
PP 13 Metodika pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací 
vydání č.: 2 
zpracovatel: Ing. Martin Matzek 

                          Severočeská vodárenská společnost a.s. 
                                       Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 466, u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

                                       Člen skupiny Severočeská voda 

METODIKA PRO AKTUALIZACI CENY DÍLA Z DŮVODU 
NEOČEKÁVANÝCH ZMĚN CEN STAVEBNÍCH PRACÍ 

Evidenční číslo: PP 13 Platnost od: 1. 11. 2022 

Typ předpisu: prováděcí předpis Vydání č.: 2 Počet stran: 13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 jméno funkce datum podpis 

Zpracovatel: Ing. Martin Matzek ředitel IO   

Garant: Ing. Martin Matzek ředitel IO   

Ověřil: JUDr. Jiří Votrubec AK ROWAN LEGAL   

Schválil a vydal: Ing. Bronislav Špičák generální ředitel   

 

 

 

Tento předpis ruší následující předpisy 

Označení Název Vydání číslo 

PP 13 
Metodika pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných 

změn cen stavebních prací 
1 



PP 13 Metodika pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací 
vydání č.: 2 
zpracovatel: Ing. Martin Matzek 

 

 

Obsah 
A DOKUMENT ...................................................................................................................... 3 

A.1 Účel a rozsah působnosti ........................................................................................ 3 

A.2 Změny od předchozího vydání ................................................................................ 3 

A.3 Pojmy a zkratky ....................................................................................................... 3 

A.4 Související dokumentace......................................................................................... 4 

A.4.1 Závazné externí dokumenty ............................................................................. 4 

A.4.2 Související vnitřní dokumenty ........................................................................... 4 

A.4.3 Šablony a formuláře ......................................................................................... 4 

A.4.4 Přílohy .............................................................................................................. 4 

A.4.5 Distribuce ......................................................................................................... 4 

B Podmínky přípustnosti aktualizace ceny díla ...................................................................... 5 

C Postup při žádosti o aktualizaci ceny díla ..........................................................................13 

 

  



PP 13 Metodika pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací 
vydání č.: 2 
zpracovatel: Ing. Martin Matzek 

A DOKUMENT 

A.1 Účel a rozsah působnosti 

SVS jako zadavatel veřejných zakázek ve smyslu ZZVZ si je vědoma skutečnosti, že 

v poslední době dochází v sektoru stavebnictví k neočekávaným změnám cen stavebních 

prací, zejména u stavebního materiálu, který může mít dopad na již uzavřené smlouvy o 

dílo či i v budoucnu uzavírané smlouvy o dílo na veřejné zakázky s ohledem na 

nepředvídatelnost dalšího vývoje předmětných cen na trhu. 

Z tohoto důvodu a z důvodu toho, aby nebyla případně ohrožena realizace předmětných 

stavebních akcí, přijala SVS tento dokument, který stanovuje podmínky a postupy, za 

kterých SVS bude připravena s dodavateli jednat o navýšení ceny díla, a to z důvodu 

neočekávaných změn cen stavebních prací.  

Tento dokument je plně v souladu se společným stanoviskem MMR a ÚOHS 

k problematice nárůstu cen stavebních materiálů.1 

Tento dokument se vztahuje na sektorové veřejné zakázky, které byly a jsou zadávány ze 

strany SVS v režimu VZMR, sektorových podlimitních veřejných zakázek a i nadlimitních 

sektorových veřejných zakázek na stavební práce, u kterých již byla či bude uzavřena 

smlouva o dílo, a to za podmínek stanovených dále v tomto dokumentu.  

A.2 Změny od předchozího vydání 

Jedná se o druhé vydání předpisu. 

A.3 Pojmy a zkratky 

SVS Severočeská vodárenská společnost a.s. 

CS ÚRS cenová soustava společnosti ÚRS CZ a.s. 

ČSÚ Český statistický úřad 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

TDI technický dozor investora 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚRS CZ společnost ÚRS CZ a.s. 

