
Doporučení k růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit v zakázkách zadávaných dle 

Pravidel pro výběr dodavatelů 

Současný nárůst cen materiálů, zboží, výrobků a komodit sebou nese komplikace i při realizaci 

výběrových řízení na dodavatele a plnění vysoutěžených zakázek. Na tyto problémy je nutné reagovat 

tak, aby nedošlo k porušení Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPIK (dále jen „PpVD“).  

Doporučení pro zakázky realizované dle PpVD: 

a) V rámci přípravy výběrového řízení doporučujeme v zadávacích podmínkách stanovit možnost 

vypovězení nebo odstoupení od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by došlo 

k podstatné změně závazku ze smlouvy. Podstatnou, tedy zakázanou, a nepodstatnou neboli 

povolenou, změnu závazku ze smlouvy  definují PpVD účinná od 10. 12. 2020 v bodech 46) až 51).  

b) V případě, že doposud neuběhla lhůta pro podání nabídek, má zadavatel právo změnit zadávací 

dokumentaci v souladu s bodem 20) PpVD tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala. O dané 

změně musí zadavatel informovat na profilu zadavatele a adekvátně prodloužit lhůtu pro podání 

nabídek, a to o celou původní délku zadávací lhůty, protože se dá předpokládat, že zmírnění rizik pro 

dodavatele v zadávací dokumentaci bude znamenat rozšíření okruhu možných dodavatelů.  

c) Pokud již lhůta pro podání nabídek uběhla, není možné měnit zadávací podmínky, může zadavatel 

výběrové řízení zrušit v souladu s bodem 40) písm. a) PpVD. V případě zrušení výběrového řízení 

postupuje zadavatel dle bodu 41) PpVD.  

d) Pokud již byla uzavřena smlouva, mohou být provedeny změny dle bodu 47) PpVD, u nichž není 

regulován důvod pro jejich použití, jsou však omezeny finančními limity. U zakázky na dodávky či služby 

musí být hodnota změny nižší než 10 % původní hodnoty závazku, u zakázky na stavební práce musí 

být hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Výše uvedené limity se přitom vztahují k celkové 

ceně zakázky, nikoli k ceně jednotlivých položek, u nichž může nárůst jejich ceny stanovené limity 

překročit. Podle bodu 47) však není možné provádět takové změny závazku ze smlouvy, které by spolu 

s pouhým navýšením ceny či samy o sobě spočívaly jen v prodloužení termínu plnění zakázky či změně 

jiných smluvně závazných termínů ve prospěch dodavatele.  

e) Pokud v plnění zakázky nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla v bodech 46) až 51), může 

zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Jinými slovy, zadavatel může smlouvu na zakázku 

vypovědět nebo od ní odstoupit až v momentě, kdy by k dosažení účelu zakázky nevedly ani změny 

závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny v bodech 46) až 51) PpVD.   

f) V případě, že smlouva na původní zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení dle bodu e) PpVD 

na straně 4, je třeba posuzovat, zda nedošlo po změně smlouvy k překročení limitu pro zadávání 

zakázek dle PpVD. Pokud by závazek ze smlouvy původně uzavřené na základě výjimky, resp. by 

předpokládaná hodnota nedosahovala limitu pro vyhlášení výběrového řízení dle PpVD, po provedení 

již podmínky výjimky nesplňoval, je nutné přípustnost změny posuzovat podle bodu 46) až 51) PpVD. 

Kdyby například šlo o zakázku na dodávky s původní hodnotou 1,5 mil. Kč a změnou by se doplňovalo 

plnění v hodnotě 300 tis. Kč, činila by předpokládaná hodnota v okamžiku změny 1,8 mil. Kč a nebyl by 

tedy překročen limit určený pro vyhlášení zakázky dle PpVD. Pokud by se ovšem doplňovalo plnění 

v hodnotě 600 tis. Kč, musela by se přípustnost změny posuzovat dle bodů 46) až 51) PpVD. Zároveň je 

ale třeba zdůraznit, že změny smluv nesmí sloužit k obcházení povinností stanovených v PpVD, 

především k obcházení limitů pro postup dle PpVD. 

Zadavatelům zadávajícím veřejné zakázky v režimu ZZVZ doporučujeme, řídit se Společným 

stanoviskem MMR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. 
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