
   

                                             

ODPOVĚDI NA VYBRANÉ DOTAZY – 8. METODICKÝ DEN 

 
Mohu se zeptat, kolik dodavatelů se vám průměrně účastní PTK? My s tím máme trochu problém. 
 
Odpověď hostů Michala Petříka a Jana Vaška: 
Je to velmi rozdílné. Například u stavby za cca 200 mil. Kč ve městě o velikosti cca 20-25 tis. obyvatel  
a s odpovídajícím relevantním trhem jsme se při vhodné prezentaci mimo profil zadavatele, ale i na 
sociálních sítích, oslovení hospodářské komory a oborových asociací dostali na 10 dodavatelů. Něco 
jiného je to například u inovativních VZ, kde se pohybujeme v řádu cca 5 dodavatelů. U právních služeb, 
které jsou svým předmětem a hodnotou už větší (15-20 mil. Kč/4 roky) je průměr kolem 12 dodavatelů. 
Velmi podstatné je opravdu vhodné uveřejnění na informačních kanálech – i oslovení ČAK u právních 
služeb je vhodné a pak dostatečný předstih – cca 3 týdny na přihlášení. 
 
Na druhou stranu, u dodavatelů se již objevuje jistá únava z PTK, především proto, že zadavatelé se 
z jejich pohledu stále ptají na totéž a dodavatelé mají pocit, že se oni sami nic relevantního o projektu 
na PTK nedozvídají. Doporučujeme proto PTK pečlivě připravit a zajistit, aby výměna informací nebyla 
jednostranná.  
 
Když se v rámci PTK dozvím i nabídkové ceny, mám povinnost je uvést v zadávací dokumentaci? 
Podle mne by to mělo negativní vliv na hospodářskou soutěž, kdyby dodavatelé měli již dopředu 
informace o nabídkových cenách předmětu plnění. 
 
Odpověď ÚOHS: 
Dle ÚOHS žádnou takovou povinnost ze ZZVZ nelze dovodit, a to i z důvodu, že se (alespoň dle 
zkušeností ÚOHS) žádné takové informace, v zadávací dokumentaci podle § 36 odst. 4 ZZVZ běžně 
neobjevují, poněvadž pro ostatní dodavatele se nejedná o údaj nezbytný k účasti v zadávacím řízení. 
Podle § 36 odst. 4 ZZVZ platí, že pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou 
výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace, 
identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné 
informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.  
 
Pokud se tedy zadavatel z nějakých důvodů v rámci předběžných tržních konzultací dotazuje 
dodavatelů na možné nabídkové ceny v zadávacím řízení, jde v podstatě o získávání údajů a informací, 
na jejichž základě bude zadavatel schopen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky podle  
§ 16 odst. 6 ZZVZ. Zadavatel tak může činit průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo 
jiným vhodným způsobem. Informace o odhadovaných finančních nákladech zadavatele na realizaci 
veřejné zakázky tak může být pro ostatní dodavatele relevantní pouze z pohledu správnosti stanovení 
předpokládané hodnoty, informace o možných nabídkových cenách konkurentů však na rozdíl od 
jiných informací a údajů získaných v rámci předběžné tržní konzultace z povahy věci nemá potenciál 
jakkoliv ovlivnit zadávací podmínky tak, aby došlo ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého dodavatele 
v zadávacím řízení. Současně se nejedná o údaj nezbytný k účasti v zadávacím řízení, aby byl v zadávací 
dokumentaci poskytován. Z výše uvedených důvodů není třeba v zadávací dokumentaci uvádět údaje 
o nabídkových cenách účastníků předběžných tržních konzultací. 
 



   

                                             

Co si lze představit pod "cenovou doložkou na období mezi nabídkou a zasmluvněním" v případě 
veřejných zadavatelů?  
 
Odpověď hostů Michala Petříka a Jana Vaška: 
My toto období vnímáme a vymezujeme od konce lhůty pro podání nabídek pro okamžik podpisu 
smlouvy s vítězným uchazečem. Tento typ doložky je relevantní pro všechny případy, kdy mezi 
vysoutěžením a zasmluvněním uběhne dlouhá doba (typicky několik kvartálů). Bohužel, bez této 
doložky často dochází k případům, že dodavatel jednoduše odmítne smlouvu podepsat s odkazem na 
prudký růst surovin a zadavatel může začít od začátku. 
 
Co bylo použito jako cenová základna nebo ukazatel pro určení navýšení cen mezi nabídkou a 
zasmluvněním ve vztahu k 5 % hranici? Byla to pouze inflace vyhlašovaná ČSÚ nebo ceníky URS nebo 
něco jiného? 
 