VZMR veřejná zakázka malého rozsahu 

                                                
1 Dostupné zde: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/spolecne-stanovisko-ministerstva-pro-mistni-
rozvoj-a-uohs/.  

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/spolecne-stanovisko-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-a-uohs/
https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/spolecne-stanovisko-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-a-uohs/
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zástupce objednatele 
fyzická osoba, který je v příslušné smlouvě o dílo označena jako 

zástupce objednatele, tj. SVS 

ZZVZ 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

A.4 Související dokumentace 

A.4.1 Závazné externí dokumenty 

Zákon č 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

České účetní standardy pro podnikatele 

A.4.2 Související vnitřní dokumenty 

Nejsou. 

A.4.3 Šablony a formuláře 

Bez šablon a formulářů. 

A.4.4 Přílohy 

Příloha č. 1: Vzor rozdílového soupisu prací  

A.4.5 Distribuce 

Bez distribuce. 

Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách SVS na adrese www.svs.cz.  

Tento dokument je účinný ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách SVS, a to až 

do jeho stažení z těchto internetových stránek.  

Tento dokument může být změněn či doplněn dle uvážení SVS.  

 

 

 

 

 

 

http://www.svs.cz/


PP 13 Metodika pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací 
vydání č.: 2 
zpracovatel: Ing. Martin Matzek 

B   Podmínky přípustnosti aktualizace ceny díla  

SVS stanovuje následující podmínky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn 

cen stavebních prací:  

1. Požádat o aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací je 
možné pouze jednou (1), a to v době realizace stavebních prací, tj. od předání a převzetí 
staveniště do předání a převzetí díla dle příslušné smlouvy o dílo. To neplatí v případě 
smluv o dílo, kdy doba realizace stavebních prací překračuje období 12 měsíců dle 
smlouvy o dílo, a to včetně situace, kdy doba realizace stavebních prací překračuje 
období 12 měsíců na základě dodatku k předmětné smlouvě o dílo či vzniku víceprací 
na základě schváleného změnové listu (v případně nadlimitních sektorových veřejných 
zakázek musí být takové prodloužení termínu plnění v souladu s § 222 ZZVZ). V tomto 
případě může dodavatel požádat aktualizaci ceny díla jednou (1) za 12 po sobě jdoucích 
měsíců doby realizace stavebních prací.  
 

Nejdříve však dodavatel může požádat o aktualizaci ceny díla po uplynutí 4 měsíců od 
účinnosti smlouvy o dílo. 
 

Př. Dle smlouvy o dílo je doba realizace díla stanovena na 18 měsíců od předání a převzetí 

staveniště. Pokud dodavatel požádá o aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn 

cen stavebních prací po 3 měsících, pak další žádost o navýšení ceny díla je oprávněn podat 

po 15 měsících od předání a převzetí staveniště. Pokud však dodavatel požádá o navýšení 

ceny díla až např. po 7 měsících, pak další žádost o navýšení ceny již nebude oprávněn učinit, 

resp. jeho žádosti nebude vyhověno.  

 

2. Celkovou cenu díla dle příslušné smlouvy o dílo je možné v součtu navýšit max. o 15 % 
původní ceny díla dle uzavřené smlouvy o dílo, a to z důvodu neočekávaných změn cen 
stavebních prací. Tím není vyloučena možnost další změny ceny díla z důvodu 
víceprací a/nebo méněprací v souladu s příslušnou smlouvou o dílo. V případě 
nadlimitních sektorových veřejných zakázek se však toto navýšení ceny díla započítává 
do limitu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.  

 

Př. Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo činí 10.000.000,- Kč bez DPH s tím, že doba 

realizace činí 18 měsíců. Dodavatel je tedy oprávněn požádat o navýšení ceny maximálně 

dvakrát, přičemž součet obou navýšení celkové ceny díla z důvodu mimořádného růstu cen 

stavebních prací nepřekročí 1.500.000,- Kč bez DPH.  

