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Možnosti navýšení 
cen ve veřejných 

zakázkách 

Téma dramatického zdražování materiálů, 

výrobků a služeb napříč podnikatelskými obory 

momentálně rezonuje ve společnosti více než kdy 

dříve. Vzhledem k specifikům veřejných zakázek 

se proto pro zadavatele a dodavatele nabízí 

otázka, zda a případně jak je možné rychlé tempo 

růstu cen vstupů/materiálů (alespoň částečně) 

promítnout do smluv uzavřených na základě 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“),  

či jak jej do budoucna ošetřit v případě nově 

vznikajících smluv.  

Budoucí smlouvy 

ZZVZ obsahuje ustanovení, která umožňují se po 

splnění zákonných podmínek odchýlit od 

pravidla, že vysoutěžená smlouva a ceny v ní se 

nesmí v průběhu plnění měnit. Jedná se  

o tzv. nepodstatné změny smlouvy, ke kterým 

může zadavatel v zásadě přistoupit bez nutnosti 

realizace nového zadávacího řízení (možnost 

změny tak není ze strany dodavatele nároková). 

V případě plánovaných zadávacích řízení  

či takových, která již běží a zatím neuplynula lhůta 

pro podání nabídky, je možné vložit ať už z vlastní 

iniciativy nebo na základě podnětu dodavatelů 

(předběžné tržní konzultace, žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace) do zadávacích podmínek 

podmínky, po jejichž splnění může dojít ke změně 

cen ve smlouvě v průběhu její realizace. Jedná  

se o tzv. vyhrazené změny závazku dle § 100 

odst. 1 ZZVZ a typickými příklady jsou např. 

inflační doložky s odkazem na vývoj inflace podle 

údajů a dat Českého statistického úřadu nebo s 

odkazy na index vývoje spotřebitelských cen 

apod. Může se jednat ale o jakékoliv jiné 

definované mechanismy např. za pomoci odkazů 

na veřejně dostupné indexy odborných firem 

nebo profesních sdružení. Pakliže jsou tyto 

výhrady v zadávacích podmínkách dostatečně 

 
1 cca. 3,5 mil. Kč u dodávek a služeb zadávaných 

ústředními orgány státní správy (např. ministerstva); cca. 
5,5 mil. Kč u dodávek a služeb zadávaných veř. zadavateli 

určitě vymezeny a nedochází ke změně celkové 

povahy veřejné zakázky, pak zadavatel může ceny 

v pravidelných intervalech v souladu 

se stanoveným mechanismem navýšit, aniž by 

porušoval ZZVZ. 

Smlouvy již uzavřené 

ZZVZ pamatuje na možné změny cen a rozsahu 

plnění i v případě uzavřených smluv, u kterých již 

probíhá plnění. Ty jsou popsány v § 222 ZZVZ, jsou 

v zásadě finančně zastropovány a obsahují 

podmínky pro změnu závazku ze smlouvy jak 

všeobecně použitelné (v režimu de minimis) tak 

pro určité typizované situace např. v oblasti 

stavebních zakázek. V zásadě platí, že zadavatel 

může změnit rozsah a cenu plnění, pokud 

nedojde ke změně celkové povahy veřejné 

zakázky a pokud hodnota této změny je nižší než 

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku1  

a nižší než 10 % (v případě zakázky na stavební 

práce 15 %) původní hodnoty závazku (rozumí  

se v zásadě cena sjednaná ve smlouvě).  

Pravidla pro změnu závazku ze smlouvy mohou 

zadavatelé využívat již pět let od účinnosti ZZVZ. 

V současnosti jsou nicméně aktuálnější než 

kdykoliv dříve, což potvrzují i nejnovější 

výkladová stanoviska a doporučení ÚOHS 

i Min. pro místní rozvoj jako garanta ZZVZ.  

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi 

poskytneme právní podporu v této oblasti (např. 

jak na změny v případě rámcových dohod, 

které se řídí specifickými pravidly). 
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na nižší úrovni (např. kraje) a v případě stavebních 
zakázek 137 mil. Kč. 
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