotě zadavatelů.  

 

 

 

                                                 
128 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 3. ledna 2017, č. j. ÚOHS-R349/2015/VZ-

00203/2017/323/Ebr, bod 96. Dostupné z: www.uohs.cz 
129 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. října 2015, č. j. ÚOHS-S0469/2015/VZ-

33439/2015/542/MBa, bod 50. Vyžádáno na základě zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
130 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 1. dubna 2015, č. j. ÚOHS-S77/2015/VZ-

8357/2015/523/MLi, bod 50. Vyžádáno na základě zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
131 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 3. ledna 2017, č. j. ÚOHS-R105/2015/VZ-

00200/2017/322/KBe, bod 39. Dostupné z: www.uohs.cz 
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Celkový cenový nárůst 

Současně je v § 222 odst. 9 ZZVZ omezen celkový cenový nárůst součtu změn 

provedených z titulu nezbytných dodatečných prací (§ 222 odst. 5 ZZVZ) a nepředvídaných změn 

(§ 222 odst. 6 ZZVZ), které nesmí v součtu „při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, 

které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány“ převyšovat 30 % původní hodnoty veřejné 

zakázky. Pro výpočet cenového nárůstu tedy citované ustanovení exlicitně stanoví metodu 

výpočtu, přičemž započíst lze pouze taková plnění, které nejsou v souvislosti s provedenou 

změnou realizována.  

V souvislosti s metodou výpočtu cenového nárustu změn dochází k nejasnostem, zda se do 

výše hodnoty započítávají rovněž dodatečné práce realizované za účinnosti zrušeného Zákona o 

veřejných zakázkách. Dle autora práce lze i v tomto případě přistoupit k odpočtu neprovedených 

prací v důsledku změny, jelikož intertemporální ustanovení § 273 odst. 6 ZZVZ stanoví, že se 

všechny změny dle zrušené právní úpravy od nabytí účinnosti Zákona o zadávání veřejných 

zakázek posuzují dle tohoto zákona. A fortiori a maiori ad minus se uplatní účinný zákon rovněž 

na dodatečné práce dle § 23 odst. 4 a 7 ZVZ. Lze tedy i v tomto případě přistoupit k metodě 

zápočtu. 

 

Uveřejnění oznámení o změně  

Zadavatel je povinen dle § 222 odst. 8 ZZVZ odeslat oznámení o změně závazku 

k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, popřípadě Úředním věstníku EU u nadlimitní 

zakázky, do 30 dnů od uzavření dohody o změně.  

Tato povinnost prakticky omezuje právo následně měnit právní titul provedených změn, a 

to zejména u změny z dodatečné změny na změnu de minimis. Obecně sice platí, že důvod změny 

lze zcela volně i po jejím provedení následně měnit (zejména tam, kde zadavatel původně změnu 

provedl z důvodu dodatečných prací, ale následně došel k názoru, že není vyčerpán limit změny 

de minimis), je nutné upozornit na skutečnost, že jelikož se uveřejňovací povinnost váže na 

okamžik uzavření dohody o změně, může se v případech překlasifikování právního důvodu změny 

na změnu z důvodu dodatečných prací a nepředvídaných změn dle § 222 ZZVZ odst. 5 a 6 

zadavatel dopustit přestupku dle § 269 odst. 1 písm. c) ZZVZ. Ačkoliv je tedy změna právního 

důvodu provedených změn ex post možná, ve výše uvedeném případě se zadavatel může dopustit 

přestupku. 
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4.5. Nepředvídané změny   

Oproti znění Zákona o veřejných zakázkách vyčleňuje § 222 ZZVZ kategorii 

nepředvídaných změn z dodatečných prací do samotné skutkové podstaty. Dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

se změna, která vznikla v důsledku okolností, jenž zadavatel jednající s náležitou péči nemohl 

předvídat nepovažuje za podstatnou změnu, pokud nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

přičemž hodnota této změny nesmí přesáhnout 50 % původní hodnoty veřejné zakázky. Zároveň 

nesmí dle § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst změn (v součtu s cenovým nárůstem 

dodatečných prací) přesahovat 30 % původní hodnoty závazku.  