V případě nadlimitní sektorové veřejné zakázky se hodnota cenového navýšení z důvodu 

mimořádného růstu cen stavebních prací započítá společně s hodnotou víceprací a/nebo 

méněprací, které byly podřazeny pod § 222 odst. 4 ZZVZ, do limitů stanovených v tomto 

ustanovení ZZVZ.  

3. Aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací bude možné 
provést  
a) u těch položek soupisu stavebních prací a v objemu dosud nerealizovaných a/nebo 

neschválených stavebních prací ze strany zástupce objednatele dle příslušné 
smlouvy o dílo (tzn. do budoucna), 

b) u těch položek soupisu stavebních prací a v objemu sice již realizovaných a 
schválených stavebních prací ze strany zástupce objednatele dle příslušné 
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smlouvy o dílo, které však byly realizovány až po aktualizaci cenové úrovně CS 
ÚRS, avšak nebyly ještě vyfakturovány ze strany dodavatele.  

Žádost o aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací 

není možné učinit u těch položek stavebních prací a v objemu, které byly realizovány 

před aktualizací cenové úrovně CS ÚRS a následně schváleny ze strany zástupce 

objednatele bez ohledu na to, zda byly již vyfakturovány či nikoliv.  

Př. K aktualizaci CS ÚRS dojde v srpnu 2022, přičemž do července 2022 byly realizovány 

stavební práce odpovídající 60 % předmětné položky, v srpnu 2022 byly realizováno dalších 

10 % objemu dané položky, které byly schváleny zástupcem objednatele na začátku září 2022, 

ale nebyla na ně vystavena faktura ze strany dodavatele. Dodavatel požádá o navýšení v 

polovině září 2022. V takovém případě je možné požadovat navýšení ceny za 40 % objemu 

dané položky, tj. včetně objemu stavebních prací realizovaných v měsíci srpen 2022.  

 

4. Pro posouzení toho, na jaký objem dané položky stavebních prací je možné aktualizaci 
ceny dané položky použít, je rozhodné vždy datum podání žádosti, přičemž předmětná 
aktualizace ceny  se vztahuje i na objem položky stavebních prací realizovaný v daném 
měsíci, kdy byla žádost podána.  
 
Požádat o aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací 
tak, aby se toto navýšení vztahovalo zpětně i na stavební práce uvedené v bodě 3. 
písm. b) výše, je však možné max. do 2 měsíců od vydání aktualizace cenové úrovně 
CS ÚRS.  

 
Př. K vydání aktualizace cenové úrovně CS ÚRS ve verzi 2022/II dojde 1. 8. 2022. Dodavatel 

je oprávněn požádat o navýšení ceny díla nejpozději do 1. 10. 2022 tak, aby se cenová 

aktualizace vztahovala i na objem dané položky stavebních prací, který byl realizován od 1. 8. 

2022, ale dosud nebyl vyfakturován dodavatelem. Pokud dodavatel nepožádá o aktualizaci 

ceny díla v této lhůtě, ale např. až 15. 10., je možné o aktualizaci požádat, ale předmětná 

cenová aktualizace bude aplikována pouze ve vztahu k tomu objemu položky stavebních 

prací, který byl realizován v měsíci říjen 2022 a následně schválen zástupcem objednatele, a  

ve vztahu ke zbývajícímu nerealizovanému objemu dané položky stavebních prací. Nebude 

možné tedy aktualizovat cenu dané položky stavebních prací u objemu, který byl realizován a 

schválen ze strany zástupce objednatele nejen v měsíci srpen 2022, ale i v měsíci září 2022.   

 

5. Aktualizovat jednotkové ceny položek soupisu prací, které jsou stanoveny dle CS ÚRS, 
je možné, pokud procentní změna jednotkové ceny činí alespoň 10,00 %. Pro určení 
změny ceny příslušné položky je rozhodující srovnání ceny příslušné položky dle CS 
ÚRS platné v okamžiku podání nabídky dodavatele a ceny dané položky dle CS ÚRS 
platné v okamžiku žádosti dodavatele o aktualizaci ceny díla dle předmětné smlouvy o 
dílo.  
 
