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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
 

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČO 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Název zakázky Brain 4 Industry - Inovační centrum 

Název a reg. č. projektu 
OP PIK 

Brain 4 Industry - Inovační centrum 
reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023431 

Druh zadávacího řízení 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel odpovídá na dotazy dodavatele doručené dne 15. října 2021 prostřednictvím profilu 
zadavatele. 

 

Dotaz 1 
Ze zcela shodnému důvodu, jako v předchozím bodu (Dotaz 2 z Vysvětlení a změny zadávací 
dokumentace č. 2 z 18. 10. 2021 – pozn. zadavatele), žádá dodavatel o objasnění odst. 16.3 smlouvy 
o dílo, které je opět ze shodného důvodu v rozporu s § 36 ZZVZ. I v tomto případě přenáší zadavatel 
v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek odpovědnost za dokumentaci na zhotovitele, 
ačkoli sám zadavatel vůči dodavateli, zhotoviteli, je autorem a odpovědnou osobou za správnost. 
Samozřejmě, že v počátku je tou odpovědnou osobou projektant, jako partner zadavatele, nikoli 
dodavatele. Zadavatel tak nemůže požadovat po zhotoviteli, aby se vzdal svého práva vyvinit se z 
vad díla prostřednictvím vad projektové dokumentace, kterou zhotovitel nevytvářel. Naopak, 
zadavatel a projektant jsou odpovědní za vady projektové dokumentace a tedy i vady díla. 
Zhotovitel je tak oprávněn se vyvinit z odpovědnosti za vady právě díky odpovědnosti zadavatele a 
jeho projektanta. Žádáme o nápravu smlouvy do souladu s zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Odpověď 
V odst. 16.3. smlouvy o dílo je stavební dokumentací míněna taková dokumentace, kterou vypracoval 
sám zhotovitel, a nese tak za ni odpovědnost, tedy typicky dokumentace dílenského zpracování. 
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Dotaz 2 
Objasní zadavatel svůj postup v případě, kdy bude zhotovitel v prodlení s předáním díla včetně 
kolaudačního souhlasu v případě, kdy zhotovitel bude postupovat řádně dle smlouvy a zákona,  
přesto nebude moci dílo řádně a včas předat, protože jeho prodlení způsobí nečinnost či prodlení 
DOSS či příslušného stavebního úřadu? Zhotovitel není schopen ovlivnit činnost dotčených orgánů 
či stavebního úřadu a tedy z tohoto principu nemůže odpovídat za případné prodlení těchto úřadů. 
Patří tyto důvodu pod definici vyšší moci uvedené v odst. 19.1 smlouvy o dílo či je případně 
objednatel doplní do smlouvy jako liberační důvody zhotovitele za prodlení a tedy povinné úhrady 
smluvních pokut? 

Odpověď 
Nastane-li „nečinnost či prodlení“ dotčených orgánů státní správy (DOSS) či příslušného stavebního 
úřadu, přičemž jejich důvodem nebude pochybení zhotovitele, nejde související prodlení s předáním 
dokončeného díla k tíži zhotovitele a povinnost úhrady smluvní pokuty zhotovitelem se na takový případ 
nevztahuje. 

 