Povolení nepředvídaných změn v důsledku nepředvídatelných okolností vyplývá 

z principu proporcionality, jelikož by bylo nepřiměřené požadovat, aby zadavatel nesl náklady a 

časovou prodlevu v důsledku povinnosti zadat práce v novém zadávacím řízení, obzvláště pak 

v dlouhodobějších a komplexních projektech, u kterých je plánování a zadání nové veřejné 

zakázky obzvláště časově a finačně náročné.132  

 

Nepředvídané okolnosti  

Pojem nepředvídané okolnosti je z hlediska eurokonformního výkladu nutno vykládat ve 

světle bodu 109 preambule Směrnice 2014 jako „okolnosti, jež nemohl veřejný zadavatel 

předpokládat ani přes přiměřeně pečlivou přípravu … při zohlednění:  

- jemu dostupných prostředků,  

- povahy a vlastností konkrétního projektu,  

- osvědčených postupů v dotčené oblasti a  

- potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné 

zakázky a její odhadovanou hodnotou“.  

Nejedná se tedy o objektivně nepředvídané okolnosti, nýbrž o konkrétní subjektivní 

okolnosti pojící se k vynaložené náležité péči konkrétního zadavatele. Nutno ovšem dodat, že tento 

posun chápání nepředvídaných okolností, které jsou chápány jako okolnosti subjektivní (oproti do 

té doby objektivního chápání vyjadřovaného pojmem „nepředvídatelné“) byl již promítnut do 

znění § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ účinného od 6.3.2015. K dopadům novelizace týkající se zavedení 

subjektivní nepředvídanosti UOHS v rozhodnutí sp. zn. S0469/2015 konstatoval, že „Oproti 

předchozí právní úpravě… je nyní zadavatel zbaven odpovědnosti za případné pochybení (chyby 

                                                 
132 ARROWSMITH, S. op. cit. sub 110, s. 590 
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v dokumentaci, projektu atd.) či okolnosti, které nemohl předvídat v mantinelech své odborné 

úrovně.“.133  

 Ve světle výše uvedeného je tedy pro posouzení okolností za nepředvídané ve vztahu 

k vynaložené náležité péči rozhodná osoba veřejného zadavatele, pravidelnost či jednorázovost 

zadávání daného typu veřejné zakázky, osvědčený postup při přípravě zadávací dokumentace a 

proporcionalita vynaložených prostředků na přípravu zadávací dokumentace.134       

Po zkušeném a odborně nadaném veřejném zadavateli (např. ŘSD ČR) nelze například při 

přípravě zadávací dokumentace pro stavbu dálnice požadovat stejný standard péče jako po malé 

obci připravující zadávací dokumentaci pro stavbu stezky pro cyklisty, a minori ad maius, pokud 

by se jednalo ze strany obce o jednorázové a výjimečné zadání veřejné zakázky tohoto typu. 

Rovněž je nutné zohlednit pro posouzení náležité péče dodržení konkrétních osvědčených postupů 

(např. vnitřních směrnic či jiných interních předpisů a postupů zadavatele) a v neposlední řadě 

náklady vynaložené na přípravu zadávací dokumentace úměrné hodnotě veřejné zakázky. Pouze 

pokud dojde ze strany zadavatele k vynaložení tohoto standardu péče, bude možné užít § 222 odst. 

6 ZZVZ. 

Ani změnou z titulu nepředvídaných okolností ovšem nesmí dojít ke změně celkové 

povahy veřejné zakázky. Dle bodu 109 Preambule Směrnice 2014 lze mít za to, že nahrazení 

stavebních prací nebo dodávek jiným plněním či zásadní změna typu veřejné zakázky způsobí 

změnu celkové povahy veřejné zakázky. Lze tedy usuzovat, že například rozšíření předmětu 

smlouvy na veřejnou zakázku o celý nový úsek silnice, popřípadě nový most by způsobilo změnu 

celkové povahy veřejné zakázky. Taková změna by tedy nebyla přípustná. 

Nepředvídaná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ může vyplývat z chyb projektové 

dokumentace, respektive jejích nedokonalostí, pokud zadavatel vynaložil (subjektivní) náležitou 

péči. Při stavbě silnic a dálnic se může například jednat o variaci iniciovanou správcem stavby dle 

Podčl. 13.1 odst. 3 písm. a) či e) CONS v důsledku nutnosti navýšit rozsah a množství asfaltové 

vrstvy z důvodu zastižení většího poškození podkladních asflatových vrstev, než se kterým 

s náležitou péčí vyhotovená projektová dokumentace počítala. Přesný skutečný stav podkladních 

vrstev lze totiž seznat až v okamžiku po odfrézování vrstvy vozovky.  

Pokud nedojde k dodržení standardu náležité péče při vyhotovení projektové dokumentace, 

geologických a hydrologických průzkumů či výkresů a technických specifikací, dojde k vyloučení 

možnosti podřadit změny pod nepředvídané změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ a bude nutné podřadit 

                                                 
133 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0469/2015/VZ-33439/2015/542/MBa op. cit. 

sub 129, bod 73 
134 HERMAN, P., FIDLER V. a kol., op. cit. sub 115, s. 528  
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je pod dodatečné změny dle odst. 5, popřípadě změny de minimis dle odst. 4 citovaného 

ustanovení. 

