Stručný postup při vyplnění formuláře F20 při změně dle § 222 ZZVZ
V případě změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ je
zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat k uveřejnění formulář F20 – Oznámení
o změně.
Základní pravidlo
Formulářem F20 se oznamuje VŽDY pouze jedna změna. V případě, že zadavatel provedl
změnu jak dle § 222 odst. 5 => 1. formulář F20, tak dle § 222 odst. 6 => 2. formulář F20
Pravidla pro změnu závazku se smlouvy na veřejnou zakázku neplatí pro veřejné zakázky
v oblasti obrany a bezpečnosti - § 209 ZZVZ

Způsob vyplňování konkrétní hodnoty změny v oddílu VII.
Oddíl VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese – do tohoto oddílu zadavatel uvede
hodnotu POUZE uzavřeného dodatku, který tímto formulářem oznamuje.
Záporná hodnota změny
Do oddílu VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese se VŽDY uvádí číslo v absolutní
hodnotě, NIKDY se neuvádí záporné číslo.
Oddíl VII.2.2.) Důvod změny
Vždy se vyplňuje POUZE JEDNA možnost.
 Změna dle § 222 odst. 5 – Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb
nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b)
směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm.
b) směrnice 2014/25/EU
 Změna dle § 222 odst. 6 – Potřeba vyvolaná okolnosti, které veřejných
zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c)
směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm.
c) směrnice 2014/25/EU
Oddíl VII.2.3) Navýšení ceny


Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami – uvádí se
a) Hodnota původní VZ, pro kterou nebyl uzavřen žádný dodatek dle § 222,
nebo
b) Hodnota původní VZ, včetně navýšení o všechny již uzavřené dodatky dle § 222



Celková hodnota zakázky po provedení změn – uvádí se součet hodnot v oddíle VII.1.6)
a aktualizované celkové hodnoty před změnami.
Postup v případě záporné hodnoty změny: Ačkoliv je v oddíle VII.1.6) uvedena kladná
hodnota (absolutní hodnota čísla), v tomto oddíle se od aktualizované celkové hodnoty
zakázky záporná změna odečte.

Oznamování změny ze závazku ze smlouvy pro VZ uzavřené před více
než 5 lety
V případě, že zadavatel postupuje podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ pro veřejné zakázky, které byly
zadány a formuláře ve VVZ uveřejněny před více než 5 lety, je nezbytné, aby byly nejdříve
odeslány do VVZ nové formuláře F03, F06 či CZ03 dle postupu pro nadlimitní nebo podlimitní
veřejnou zakázku. Podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 133/2012 Sb. a § 2 odst. 4 vyhlášky č. 168/2016
Sb. musí být formulář dostupný po dobu minimálně 5 let, proto není možné na formulář starší
5 let navázat jakýkoliv další nový formulář.

V případě, že zadavatel uveřejňuje oznámení o výsledku zadávacího řízení (F03, F06, CZ03)
POUZE pro účely umožnění uveřejnění formuláře F20, POVINNĚ UVÁDÍ do pole VI.3 Další
informace – F03 a F06 a do pole V.I Další informace u CZ03 formulaci „Změna dle § 222 ZZVZ“.

Vzorové příklady1
1) Zadavatel uzavírá první dodatek dle § 222 odst. 5 nebo 6 (1 000 000 Kč)
Oddíl VII.1.6) Hodnota změny (Celková hodnota zakázky/části/koncese)
Oddíl VII.2.3) Původní hodnota VZ (Aktualizovaná celková hodnota VZ)

1 000 000 Kč
10 000 000 Kč

Oddíl VII.2.3) Hodnota po změně (Celková hodnota VZ po provedení změn) 11 000 000 Kč

2) Zadavatel uzavírá další dodatek dle § 222 odst. 5 nebo 6 (2 000 000 Kč)
Oddíl VII.1.6) Hodnota změny (Celková hodnota zakázky/části/koncese)
2 000 000 Kč
Oddíl VII.2.3) Hodnota VZ, včetně prvního dodatku (Aktualizovaná celková hodnota VZ) 11 000 000 Kč
Oddíl VII.2.3) Hodnota po změně (Celková hodnota VZ po provedení změn) 13 000 000 Kč

3) Zadavatel uzavírá další dodatek dle § 222 odst. 5 nebo 6 – záporná hodnota (- 500 000)
Oddíl VII.1.6) Hodnota změny (Celková hodnota zakázky/části/koncese)
Oddíl VII.2.3) Hodnota VZ, včetně všech dodatků (Aktualizovaná celková hodnota VZ)

500 000 Kč
13 000 000 Kč

Oddíl VII.2.3) Hodnota po změně (Celková hodnota VZ po provedení změn) 12 500 000 Kč
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Jedná se pouze o orientační výpočty, u kterých nemusí číselné hodnoty vždy odpovídat znění příslušných
ustanovení ZZVZ.

