
Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti 

 

I. Sektorové veřejné zakázky 

 

V případě sektorových zakázek se pravidla § 222 použijí na základě § 151 odst. 4, výjimku stanoví 

pouze § 173, podle kterého se ustanovení § 222 odst. 5 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c) se pro 

změnu závazku ze smlouvy na sektorovou veřejnou zakázku nepoužijí. V případě sektorových 

veřejných zakázek se tedy podmínka týkající se limitace 50 % hodnoty změny podle odstavce 5 

písm. c) a odstavce 6 písm. c) neuplatní.  

 

Pro použití důvodu podle odstavce 5 nebo 6, tak musí být v případě sektorové veřejné zakázky 

naplněny pouze podmínky uvedené v návětí odstavců 5 a 6 a dále podmínky uvedené v písmenu a) a 

b). Podmínky podle písmen c) odstavců 5 a 6 tedy u sektorových veřejných zakázek nemusí být 

splněny.  

 

V odstavci 9 větě první jsou stanovena bližší pravidla pro výpočet hodnoty změny podle odst. 5 a 6. 

Aplikace odstavce 9 není pro sektorovou oblast vyloučena, nicméně věta první se zde neuplatní, 

neboť pouze blíže specifikuje výpočet podmínek podle odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c), jejichž 

aplikace vyloučena je. 

 

Podle odstavce 9 věty druhé celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 5 a 6 při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 

nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku (bude-li provedeno více změn, je rozhodný součet 

hodnoty všech změn podle odstavce 5 nebo 6). Jedná se tedy o další limitaci hodnoty změny oproti 

limitaci v písmenech c) odstavců 5 a 6.  

 

Tato limitace (maximálně 30 % celkového cenového nárůstu) se uplatní i na sektorové veřejné 

zakázky, neboť její aplikace není v § 173 ani jinde v zákoně vyloučena. To znamená, že i v případě 

sektorových veřejných zakázek nesmí celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 

5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

II. Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti 

 

V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti se podle § 209 ustanovení § 222 

odst. 4 až 8 nepoužijí, použijí se tedy pouze odstavce 1 až 3 a odst. 9 a 10.  

 

Pravidla uvedená v § 222 odst. 9 však nelze v oblasti obrany nebo bezpečnosti aplikovat. U věty 

první platí argumentace uvedená výše pro sektorové veřejné zakázky. V oblasti obrany nebo 

bezpečnosti však nelze aplikovat ani větu druhou, neboť ta stanoví limit cenového nárůstu 

souvisejícího se změnami podle odst. 5 a 6, jejichž aplikace je v § 209 vyloučena.  

 

 

 

 