Pod nepředvídané změny lze teoreticky zařadit variace vyvolané externími důvody 

nezávislými na vůli smluvních stran (vlivy počasí, záplavy, sesuvy, hydrologické a geologické 

jevy, archeologické a jiné nálezy atd.), nezbytné k dokončení díla a claimy zhotovitele dle Podčl. 

19.4 CONS na úhradu nákladů způsobených vyšší mocí, nebo claimy zhotovitele dle Podčl. 4.24 

CONS vzniklé v důsledku archeologických a jiných nálezů. 

 

4.6. Změna de minimis 

Velice pozitivní změnou pro velké výstavbové projekty je oproti předchozí právní úpravě 

Zákona o veřejných zakázkách explicitní zakotvení změny de minimis v § 222 odst. 4 ZZVZ, který 

stanoví, že změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je nižší než limit 

pro nadlimitní veřejnou zakázku135 a současně nižší než 15 % hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, je nepodstatnou změnou.  

U změny de minimis není zadavatel povinen zkoumat naplnění dalších kritérií dle § 222 

ZZVZ a je oprávněn ji provést bez dalšího. Vždy je ovšem nutné dodržet povinnost neměnit 

celkovou povahu veřejné zakázky. U veřejné zakázky na stavební práce lze provést pouze takové 

změny oproti původnímu projektu korespondující s původním druhem a účelem veřejné 

zakázky.136 Tento závěr je rovněž zastáván UOHS (srov. rozhodnutí UOHS sp. zn. S1093, 

1094/2014), který konstatoval, že „…změny, byť by jinak splňovaly procentuální finanční limit, 

nikdy nesmí představovat exces z předmětu veřejné zakázky…“.137 

Dvořák poukazuje na názory, podle kterých by pod změnu de minimis mělo být možné 

podřadit jak změny kvantitativního, tak změny kvalitativního charakteru, pokud jsou ekonomicky 

vyjádřitelné a ohodnotitelné.138 Jedná se například o možnost podřadit pod změnu de minimis 

prodloužení doby plnění, které není spojeno s dodatečnými náklady ani dodatečnými pracemi. 

Takový závěr ovšem přináší komplikace zejména vzhledem k určení hodnoty provedené změny, 

která musí být vždy vyjádřena pro posouzení, zda změna splňuje limit 15 % hodnoty závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku.  

                                                 
135 Dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, činí aktuální limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

149 224 000 Kč. 
136 HERMAN, P., FIDLER, V. a kol., op. cit. sub 115, s. 525 
137 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 1. listopadu 2016, č. j. ÚOHS-S1093,S1094/2014/VZ-

44157/2016/533/HKu, bod 75. Dostupné z: www.uohs.cz 
138 DVOŘÁK, D. op. cit. sub 102, s. 1085 
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Ostatně, otázka nemožnosti určení hodnoty původní veřejné zakázky byla již UOHS 

řešena, když odmítl aplikovat výjimku de minimis na případ změny závazku z rámcové smlouvy 

na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo opakující se provádění stavebních prací 

specifikovaných ve výkazu výměr, a to z důvodu, že nebyla známa původní hodnota závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku a nebylo tak možné určit, zda změny závazku překračují 15 % limit 

stanovený § 222 odst. 4 ZZVZ.139 Dle uvedeného rozhodnutí lze mít důvodně za to, že v případě 

kvalitativní změny, u které by UOHS nebyl schopen určit její hodnotu, by nepřistoupil k jejímu 

podřazení pod změnu de minimis. 

Inspirací pro metodu výpočtu hodnoty kvalitativní změny by mohly být závěry rozhodnutí 

UOHS sp. zn. R 80/2016, ve kterém bylo připuštěno snížení splatné smluvní pokuty za prodlení 

dodavatele dle změny de minimis.140 Ačkoliv nebyla ve stanoveném případě posouzena změna 

závazku jako změna de minimis z důvodu překročení 15 % hodnoty původního závazku, a 

contrario lze dovodit, že pokud by nebyla překročena, UOHS by neváhal snížení splatné pokuty 

pod změnu de minimis podřadit.  