Dotaz 3 
Dodavatel žádá zadavatele o objasnění odst. 22.3 smlouvy o dílo, neboť dle tohoto ustanovení má 
zhotovitel vlastně převzít nebezpečí změny okolností dle § 1765 OZ do výše nárůstu 20% vůči 
nabídkové ceně.  
Po zadavateli požadujeme objasnění podmínek, a to právě v dnešní době naprosto divoce se 
zvyšujících nákladů. Zhotovitel má převzít nebezpečí změny okolností a do ceny zahrnout naprosto 
nejasné, budoucí, skokové zvyšování cen až do 20%. Vzhledem k současné situaci na stavebním 
trhu, kdy ceny stavebních materiálů stoupají každý měsíc mnohdy i o desítky procent, je převzetí 
rizika změny okolností zhotovitelem neúměrným požadavkem. Při současném trendu nelze 
objektivně stanovit pevnou cenu např. měsíc dopředu, neboť dodavatelé nejsou ochotni se zavázat 
k platnosti svých nabídek v řádu  více jak několik dnů.  Zadavatel si je zcela jistě vědom skutečnosti, 
že ani v takovém případě, kdy jednostranně diktuje smluvní podmínky v rámci zadávacího řízení a 
druhá smluvní strana nemá možnost kontraktačního vyjednávání, nemůže po druhé smluvní 
straně vyžadovat taková plnění, takové podmínky, které nebudou požívat právní ochrany a jejich 
aplikace a vymáhání bude v rozporu s dobrými mravy. Po zhotoviteli tak nelze požadovat, aby nejen 
že se zavázal k platné nabídce po zadávací lhůtu, ačkoli dodavatelé nejsou ochotni se zavázat na 
více jak několik málo týdnů (v tom lepším případě), ale navíc, aby neměl možnost obrany v rámci 
smluvního vztahu, kterou mu běžně dává občanský zákoník při změně okolností, za kterých byla 
smlouva uzavřena. Přehodnotí tak zadavatel předmětné ustanovení a upustí od požadavku na 
závazek dle § 1765 občanského zákoníku? Jedině tak lze očekávat férovou soutěž mezi dodavateli.  
Navíc - pokud by zadavatel trval na inkriminovaném ustanovení i nadále -  vystavuje se riziku, že 
všichni potenciální dodavatelé z důvodu opatrnosti předloží nabídky s cenou výrazně vyšší, než by 
mohla být reálná nabídková cena, kterou by musel zadavatel uhradit, aniž by případně skutečnosti 
podmiňující vyšší nabídkovou cenu nastaly. Tedy o 20% vyšší aby si pokryli uvedené riziko. Opravdu 
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hodlá takto objednatel postupovat jako řádný hospodář a požaduje nyní z důvodu krytí rizik 
navýšení reálné nabídkové ceny o 20%? Jak jiným způsobem pokrýt požadované riziko. 
Výše popsaná situace se již evidentně promítá do většiny probíhajících veřejných zakázek. Jelikož 
lze předpokládat, že tento nepříznivý cenový vývoj ovšem s naprosto nepředvídatelným skokovým 
růstem, bude přetrvávat i v měsících následujících, je nezbytné, aby tato skutečnost byla 
zohledňována při zadávání nových veřejných zakázek.  Pokud by uvedená problematika nárůstu 
cen nebyla řešena již v rámci zadávacích podmínek, vystavuje se zadavatel riziku, že vybraný 
zhotovitel nemusí být schopen zakázku plnit za cenu, kterou uvedl ve své nabídce, což může vést 
například k odmítnutí uzavření smlouvy, případně k následným problémům v průběhu plnění 
veřejné zakázky, pokud by smlouva i přes rizika s tím spojená byla uzavřena. S odkazem na znění 
§ 100 odst. 1 ZZVZ o vyhrazených změnách závazku, které zadavateli v průběhu realizace veřejné 
zakázky umožňuje pružně reagovat na změny na trhu stavebních materiálů a rovněž i k aktuálnímu 
společnému stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
k problematice nárůstu cen stavebních materiálů si dovolujeme požádat o doplnění zadávací 
dokumentace o adekvátní znění inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na 
základě objektivně zjistitelných informací. Uvedené společné stanovisko v podstatě nabádá, 
doporučuje zadavatelům, aby v budoucnu či současné době, zadávaných zadávacích řízení danou 
problematiku ošetřili, přičemž je současně uveden regulérní postup zadavatele v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Správným a řádným řešením opravdu není navýšení ceny 
o uvedené riziko, tedy o 20%. 

Odpověď 
Výše podpory určené na úhradu za zhotovení stavby je konečná, poskytovatel dotace v zásadě 
neumožňuje její navýšení. Způsoby zajištění dodatečných zdrojů dodavatelem zmiňované aktuální 
společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k 
problematice nárůstu cen stavebních materiálů neuvádí. Zadávací řízení na výběr zhotovitele bylo 
zahájeno na konci září 2021 a předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na 
aktuální ceny, jejichž další vývoj nelze s jistotou predikovat. Skutečnosti, že někteří dodavatelé mohou 
riziko dalšího možného zvýšení cen vstupů v průběhu plnění veřejné zakázky zohlednit při stanovování 
nabídkové ceny, si je zadavatel vědom, jedná se o běžný postup. Ustanovení odst. 22.3. smlouvy o dílo 
považuje zadavatel za přiměřené a v žádném případě jej nelze vykládat jako instruování dodavatelů 
k navýšení nabídkové ceny o 20%. 

 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

 

Zadavatel proto upravuje zadávací podmínky, konkrétně bod 2.2 zadávací dokumentace, jehož 
nové znění je následující:  

2.2  Nabídky se podávají nejpozději do 29. listopadu 2021 do 11:00 hodin. 
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