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Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání 

zakázek v programovém období 2021–2027, ve věci úpravy vyhrazených změn závazku 

Popis situace 

Metodické stanovisko se vydává v návaznosti na současnou situaci na trhu, kdy vzhledem k enormnímu 

nárůstu cen energie, nepředvídatelnému pohybu cen stavebních materiálů, růstu cen dalších komodit a 

s tím souvisejícímu vysokému nárůstu inflace, není často reálné splnit veřejnou zakázku za cenu, za niž 

byla původně dodavatelem získána. 

Cílem tohoto metodického stanoviska je explicitní zahrnutí možnosti vyhrazené změny závazku dle 

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

do textu Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027 (MPVZ 

21-27). Na základě této úpravy bude výslovně stanoveno, že je možné i v případě postupu podle MPVZ 

21-27 stanovit v zadávací dokumentaci výhradu, jež může být využita např. pro stanovení možnosti 

změny ceny veřejné zakázky v průběhu jejího plnění prostřednictvím inflační doložky ve smlouvě. Na 

základě této úpravy jsou pak doplněny i další kapitoly MPVZ 21-27, které s ní přímo souvisí. 

 

Metodické stanovisko 

1/ Předpokládaná hodnota 

V kapitole 6.4 Stanovení předpokládané hodnoty se vkládá nový odstavec 6.4.13, který zní:  

„Do předpokládané hodnoty zakázky se zahrne předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, 

jejichž možnost byla vyhrazena v zadávací dokumentaci podle odstavce 9.2.7 tohoto MP.“  

 

2/ Doplnění obsahu zadávacích podmínek 

Do kapitoly 7.2.2 se vkládá nové písm. o), které zní:  

„o) výhrada změny závazku ze smlouvy podle odstavce 9.2.7 tohoto MP, bude-li tato výhrada využita “ 

 

3/ Doplnění ustanovení o změně závazku ze smlouvy 

Do kapitoly 9.2 Změna smlouvy se vkládá nový odstavec 9.2.7, který zní:  

„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn 

závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně 

vymezeny a změna nemění celkovou povahu zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, 

služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek (může jít např. 

o inflační doložku).“  

 

Dosavadní odstavce 9.2.7 a 9.2.8 jsou nově odstavce 9.2.8 a 9.2.9. 

 

Další postup 

Změny vyplývající ze stanoviska budou v Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v 

programovém období 2021–2027, který je přílohou č. 12 Metodiky řízení programů v programovém 

období 2021-2027, promítnuty při nejbližší aktualizaci. 



 

2 

 

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-

politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-

pro-oblast-zadavani-zakazek . 

  

Účinnost 

Toto metodické stanovisko nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu příslušného dopisu ministra 

pro místní rozvoj, tj. 17. října 2022.  
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