Pokud v soupisu prací jsou obsaženy jak položky, u kterých došlo k cenovému nárůstu, 
tak i položky, u kterých dochází k cenovému poklesu, a to tedy o alespoň 10,00 % 
v obou případech, pak dodavatel je povinen zahrnout do aktualizace ceny díla všechny 
takové položky, bez ohledu na to, zda došlo k cenovému navýšení nebo cenovému 
poklesu jednotkové ceny dle CS ÚRS platné v okamžiku žádosti dodavatele o 
aktualizaci ceny díla oproti jednotkové ceně dle CS ÚRS platné v okamžiku podání 
nabídky.  
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Př. Dodavatel podává nabídku v okamžiku, kdy je v platnosti cenová úroveň CS ÚRS 2021/II, 

kde tato položka je v této cenové soustavě oceněna částkou 1.000,- Kč bez DPH. Dodavatel 

požádá o aktualizaci ceny díla v době, kdy je platná cenová úroveň CS ÚRS 2022/II, přičemž 

tato položka je v této cenové soustavě oceněna částkou 1.200,- Kč bez DPH. V takovém 

případě je podmínka splněna, protože rozdíl cen činí 20,00 %. Pokud by však jednotková cena 

předmětné položky dle cenové úrovně CS ÚRS 2022/II činila pouze 1.050,- Kč bez DPH, pak 

tato podmínka splněna nebude, protože rozdíl činí pouze 5,00 %. 

 

6. Pokud je splněna podmínka uvedená v předchozím bodě ohledně minimální procentní 
změny jednotkové ceny, pak nová jednotková cena předmětné položky pro účely 
aktualizace ceny díla se stanoví tak, že se nejprve vypočte procentní podíl mezi 
jednotkovou cenou dané položky nabídnuté ze strany dodavatele v rámci jeho nabídky 
a jednotkovou cenou dané položky dle cenové úrovně CS ÚRS platné v okamžiku 
podání nabídky dodavatele. 
 
Pokud výsledný procentní podíl je menší než 100,00 %, pak se tímto procentním 
podílem následně vynásobí jednotková cena příslušné položky dle cenové úrovně CS 
ÚRS platné v okamžiku podání žádosti o aktualizaci ceny díla.  
 

Pokud výsledný procentní podíl je roven či vyšší než 100,00 %, pak nová jednotková 
cena bude odpovídat jednotkové ceně dle cenové úrovně CS ÚRS platné v okamžiku 
podání žádosti o aktualizaci ceny díla nebo jednotkové ceně uvedené nabídce 
dodavatele podle toho, která je vyšší.  
 

Tato nová jednotková cena bude následně pro účely aktualizace ceny díla upravena dle 
bodu 9. tohoto dokumentu.  
 
 

Př. Jednotková cena předmětné položky dle CS ÚRS 2021/II v okamžiku podaní nabídky činí 

1.000,- Kč bez DPH. Dodavatel tuto položku ve své nabídce ocení částkou 980,- Kč bez DPH, 

to znamená ve výši 98,00 % oproti jednotkové ceně dané položky dle cenové úrovně CS ÚRS 

2021/II. Pokud cena předmětné položky činí dle cenové úrovně CS ÚRS 2022/II částku 1.200,- 

Kč bez DPH, pak nová cena předmětné položky zohledňující cenový nárůst dle CS ÚRS pro 

účely dalšího postupu dle bodu 9. tohoto dokumentu bude činit 1200 x 0,98, tj. částku 1.176,- 

Kč bez DPH, tj. jde o cenové navýšení jednotkové ceny ve výši 196,- Kč bez DPH oproti částce 

980,- Kč. bez DPH.  