UOHS ve výše uvedené věci neřešil konkrétně metodu výpočtu hodnoty změny, nicméně 

jeho závěry mohou posloužit jako vodítko. Jelikož v citované věci došlo k odpuštění části smluvní 

pokuty, která utvrzovala povinnost zhotovitele předat dílo včas a UOHS použil výši smluvní 

pokuty pro výpočet hodnoty změny de minimis. Per analogiam by bylo možné dovodit, že by ze 

strany UOHS mohlo v aplikační praxi (při dodržení zásady předvídatelnosti rozhodnutí) rovněž 

dojít k podřazení prodloužení doby dokončení díla pod změnu de minimis. Hodnota dané změny 

by mohla poté odpovídat smluvní pokutě za prodlení odpovídající prodloužení doby dokončení 

díla. 

 

Změny de minimis bez protiplnění 

Dalším úskalím aplikace výjimky de minimis jsou případy, kdy při změně závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku nedochází k adekvátnímu protiplnění ze strany dodavatele. Jedná se 

například o případy změny závazku bez jakékoliv kvalitativní, kvantitativní či jiné změny 

podmínek smlouvy. Aktuálně by bylo možné pod tuto skupinu změn zařadit například změnu výše 

ceny díla v důsledku změny minimální mzdy zaměstnanců zhotovitele, která se k 1.1.2018 pro 

                                                 
139 Viz rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. května 2016, č. j. ÚOHS-S0201/2016/VZ-

23079/2016/542/EŠu. Dostupné z: www.uohs.cz 
140 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 24. listopadu 2016, č. j. ÚOHS-R80/2016/VZ-

46669/2016/322/LKa, body 49 až 51. Dostupné z: www.uohs.cz 
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řidiče vozidel nad 3,5 t zvýšila z 80,50 Kč/hod. na 89,20 Kč/ hod.141 Touto změnou závazku 

nedochází ke změně protiplnění a je tak otázkou, zda není v rozporu se základními zásadami 

Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Někteří autoři se domnívají, že pokud nedochází ke změně v rozsahu plnění či jiných 

podmínkách, ale pouze ke zvýšení ceny ve smlouvě na veřejnou zakázku (např. vlivem změny 

právních předpisů), při kterém zadavatel obdrží zcela identické plnění při současném navýšení 

ceny, je taková změna v příkrém rozporu s účelem a smyslem práva veřejných zakázek, a tedy 

v rozporu s ustanovením o změně de minimis.142  

Pro řešení této otázky je vhodné nahlédnout do znění čl. 72 odst. 2 Směrnice 2014, který 

stanoví, že k užití změny de minimis je možné přistoupit, „aniž je nutné ověřovat, zda jsou splněny 

podmínky stanovené v odst. 4 písm. a) až d)“, jež jsou transponovány a odpovídají tedy prakticky 

podmínkám nepodstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změna de minimis je tedy při splnění 

finančních limitů nepodstatnou změnou bez dalšího.  

Dle Arrowsmith ponechává znění Směrnice 2014 zadavateli prostor poskytnout dodavateli 

plnění, a to i bez jakéhokoliv protiplnění, i v případě, že by do jisté míry narušovalo hospodářskou 

soutěž.143 Arrowsmith dále poukazuje na obecný korektiv přiměřenosti (v českém právu veřejných 

zakázek zakotven v § 6 odst. 1 ZZVZ) na základě kterého, by měl být zadavatel oprávněn učinit 

změnu bez adekvátního protiplnění ze strany dodavatele pouze v přiměřeném nezbytnému 

rozsahu.144  

Jelikož lze eurokonformním výkladem dospět k závěru, že změna de minimis je blokovou 

výjimkou ze zákazu narušovat hospodářskou soutěž, je dle autora práce možné změnit závazek ze 

smlouvy i bez adekvátního protiplnění, a to v nezbytném rozsahu s limitem v podobě povinnosti 

veřejného zadavatele vynakládat veřejné finanční prostředky hospodárně, efektivně a účelně na 

základě § 25 odst. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). V této souvislosti považuje autor práce za 

podstatné upozornit na rozhodnutí UOHS sp. zn. R0110/2017, ve kterém UOHS učinil závěr, že 

„I kdyby byl § 222 odst. 4 ZZVZ naplněn, tak to nepopírá možnost porušit § 222 odst. 3 ZZVZ.“.145 

Takový závěr ovšem aboslutně popírá povahu změny de minimis jako blokové výjimky, je 

                                                 
141 Viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 
142 KOSMÁKOVÁ, D. Změny smlouvy bez adekvátního protiplnění. Epravo [online]. 2017 [cit. 31.3.2018]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-smlouvy-bez-adekvatniho-protiplneni-106340.html 
143 ARROWSMITH, S. op. cit. sub 110, s. 599 
144 Ibid, s. 599 
145 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 3. října 2017, č. j. ÚOHS-R0110/2017/VZ-

28400/2017/323/PKm/JSu, bod 46 Dostupné z: www.uohs.cz 
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v rozporou s čl. 72 odst. 2 Směrnice 2014 a rovněž § 222 ZZVZ. Autor práce jej považuje za 

nesprávný a proti smyslu znění dotčeného ustanovení. 