Odpověď hostů Michala Petříka a Jana Vaška: 
V tomto konkrétním případě jsme využili index ČSÚ vztahující se specificky ke stavebním pracím, 
přesněji k typu stavby. ČSÚ publikuje poměrně širokou řadu indexů. Je ovšem potřeba mít vždy na 
paměti, že tyto indexy nejsou primárně určeny k cenotvorbě. 
 
Jaký je nejvhodnější index pro stavební práce/stavební sektor?  
 
Odpověď hostů Michala Petříka a Jana Vaška: 
Jde zejména o úroveň detailu Vaší cenové doložky. Tedy čím ji chcete přesnější, tím hlouběji  
jdete – někdy až na úroveň vlastní komodity. Indexace obecně ke stavebním pracím je více univerzální 
a zahrnuje tak logicky i stavby naprosto typově odlišné, než třeba Vaše specifikace stavby (např. 
zimního stadionu). Vždy je nutné si na začátku položit otázku, jak moc je má stavba běžná a čím se 
případně odlišuje a pak je třeba toto vyhodnotit a jít třeba i do strukturovaného pojetí cenové doložky. 
 
Požadavek na sdělení zajímavých rozsudků ve vztahu ke změnám závazků ze smluv dle  
§ 222 ZZVZ 
 
Odpověď ÚOHS: 
Pravidlům změn závazků ze smluv dle ust. § 222 ZZVZ se vnitrostátní soudy věnovaly zejm. 
v následujících rozhodnutích: 

• rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2022, sp. zn. 7 As 165/2020 

• rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2022, sp. zn. 3 As 4/2021  

• rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2019, sp. zn. 9 As 153/2019 

• rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2022, sp. zn. 7 As 446/2019 

• rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2020 sp. zn. 5 As 225/2018 a na něj 
navazující usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 3066/20 

 
Přehled rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie k problematice změn smluv na veřejnou zakázku: 

• rozsudek ze dne 7.9.2016, sp. zn. C-549/14  

• rozsudek ze dne 3. 2. 2022, sp. zn. C-461/20 
 



   

                                             

Jak si může běžný zadavatel zjistit údaje o aktuálních cenách surovin, příp. mezd a dalších nákladů, 
aby měl relevantní srovnání? Běžný zadavatel nemá kontakty na obchodníky, kteří "našemu" 
dodavateli dodávají suroviny, příp. další obchodníky, kteří takové suroviny na trhu nabízejí... a 
vzhledem k obrovskému počtu různých indexů se v nich těžko správně zorientuje. Získat takové 
informace z trhu je v dané situaci pro zadavatele dost obtížné.  
 
Odpověď hostů Michala Petříka a Jana Vaška: 
Nemůžeme dát obecnou odpověď, protože ta závisí na objemu a významu nakupované komodity pro 
organizaci. Pokud komoditu, práci, či další nákladové faktory nakupuji v řádech desítek nebo stovek 
milionů, měl bych vědět, jak se ceny pohybují, respektive, měl bych si vytvořit informační kanál, jak se 
k této informaci rychle a efektivně dostat. Domnívám se, že v tomto případě by zadavatel měl znát 
klíčové indexy. Pokud nějakou komoditu nakupuji v zanedbatelném množství, zcela postačí obecné 
informace z trhu případně vysoce agregované indexy.  
 
Jak a je vůbec možné realizovat vyhrazené změny dle § 222 ZZVZ u rámcových dohod (kancelářské 
potřeby, drogistické zboží, IT technika apod.), pokud není známá přesná hodnota konečného plnění? 
Lze příp. vycházet z předpokládané nebo maximální hodnoty plnění? Příp. provést kontrolu při 
ukončení plnění smlouvy, zda nebyly překročeny limity vyhrazených změn? 
 
Odpověď ÚOHS: 
Ustanovení § 222 ZZVZ je aplikovatelné na rámcové dohody, neboť podle § 131 odst. 5 ZZVZ se § 222 
použije přiměřeně. Naplnění limitů změn podle § 222 ZZVZ však lze u rámcových dohod exaktně ověřit 
jen zpětně (na základě skutečného průběhu plnění). Přezkum dodržení § 222 však mnohdy neprobíhá 
až po ukončení platnosti rámcové dohody (a všech na ni navázaných prováděcích smluv). I v takovém 
případě pak zadavatel musí, chce-li se dovolávat § 222 odst. 4-6 ZZVZ, prokázat soulad svého postupu 
s tam uvedenými pravidly. Zřejmě jediným zcela bezpečným způsobem, jak prokázat, že v budoucnu 
limity změny zadavatel nepřekročí, je, že podmínky rámcové dohody či dodatek k rámcové dohodě 
budou obsahovat vhodně formulovanou rozvazovací podmínku (v podrobnostech viz 4. metodický den, 
který se ve 3. bloku věnoval právě problematice změn závazků ze smluv, blíže viz 
https://www.uohs.cz/download/Metodicke_dny/4metoden_blok3.pptx).   
 