Pokud však dodavatel takovou položku ve své nabídce ocení částkou 1200,- Kč bez DPH, to 

znamená ve výši 120,00 % oproti jednotkové ceně dané položky dle cenové úrovně CS ÚRS 

2021/II, a cena předmětné položky činí dle cenové úrovně CS ÚRS 2022/II částku 1.300,- Kč 

bez DPH, pak nová cena předmětné položky pro účely dalšího postupu dle bodu 9. tohoto 

dokumentu bude činit 1.300,- Kč bez DPH. Jde tedy o cenové navýšení jednotkové ceny ve 

výši 100,- Kč bez DPH oproti částce 1.200,- Kč. bez DPH. Jestliže ale cena předmětné položky 

činí dle cenové úrovně CS ÚRS 2022/II částku 1.100,- Kč, tj. stále méně než byla nabídková 

jednotková cena dodavatele ve výši 1.200,- Kč bez DPH, pak nová jednotková cena bude stále 

odpovídat nabídkové jednotkové ceně u dané položky, tzn. ke změně jednotkové ceny 

nedojde.  
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7. V případě R-položek soupisu prací, které vycházejí z CS ÚRS (tzn. jedná se o 
parametrickou modifikaci položek uvedených v CS ÚRS) je možné aktualizovat 
jednotkové ceny, pokud procentní změna jednotkové ceny původní modifikované 
položky uvedené v CS ÚRS, ze které předmětná R-položka vychází, činí alespoň 10,00 
%. Pro určení změny ceny takové R-položky je tedy rozhodující srovnání ceny původní 
modifikované položky dle CS ÚRS platné v okamžiku podání nabídky dodavatele a ceny 
dané původní modifikované položky dle CS ÚRS platné v okamžiku žádosti dodavatele 
o aktualizaci ceny díla dle předmětné smlouvy o dílo.  
 
Pokud v soupisu prací jsou obsaženy jak položky, u kterých došlo k cenovému nárůstu, 
tak i položky, u kterých dochází k cenovému poklesu, a to tedy o alespoň 10,00 % 
v obou případech, pak dodavatel je povinen zahrnout do aktualizace ceny díla všechny 
takové položky, bez ohledu na to, zda došlo k cenovému navýšení nebo cenovému 
poklesu jednotkové ceny dle CS ÚRS platné v okamžiku žádosti dodavatele o 
aktualizaci ceny díla oproti jednotkové ceně dle CS ÚRS platné v okamžiku podání 
nabídky.  

 
Nová jednotková cena předmětné R-položky pro účely aktualizace ceny díla se stanoví 
tak, že se vypočte procentní podíl mezi jednotkovou cenou dané R-položky nabídnuté 
ze strany dodavatele v rámci jeho nabídky a jednotkovou cenou původní modifikované 
položky uvedené CS ÚRS dle cenové úrovně platné v okamžiku podání nabídky 
dodavatele a tímto procentním podílem se následně vynásobí jednotková cena 
příslušné modifikované položky dle cenové úrovně CS ÚRS platné v okamžiku podání 
žádosti o aktualizaci ceny díla. Tato nová jednotková cena bude následně pro účely 
aktualizace ceny díla upravena dle bodu 9. tohoto dokumentu. 

 

Př. Dodavatel podává nabídku v okamžiku, kdy je v platnosti cenová úroveň CS ÚRS 2021/II, 

kde původní modifikovaná položka je v této cenové soustavě oceněna částkou 1.000,- Kč bez 

DPH. Dodavatel požádá o aktualizaci ceny díla v době, kdy je platná cenová úroveň CS ÚRS 

2022/II, přičemž tato původní modifikovaná položka je v této cenové úrovni oceněna částkou 

1.200,- Kč bez DPH. V takovém případě je podmínka ohledně procentní výše změny ceny 

příslušné položky splněna, protože rozdíl cen činí 20,00 %. Pokud by však jednotková cena 

předmětné původní modifikované položky dle cenové úrovně CS ÚRS 2022/II činila pouze 

1.050,- Kč bez DPH, pak tato podmínka splněna nebude, protože rozdíl činí pouze 5,00 %. 