Obecně lze říci, že změna de minimis může předstatovat „záchytný důvod“ pro změny, 

které nelze podřadit pod záměnu položek stavebních prací, nepředvídané změny a dodatečné práce. 

V tomto případě si totiž zadavatel uchová jakýsi „záchytný polštář“ ve výši až 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění změny de 

minimis je dodržení procentuálního limitu a souvislosti změn a jejich prospěšnosti účelu smlouvy. 

Na druhou stranu ovšem lze, ať již z ekonomických či časových důvodů, změnu de minimis užít 

v případě, že zadavatel neprovedl jiné změny, jelikož ji není třeba nikterak věcně odůvodňovat.  

Příkladem změny de minimis může být prakticky jakákoliv změna dle CONS, namátkou 

se může jednat o zlepšení díla dle Podčl. 13.2 CONS, popřípadě o jakoukoliv variaci dle Podčl. 

13.1 CONS, claimy zhotovitele a objednatele, které nemají povahu náhrady škody dle Občanského 

zákoníku, nebo variace dle Podčl. 13.1 písm. f) CONS při akceleraci z důvodu odvracení 

prodloužení doby dokončení náležející do rizika objednatele v rámci které, může docházet ke 

změně postupu prací, navýšení počtu strojů a pracovníků, hrazení práce přesčas a více směnám 

pracovníků atd. 

 

4.7. Změna dodavatele   

Nepodstatnou změnou je dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ rovněž změna dodavatele 

v důsledku právního nástupnictví (přeměna dodavatele, jeho smrt nebo převod závodu nebo jeho 

části), přičemž nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace v zadávací dokumentaci. 

S ohledem na zrušenou právní úpravu lze uvést například rozhodnutí UOHS sp. zn. 

S510/2012, ve kterém UOHS chápal změnu v osobě dodavatele jako podstatnou vždy (sic), když 

konstatoval, že „Pokud by byla změna v osobě dodavatele umožněna …, stala by se příslušná 

ustanovení zákona obsoletními a postup v zadávacím řízení předcházející uzavření smlouvy s 

vítězným uchazečem by byl jen zbytečným formálním postupem.“146 Ovšem, již v rozsudku 

Pressetext bylo SDEU konstatováno, že za nepodstatnou změnu lze považovat rovněž změnu 

dodavatele, pokud je nový dodavatel kapitálovou společností, jejíž jediným společníkem je 

původní dodavatel, který nad ní vykonává kontrolu a udílí jí pokyny, čímž nadále de facto 

odpovídá za dodržování smluvních závazků.147 

                                                 
146 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. května 2014, č. j. ÚOHS-S510/2012/VZ-

2461/2013/521/JHn, bod 43. Dostupné z: www.uohs.cz 
147 Rozsudek ve věci Pressetext, op. cit. sub 69, bod 54 
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Explicitní zakotvení možnosti změny dodavatele je tedy vítanou změnou, jelikož 

zákonodárce předchází těm nejrigidnějším výkladům, které obzvláště za účinnosti Zákona o 

veřejných zakázkách považovaly jakoukoliv změnu dodavatele (tedy i například změnu z důvodu 

právního nástupnictví) za změnu podstatnou. 

 

4.8. Závěr kapitoly  

Přestože § 222 ZZVZ přináší oproti předchozí právní úpravě širší spektrum změn, které je 

možno provést bez zadávacího řízení, objevují se v odborné veřejnosti a rozhodovací praxi UOHS 

zužující výklady, které limitují skutečný rozsah norem transponovaných ze Směrnice 2014, jejíž 

výklad v některých otázkách výslovně tyto výklady rozporuje. Syntézou závěrů předchozích 

kapitol lze dle názoru autora práce variace nezbytné pro provedení díla dle Podčl. 13.1 CONS 

podřadit pod vyhrazené změny závazku, jelikož obsahují jednoznačný mechanismus jejich 

uplatnění a soukromoprávními limity je vymezen i jejich obsah. Pro vyčerpání co největšího 

objemu změn je nutné změny podřazovat postupně od nejkonkrétnějších skutkových podstat změn 

§ 222 ZZVZ po obecnější, tedy zprvu pod záměny položek stavebních prací (např. návrh na 

zlepšení dle Podčl. 13.2 CONS), dodatečné práce (variace nezbytné pro dokončení díla dle Podčl. 

