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C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur

§ „[z]a účelem zajištění transparentnosti postupů a rovného zacházení s
uchazeči představují změny ustanovení veřejné zakázky během jejího
trvání nové zadání veřejné zakázky ve smyslu směrnice 92/50, pokud
mají podstatně odlišnou povahu než původní zakázka, a v důsledku
toho prokazují vůli smluvních stran znovu sjednat základní podmínky
této zakázky“

§ změny, které by:
§ umožnily účast jiných dodavatelů,
§ ovlivnily výběr nejvýhodnější nabídky,
§ znamenaly rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky,
§ znamenaly změnu ekonomické rovnováhy



Podstatné změny závazku ze smlouvy
§ § 222 odst. 1 ZZVZ

„Není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání
bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona.“

§ generální klauzule (§ 222 odst. 3 ZZVZ)
„Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je
taková změna smluvních podmínek, která by
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr
dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací
podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch
vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.“



Vyhrazené změny závazku
§ § 222 odst. 2 ZZVZ

„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve 
smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle 
§ 100 odst. 1.“

§ § 100 odst. 1 ZZVZ
„Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou 
podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a 
změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se 
může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny 
nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.“



Nepodstatná změna

§ § 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis)
„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech 
těchto změn.“



Změna celkové povahy veřejné zakázky

§ změna směřuje ke stejnému cíli
§ dochází k rozšíření původního plnění
§ nedochází k nahrazení původního plnění
§ ÚOHS-S0182/2017/VZ-17929/2017/551/DBo

„předmětem plnění Smlouvy dle čl. I bylo nejen dodání a
implementace informačního systému spisové služby, ale též závazek
zhotovitele poskytovat podporu tohoto systému dle přílohy č. 6,
přičemž předmětem Dodatku č. 1 bylo rozšíření podpory poskytované
dle přílohy č. 6 Smlouvy na tři nové moduly IS E3S. V tomto směru
tedy nelze hovořit o celkové změně povahy „původní“ veřejné zakázky,
neboť poskytování podpory IS E3S bylo od počátku předmětem plnění
veřejné zakázky a na základě Dodatku č. 1 došlo pouze k rozšíření
jejího poskytování na nové moduly“



Nepodstatná změna
§ § 222 odst. 5 ZZVZ

„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní
veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících
zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím
zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním
zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) 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.“



Nepodstatná změna
§ § 222 odst. 6 ZZVZ

„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce.“

§ §222 odst. 8 ZZVZ – oznámení o změně závazku k uveřejnění



Nepodstatná změna
§ § 222 odst. 7 ZZVZ

„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou
zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje
záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více
položkami, za předpokladu že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh
materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je
ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové
položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle
písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).“



Finanční limity

§ § 222 odst. 9 ZZVZ
„Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se
původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny,
obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový
cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s
ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku.“



Finanční limity
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Nepodstatná změna
§ § 222 odst. 10 ZZVZ

„Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také
nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným
dodavatelem je však možné

a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na
veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo

b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v
souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu,
popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace
stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.“



Děkuji za pozornost