Dodavatel předmětnou R-položku ve své nabídce ocení částkou 1200,- Kč bez DPH, to 

znamená ve výši 120,00 % oproti jednotkové ceně původní modifikované položky dle cenové 

úrovně CS ÚRS 2021/II. Pokud cena původní modifikované položky činí dle cenové úrovně 

CS ÚRS 2022/II částku 1.200,- Kč bez DPH dle výše uvedeného, pak nová cena předmětné 

R-položky zohledňující cenový nárůst dle CS ÚRS pro účely dalšího postupu dle bodu 9. tohoto 

dokumentu bude činit 1200 x 1,2, tj. částku 1.440,- Kč bez DPH. tj. jde o cenové navýšení 

jednotkové ceny ve výši 340,- Kč bez DPH oproti částce 1200,- Kč. bez DPH.  

 

8. V případě ostatních R-položek soupisu prací, kde není možné zcela vycházet z CS 
ÚRS, jelikož se jedná o položky z on-line ceníku SW KROS či položky stanovené přímo 
SVS, se použije následující mechanismus.  
 
U předmětné R-položky bude příslušná jednotková cena této R-položky pro účely 
aktualizace ceny díla upravena podle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-
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CC2 vydávaného ČSÚ, změní-li se ceny stavebních prací spadajících pod příslušný kód 
CZ-CC (např. tedy 2212, 2222, či 2223 apod.)3 dle aktuálních dat alespoň o 5,00 %, 
oproti čtvrtletí, ve kterém byla dodavatelem podána nabídka. V rámci výpočtů se vždy 
vychází ze sloupce „předchozí období“ = 100, které vyjadřuje změnu oproti 
předchozímu čtvrtletí.  
 
Tento bod se použije i v případě těch položek, které byly stanoveny na základě CS 
ÚRS, případně se jednalo o R-položky, které vycházejí z CS ÚRS, avšak od podání 
nabídky došlo k vypuštění předmětných položek z CS ÚRS.  
 
Tato nová jednotková cena bude následně pro účely aktualizace ceny díla upravena dle 
bodu 9. tohoto dokumentu. 
 

Př. R-položka je v nabídce dodavatele oceněna částkou 1.000,- Kč bez DPH, přičemž tato 

položka spadá pod kód CZ-CC 2212 (vedení vody dálkové trubní) a nabídka byla podána ve 

4Q/2021. Dodavatel požádá a navýšení ceny díla v září 2022, tj. ve 3Q/2022. V té době 

naroste index u kódu CZ-CC 2212 za 1Q/2022 oproti předchozímu období, tj. 4Q/2021, o 5,00 

% (tj. index činí 105,0 bodů), za 2Q/2022 oproti předchozímu období, tj. 1Q/2022, o 2,00 % (tj. 

index činí 102,0 bodů), a za 3Q/2022 oproti předchozímu období, tj. 2Q/2022, o 2,00 % (index 

činí 102,0 bodů). Celková změna cen stavebních prací pod kódem CZ-CC 2212 mezi 4Q/2021 

a 3Q/2022 činí 9,24 % (1,05 x 1,02 x 1,02 = 1,0924).  

V takovém případě se jednotková cena předmětné položky pro účely dalšího postupu dle bodu 

9. tohoto dokumentu navýší o 9,24 % (92,40 Kč bez DPH), tj. na 1.092,40 Kč bez DPH. 

V případě, že v době žádosti dodavatele nebudou k dispozici údaje za bezprostředně 

předcházející čtvrtletí, tak se bude vycházet pouze z dat za příslušná čtvrtletí, která jsou od 

ČSÚ k dispozici.  