13.1 CONS), nepředvídané změny (variace vyvolané nepředvídanými okolnostmi) a následně 

změnu de minimis, kterou lze označit za změnu „záchytnou“. Dle závěrů kapitoly lze rovněž 

přistoupit k podřazení změn pod nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 3 ZZVZ (např. prodloužení 

doby dokončení dle Podčl. 8.4 CONS), a to i po vyčerpání změn dle konkrétnějších skutkových 

podstat. Veškeré změnové tituly § 222 ZZVZ stojí totiž systematicky vedle sebe.  
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Závěr  

Cílem této práce bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu týkající se možnosti efektivně 

realizovat velké výstavbové projekty se specifikými potřebami v režimu veřejných zakázek jako 

„měřené kontrakty“ dle CONS. Pro naplnění cíle práce bylo nutné zprvu vymezit specifika 

výstavbého projektu, stanovit limity variačních ustanovení (s komparativní přesahem do anglické 

judikatury z důvodu nedostatku judikatury české) a dalších smluvních institutů majících dopad na 

cenu za dílo a dobu dokončení a předání díla při výskytu změn po uzavření smlouvy podle CONS. 

Následně bylo přistoupeno k vymezení základní judikatury SDEU, která doktrínu podstatné změny 

veřejné zakázky zavedla. Tím bylo analyzováno dostatečně široké penzum institutů pro to, aby 

v poslední kapitole práce mohlo dojít k podřazení nejtypičtějších variací, claimů, úpravy ceny a 

dalších institutů dle CONS pod jednotlivé důvody nepodstatné změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ a rozboru těch nejpalčivějších částí zákona, které v praxi mohou 

narušovat efektivitu realizační fáze výstavbového projektu, a tím veřejné zakázky jako takové.  

Jelikož došlo k podřazení velké části smluvních institutů vymezených v první části této 

práce majících dopad na změnu ceny za dílo, dobu dokončení a předání díla a jeho předmět pod 

jednotlivá změnová ustanovení § 222 ZZVZ, považuje autor práce hypotézu stanovenou na 

začátku této práce za potvrzenou. Tedy, výstavbový projekt v režimu veřejné zakázky lze efektivně 

realizovat, s jistými výhradami. Přestože Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje širší 

úpravu důvodů změny smlouvy na veřejnou zakázku než zrušený Zákon o veřejných zakázkách, 

která přispívá právní jistotě zadavatelů a dodavatelů a umožňuje efektivnější správu veřejné 

zakázky, zákonodárce přistoupil k přísnější transpozici Směrnice 2014, která zakotvuje možnost 

širšího využití změnových ustanovení, jež by bylo možno využít při výskytu potřeby většího 

objemu (nezbytných) dodatečných prací a nepředvídaných změn. 

Autor této práce dochází k závěru, že měření skutečně provedených prací dle Podčl. 12.1 

CONS (při užití doslovného gramatického výkladu změny závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle Občanského zákoníku) nemusí být vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 

ZZVZ, ač je k tomu v praxi z opatrnosti přistupováno. Měření skutečně provedených prací není 

změnou, natožpak změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vhodnější je proto dle autora 

práce užívat pojmu podstatná změna veřejné zakázky, nikoliv pojmu změna závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku. Rovněž variace nezbytné k dokončení díla dle Podčl. 13.1 CONS by bylo 

možno při užití extenzivního výkladu považovat bez dalšího za vyhrazenou změnu závazku dle § 

100 odst. 1 ZZVZ, jelikož podmínky pro jejich uplatnění jsou v CONS stanoveny jednoznačně. 
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Obsah a rozsah těchto variací je poté vymezen soukromoprávními limity v podobě 

předvídatelnosti těchto prací a jejich nezbytnosti pro dokončení díla.  