 
Dobrý den, je možné, prosím, dát odkaz na zmíněný výzkum ohledně obvyklých "fint" dodavatelů 
stravování? Děkuji. 
 
Odpověď hostů Michala Petříka a Jana Vaška: 
Jedná se o článek zveřejněný v čísle 2/2021 v časopise Veřejné zakázky „Jak smysluplně využít 
otevřené účetnictví ve veřejném zadávání“.  
 
Zaměřte se na situaci, kdy skutečně náklady dodavatele vzrostou o více než 10, resp. 15 % původní 
hodnoty závazku, tj. o více než je jeden z limitů uvedený v § 222 odst. 4 ZZVZ. 
 
Odpověď ÚOHS: 
V úvahu přicházející postup je zejména dle § 222 odst. 6 ZZVZ, nicméně jeho naplnění a možnost využití 
nelze posuzovat mechanicky, neboť oprávněnost jeho aplikace bude odvislá od konkrétních skutkových 
okolností, tzn. univerzální návod nelze poskytnout. ÚOHS odkazuje na Společné stanovisko 

https://www.uohs.cz/download/Metodicke_dny/4metoden_blok3.pptx


   

                                             

Ministerstva pro místní rozvoj a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů 
https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/Stanovisko_MMR_UOHS_ceny_material_2021
_09_02.pdf . 
 
Při posouzení toho, zda se jedná o zákonem předvídaný případ aplikace § 222 odst. 6 ZZVZ, bude pro 
ÚOHS podstatné zejména: 

a) kdy došlo k uzavření původní smlouvy na veřejnou zakázku, tj. zda jde o situaci, kdy v době 
uzavírání smlouvy skutečně ještě nebylo možno předvídat razantní nárůst ceny, 

b) jakým způsobem je zdokladováno, že existuje potřeba na straně zadavatele umožnit změnu 
závazku v daném rozsahu,   

c) zda zadavatel umožnil cenový nárůst u konkrétní položky na straně dodavatele tak, že byl pro 
to reálný důvod, tj. např. zda jde o položku, která byla reálně nějak zasažena nepředvídatelně 
razantním růstem cen na straně dodavatele a zda již třeba nebyla zabudována do díla ještě 
před nárůstem cen materiálu apod. 

d) zda nedochází k zavedení takové změny, která by změnila celkovou povahu veřejné zakázky, 
tj. např. kdy z „rigidního“ kontraktu, kde všechna cenová rizika měl nést dodavatel, změna 
závazku učiní smlouvu, kde cenová rizika v důsledku zavedené inflační doložky nadále ponese 
zadavatel apod. 
 

ÚOHS upozorňuje, že předpokladem pro možnost následného přezkoumání a posouzení naplnění 
všech zákonných podmínek v § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ je dostatečné písemné odůvodnění postupu ze 
strany zadavatele a transparentní zdokumentování všech kroků dokládajících reálné naplnění 
zákonných podmínek, neboť v případě sporu před Úřadem bude v této věci důkazní břemeno na straně 
zadavatele. ÚOHS k problematice provádění změn závazků ze smlouvy, které navíc nespočívají 
v provádění žádných dodatečných prací, nad rámec výše uvedeného upozorňuje, že zadavatel nakládá 
s prostředky z veřejných rozpočtů a je ve většině případů vázán i pravidly dle jiných právních předpisů 
upravujících hospodaření, nad kterými vykonávají dozor jiné státní orgány než ÚOHS. Přípustnost 
případného dodatečného zvyšování ceny za určité položky je třeba vyhodnocovat dle těchto jiných 
předpisů, tedy i např. z pohledu principů 3E apod. 
 
 
Jak se stavíte (primárně zástupci ÚOHS) k přeceňování již fakturovaných položek, pokud je 
prokázáno, že na ně cenové navýšení dopadlo? Osobně jsem omezení pro navýšení již fakturovaných 
položek z pohledu ZZVZ nenašel. 
 