V případě položek CS ÚRS nebo R-položek vycházejících z CS ÚRS, které nejsou již 

obsaženy v aktualizaci CS ÚRS, není základem pro výpočty cena vycházející z CS ÚRS platné 

v okamžiku podání nabídky, ale samotná nabídková cena dodavatele dle nabídky, u které 

dojde ke změně ceny dle pravidel pro ostatní R-položky soupisu stavebních prací. 

 

9. S ohledem na rozložení rizika souvisejícího se změnami cen stavebních prací mezi SVS 
a dodavatele je dodavatel  je oprávněn žádat o změnu jednotkové ceny položky soupisu 
prací max. ve výši 50 % změny ceny příslušné položky stanovené dle výše uvedených 
pravidel.   
 

Př. Pokud se jednotková cena předmětné položky zvýší z původně nabídnutých a ve smlouvě 

o dílo uvedených 980,- Kč bez DPH na 1.176,- Kč bez DPH, tj. rozdíl v jednotkové ceně 

předmětné položky je 196,- Kč bez DPH, pak dodavatel může uplatnit navýšení ceny 

předmětné položky pouze ve výši 98,- Kč bez DPH, tj. 50 %. Výsledná, konečná cena dané 

položky tedy bude činit 1078,- Kč bez DPH.  

Jestliže dodavatel nabídne jednotkovou cenu položky ve výši 1.100,- Kč bez DPH, ačkoliv 

jednotková cena dle cenové úrovně CS ÚRS 2021/II činí 1.000,- Kč bez DPH, přičemž cena 

předmětné položky dle cenové úrovně CS ÚRS 2022/II činí částku 1.200,- Kč bez DPH, tj. 

rozdíl oproti nabídce dodavatele činí 100,- Kč bez DPH (viz bod 5. tohoto dokumentu), pak 

                                                
2 Za druhé čtvrtletí roku 2022 jsou k dispozici údaje zde: https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-
praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2022.  
3 Klasifikace stavebních děl CZ-CC je dostupná zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-

cz_cc-.  

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-
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dodavatel může uplatnit navýšení ceny předmětné položky pouze ve výši 50,- Kč bez DPH, tj, 

50 %. Výsledná, konečná cena dané položky tedy bude činit 1150,- Kč bez DPH.  

 

10. Výše uvedená pravidla dopadají i na vícepráce a méněpráce, které vzniknou v průběhu 
realizace stavebních prací dle příslušné smlouvy o dílo.  
 

Př. Pokud dojde k aktualizaci ceny položky stavebních prací v souladu s tímto dokumentem, 

pak se tato aktualizace vztahuje i na příslušný objem položky, který bude dodavatelem 

realizován na základě víceprací. Jinak řečeno, příslušné vícepráce (případně méněpráce) 

budou oceněny dle ceny položky aktualizované na základě žádosti dodavatele v souladu 

s tímto dokumentem.  

 

11. Pokud dodavatel žádá opakovaně o aktualizaci ceny díla po předchozí žádosti, která 
byla ze strany SVS akceptována a byl na základě ní tedy uzavřen dodatek k příslušné 
smlouvě o dílo, pak v případě již dříve aktualizovaných cen položek soupisu prací jsou 
rozhodné jako výchozí jednotkové ceny dle cenové úrovně CS ÚRS platné v době 
předchozí žádosti o aktualizace ceny díla, nikoliv jednotkové ceny dle cenové úrovně 
CS ÚRS platné v době podání nabídky, stejně jako aktualizované jednotkové ceny 
dodavatele upravené dle výše uvedených pravidel, s výjimkou bodu 9. tohoto 
dokumentu.  
 

Př. Dodavatel podává nabídku v okamžiku, kdy je v platnosti cenová úroveň CS ÚRS 2021/II, 

kde tato položka je v této cenové soustavě oceněna částkou 1.000,- Kč bez DPH. Dodavatel 

prvně požádá o aktualizaci ceny díla v době, kdy je platná cenová úroveň CS ÚRS 2022/II, 

přičemž tato položka je v této cenové soustavě oceněna částkou 1.200,- Kč bez DPH. Aby 

mohl dodavatel žádat opětovně o aktualizaci ceny předmětné položky, pak cena takové 

položky dle CS ÚRS 2023/II musí činit alespoň 1320 Kč bez DPH, tj. cena příslušné položky 

dle cenové úrovně CS ÚRS 2023/II je vyšší alespoň o 10,00 %, než dle cenové úrovně CS 

ÚRS 2022/II.  