Právním rozborem povahy variace dle české judikury v porovnání s judikaturou britskou, 

autor práce dospěl k názoru, že variace nezbytné k dokončení díla dle Podčl. 13.1 písm. e) CONS 

nejsou změnou závazku ze smlouvy dle Občanského zákoníku (ostatně ani ve Spojeném království 

nejsou chápány jako změny smlouvy), čímž narazil na rozpor s výklady Zákona o zadávání 

veřejných zakázek, jelikož i takové variace jsou běžně chápány jako změny dle práva veřejných 

zakázek. Za problematický byl označen s odkazem na judikaturu SDEU a znění Směrnice 2014 

překlad termínů § 100 (vyhrazené změny závazku) a § 222 ZZVZ (změna závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku). Tyto je totiž pro dodržení smyslu právní úpravy a eurokonformního výkladu 

nutno chápat spíše jako změnu veřejné zakázky, resp. vyhrazenou změnu veřejné zakázky (tedy 

ve vztahu k výsledku zadávacího řízení) nikoliv striktně jako změnu závazku ze smlouvy dle 

pojmosloví Občanského zákoníku. V této části autor práce využil poznatky z chápání institutu 

podstatné změny v judikutaře SDEU. 

Co se týče jednotlivých změnových důvodů dle § 222 ZZVZ, u těch byly analyzovány 

interpretační obtíže, které mohou narušovat efektivitu řízení změn v průběhu výstavbového 

projektu a tím oslabovat právní jistotu smluvních stran. Přísnější transpozice Směrnice 2014 

v podobě zavedení 30 % limitu na celkový cenový nárůst změn z důvodů dodatečných prací dle § 

222 odst. 5 a nepředvídaných změn dle odstavce 6 citovaného ustanovení, či nezakotvení možnosti 

využít ustanovení nepředvídaných změn pro každou jednotlivou změnu ve výši 50 % hodnoty 

veřejné zakázky, ba co více omezení výpočtu těchto limitů jako hodnot změny (ač Směrnice 2014 

upravuje v čl. 72 odst. 1 písm. b) a d) „cenový nárůst“ nikoliv „hodnotu změny“), způsobuje, že 

bude zadavatel velkých výstavbových projektů nucen podřazovat jednotlivé změny co nejvíce 

efektivně tak, aby využil veškeré možné důvody nepodstatných změn.  

Nabízí se proto využití co možná nejširšího vyhrazení variací a ostatních změn na základě 

smluvních institutů CONS dle § 100 ZZVZ, jelikož vyhrazené změny není nutno podřazovat pod 

změny dle jednotlivých odstavců § 222 ZZVZ. Následně je třeba zvolit postup podřazování změn 

pod nejkonkrétnější skutkové podstaty, tedy pod záměny položek stavebních prací dle § 222 odst. 

7 ZZVZ (například zlepšení dle Podčl. 13.2 CONS), dodatečné práce, nepředvídané změny a 

následně si ponechat „v záloze“ změnu de minimis, u které není třeba splnění jiných podmínek 

než finančích limitů. Rovněž kvalitativní změny a prodloužení doby pro dokončení díla dle Podčl. 

8.4 CONS z důvodů nespojených s dodatečnými pracemi je dle závěrů uvedených v této práci 

možné podřadit pod změnu de minimis, pokud budou finančně vyčíslitelné. Dle názoru autora 

práce lze následně přistoupit rovněž k využití obecné skutkové podstaty nepodstatné změny dle § 
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222 odst. 3 ZZVZ (a contrario), jelikož veškeré důvody změn stojí vedle sebe a lze je uplatnit 

nezávisle na ostatních. V těchto případech bude ovšem nutné ad hoc posoudit, zda daná změna je 

či není změnou nepodstatnou. V této části je ovšem nutné varovat před obcházením zákona a 

zákazem provedenými změnami měnit celkovou povahu veřejné zakázky. 

Jelikož Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví, že nepodstatné změny se mohou 

provést bez dalšího (bez zadávacího řízení) a z důvodů vyřešení většiny aplikačních problémů, 

které vyvstávaly za účinnosti zrušeného Zákona o veřejných zakázkách, lze uzavřít, že Zákon o 

zadávání veřejných zakázek napomáhá efektivnějšímu provádění změnových řízení na základě 

CONS.  

Zadavatelé jsou i po rozšíření důvodů nepodstatných změn v Zákoně o zadávání veřejných 

zakázek nuceni uváženě a efektivně podřazovat změny pod jednotlivá změnová ustanovení tak, 

aby byly ponechány „rezervy“ pro případné další nepředvídané změny, které se v rámci projektu 

mohou vyskytnout. Většinu změn, se kterými se zkušení zadavatelé potýkají a jejichž výskyt je do 

jisté míry předvídatelný a očekávatelný, by si měli vyhradit v zadávací dokumentaci jako 

vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ. Ačkoliv autor práce dospívá k názoru, že nezbytné variace pro 

dokončení díla dle Podčl. 13.1 CONS by měly být považovány za vyhrazenou změnu bez dalšího, 

do doby posouzení této otázky UOHS a příslušnými soudy, lze doporučit co možná 

nejjednoznačnější výhradu změny závazku v zadávací dokumentaci.  
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Variace a další změny závazku podle vzorů FIDIC ve veřejných zakázkách  