Odpověď ÚOHS: 
Okamžik fakturace položek nemá na splnění pravidel pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ vliv, neboť 
primární je, zda růst ceny položky byl ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ dopředu nepředvídatelný a zda se 
náklady spojené s faktickou realizací či dodáním položky v konkrétním případě skutečně z objektivních, 
dopředu nepředvídatelných důvodů zvýšily. ÚOHS bude vždy přezkoumávat postup zadavatele a 
naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ ve vztahu k veřejné 
zakázce jako celku. Základním předpokladem pro správnou aplikaci dle § 222 ZZVZ však bezpochyby je, 
aby změna závazku ze smlouvy byla činěna v době, kdy stále závazek ze smlouvy trvá, tzn. smlouva 
nesmí být splněna. ÚOHS k problematice provádění změn závazků ze smlouvy, které navíc nespočívají 
v provádění žádných dodatečných prací, nad rámec výše uvedeného upozorňuje, že zadavatel nakládá 
s prostředky z veřejných rozpočtů a je ve většině případů vázán i pravidly dle jiných právních předpisů 

https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/Stanovisko_MMR_UOHS_ceny_material_2021_09_02.pdf
https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/Stanovisko_MMR_UOHS_ceny_material_2021_09_02.pdf


   

                                             

upravujících hospodaření, nad kterými vykonávají dozor jiné státní orgány než ÚOHS. Přípustnost 
případného dodatečného zvyšování ceny za určité položky je třeba vyhodnocovat dle těchto jiných 
předpisů, tedy i např. z pohledu principů 3E apod. 
 
Pokud dáme cenovou doložku do smlouvy, měli bychom tuto výhradu rovněž promítnout do 
předpokládané hodnoty?  
 
Odpověď ÚOHS: 
Ano. Podle § 16 odst. 3 ZZVZ platí, že do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne 
předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v zadávací 
dokumentaci podle § 100 ZZVZ.  
 
Ještě by mě zajímalo, jak přistupovat v případě změny závazků u smluv na dobu neurčitou, tedy jak 
v takovém případě určit základ (hodnotu závazku), ze kterého se bude počítat možná procentní 
změna dle § 222 ZZVZ? 
 
Odpověď ÚOHS: 
ÚOHS doporučuje postupovat obdobně jako je uvedeno výše v odpovědi na dotaz týkající se možnosti 
provádění změn závazků z rámcových dohod. Chce-li se zadavatel dovolávat § 222 odst. 4-6 ZZVZ, musí 
prokázat soulad svého postupu s tam uvedenými pravidly. Zřejmě jediným zcela bezpečným způsobem, 
jak prokázat, že v budoucnu limity zákonem aprobované změny zadavatel nepřekročí, je, že podmínky 
smlouvy na dobu neurčitou či dodatku k rámcové dohodě budou obsahovat vhodně formulovanou 
rozvazovací podmínku. 
 
Jakým způsobem je vhodné vypočítat částku za inflační doložku, aby ji mohl zadavatel jakožto 
vyhrazenou změnu závazku řádně započítat do předpokládané hodnoty. Obdobně pak navýšení ceny 
za výkon TDS v případě prodloužení doby výstavby (když si stanoví přesný výpočet navýšení), 
problémem je ale, jak odhadnout tu délku prodloužení.  
 
Odpověď ÚOHS: 
Za správnost stanovení předpokládané hodnoty odpovídá zadavatel. Podle § 16 ZZVZ by zadavatel měl 
zjišťovat takové údaje nebo informace „jiným vhodným způsobem“. ÚOHS tedy doporučuje provést 
určitý kvalifikovaný odhad pomocí veřejně dostupných údajů (prognózy vývoje) z ČNB, MF apod. se 
zohledněním specifik zadávané veřejné zakázky. V případě má-li zadavatel přesto pochybnosti o tom, 
jak zahrnout vyhrazené změny závazku do předpokládané hodnoty, ÚOHS doporučuje zvolit vždy 
bezpečnou variantu nadlimitního režimu pro zadání veřejné zakázky.  
 
Odpověď hostů Michala Petříka a Jana Vaška: 
Osobně doporučuji vytvořit si simulaci možného nárůstu již při kalkulaci projektu. Obvykle se počítá 
tzv. pesimistický scénář, že ceny vzrostou nad určitou (extrémní) hladinu. Tuto hodnotu bych potom 
zohlednil v předpokládané hodnotě projektu.  
Je potřeba také poznamenat, že doložky se vytvářejí kvůli extrémním nárůstům. Naopak zadavatelé je 
dnes mnohdy „ohýbají“ tak, aby reflektovaly malé nárůsty, zatímco ty velké jsou zastropované. To 
ovšem zcela popírá smysl doložek a vytváří podhoubí pro konflikt v případě opravdu vysokého nárůstu 
cen.  
 



   

                                             

Je možné aplikovat § 222 ZZVZ na smlouvu uzavřenou dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, který byl v platnosti do 30. 4. 2004? Uvedená smlouva je z roku 2003 a od té doby 
nedošlo k žádnému navýšení ceny. 
 
Odpověď ÚOHS: 
Ano, přičemž na tuto situaci je třeba analogicky aplikovat všechna pravidla uvedená v § 273 odst. 6 
ZZVZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