 

Abstrakt 
 

Tato práce se zaobírá variacemi a dalšími změnovými instituty dle Červené knihy FIDIC 

(CONS nebo také FIDIC Red book) uplatňovanými v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem této práce je analýza možnosti 

efektivně realizovat komplexní výstavbové projekty v českém právním prostředí, a to zejména 

s ohledem na skutečnost, že se individuální komplexní výstavbové projekty potýkají v jejich 

realizační fázi s nutností měnit vyprojektované dílo, cenu za dílo, ale i dobu dokončení a předání 

díla z důvodu výskytu nepředvídatelných nebo nepředvídaných okolností. Právo veřejných 

zakázek přitom s odkazem na principy volné hospodářské soutěže a z důvodu zajištění efektivity 

nakládání s veřejnými prostředky, možnost měnit smlouvu na veřejnou zakázku omezuje 

doktrínou podstatné a nepodstatné změny. Velké výstavbové projekty přitom mnohdy překračují 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o více než 100 %, což činí velký tlak na správné a 

zákonné podřazování změn pod zákonné důvody změny smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek.  

 Práce je strukturována do čtyř kapitol. První kapitola definuje pojem výstavbový projekt 

a věnuje se jeho specifikům a nejtypičtějším změnám, které se v realizační fázi dlouhodobých 

výstavbových projektů vyskytují. Druhá kapitola analyzuje vybrané změnové instituty dle CONS 

a další ustanovení, které mají dopad na cenu za dílo a dobu dokončení a předání díla. Autor v této 

kapitole nastiňuje, s odkazem na zahraniční judikaturu a literaturu, meze variačních prací. Třetí 

kapitola nastiňuje základní zásady práva veřejných zakázek ve vztahu ke změně smlouvy na 

veřejnou zakázku. Věnuje se rovněž judikatuře Soudního dvora Evropské unie, který doktrínu 

podstatné a nepodstatné změny formuloval, a následně analyzuje nejpalčivější problémy právní 

úpravy zrušeného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na výše uvedené poznatky je 

navázáno v kapitole čtvrté, která se zabývá podřazením jednotlivých změnových institutů a změn 

dle CONS po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku pod změnové důvody zákona o zadávání 

veřejných zakázek a poukazuje na možná slabá místa, popřípadě nejasnosti právní úpravy ve 

vztahu ke smlouvám dle CONS realizovaných v režimu veřejné zakázky.   
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Variations and other changes to public contracts under FIDIC standard forms  

 

Abstract 
 

This thesis deals with variations and other change institutes according to the FIDIC Red 

Book (hereinafter referred to as „CONS“) enforced under the Act No. 134/2016 Coll., On Public 

Procurement, as amended. The main aim of this thesis is to analyze the possibility to effectively 

implement complex construction projects in the Czech legal environment, especially with regard 

to the fact that individual complex construction projects deal with, in their implementation phase, 

the necessity to change the work, the price for the work, but also the time of completion and 

handover of a work due to unforeseeable or unforeseen circumstances. The law of public 

procurement, with reference to the principles of free competition and, in order to ensure the 

effectiveness of the management of public funds, limits the possibility of the public contract 

modifications by means of the doctrine of the substantial and non-substantial modification. Large 

construction projects often exceed the estimated value of the public contract by more than 100 %, 

which puts a great deal of pressure on the correct and lawful subsumption of changes under the 

legal grounds of modifications of the contract according to section 222 of the Act on Public 

Procurement. 

The thesis is divided into four chapters. The first chapter defines the construction project 

and its specifics and the most typical changes that occur during the implementation phase of long-

term construction projects. The second chapter analyzes selected change institutes under the 

CONS and other provisions that affect the price of the work and the time of completion and 

handover of the work. In this chapter, the author outlines the limits of variation works with 

reference to foreign case law and literature. The third chapter outlines the basic principles of public 

procurement law in relation to the modification of the public contract and deals with the 

jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, which formulated the doctrine of 

substantial and non-substantial modification and subsequently analyzes the most problematic parts 

of the repealed Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement. The above-mentioned findings 

are further developed in the fourth chapter, which deals with the subsumption of individual change 

institutes and changes according to the CONS, arising after the conclusion of the public contract, 

under individual reasons for modification of public contracts according to the Public Procurement 

Act. Finally, this chapter points to possible weaknesses or unclearness of the legal regulation in 

relation to the public contracts implemented under the CONS in the public procurement regime. 
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