Jestliže nabídková jednotková cena dodavatele činila 980,- kč bez DPH, v rámci první 

aktualizace ceny díla došlo k navýšení jednotkové ceny na 1.176,- Kč bez DPH před aplikací 

bodu 9. tohoto dokumentu, pak tato částka 1.176 Kč bez DPH představuje „novou“ nabídkovou 

cenu pro účely opakované aktualizace ceny díla.  

Pokud však v rámci první aktualizace ceny díla nedošlo u konkrétních položek soupisu prací 

k jejich aktualizaci s ohledem na nesplnění příslušných pravidel, pak rozhodné jsou jednotkové 

ceny dle cenové úrovně CS ÚRS platné v době podání nabídky, resp. jednotkové ceny dle 

nabídky dodavatele.  

V případě ostatních R-položek soupisu prací, kde není možné zcela vycházet z CS ÚRS platí, 

že pokud došlo již k předchozí cenové aktualizaci jednotkové ceny příslušné položky, tak 

v rámci další aktualizace ceny díla bude jako výchozí jednotková nabídková cena dodavatele 

použita dříve aktualizovaná jednotková cena předmětné položky. Pokud tedy v rámci nabídky 

činí jednotková cena takové R-Položky 1.000,- Kč bez DPH, na základě první aktualizace ceny 

díla dojde k navýšení jednotkové ceny o 10,00 %, tj. na 1.100,- Kč bez DPH, tak jako výchozí 

jednotková cena bude vzata částka 1.100,- Kč bez DPH, přičemž mezi první a druhou 

aktualizací musí dojít ke změně bazického indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC 

opětovně alespoň o 5,00 %.  
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12. V případě položek soupisu prací dle CS ÚRS, resp. R-položek soupisu prací vycházející 
z CS ÚRS, které spadají pod ceník 822 (Komunikace pozemní a letiště), se uplatní 
zvláštní pravidla uvedená v tomto bodě. Dále se uplatní bod 2. uvedený výše. 

 

Požádat o aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací 
v případě ceníku 822 je možné maximálně dvakrát v rámci jednoho kalendářního roku, 
a to v době realizace stavebních prací, tj. od předání a převzetí staveniště do předání a 
převzetí díla dle příslušné smlouvy o dílo, nejdříve však 4 měsíce po účinnosti smlouvy 
o dílo.  
 

Aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních v případě položek 
soupisu stavebních prací spadajících pod ceník 822 bude možné provést u těch položek 
soupisu stavebních prací v objemu dosud nevyfakturovaných stavebních prací  
k okamžiku podání žádosti o aktualizaci ceny díla v případě položek soupisu prací 
spadajících pod ceník 822. Pro posouzení toho, na jaký objem dané položky stavebních 
prací je možné aktualizaci ceny dané položky použít, je rozhodné vždy datum podání 
žádosti. 

 

Aktualizaci jednotkových cen  položek dle ceníku prací 822 je možné provést, pokud 
došlo ke změně indexu cen položek stavebních prací spadajících pod ceník 822 o 
alespoň 10,00 %, a to za období od měsíce, ve kterém došlo k podání nabídky, až do 
měsíce předcházejícímu měsíci podání žádosti o aktualizaci ceny díla v případě 
položek soupisu prací spadajících pod ceník prací 822.  
 

Pro výpočet kumulovaného indexu za příslušné období použije dodavatel informace z 
SW KROS 4 a/nebo  z Protokolu ÚRS CZ4. Vlastní výpočet indexu za sledované období 
se provede tak, že jednotlivé dílčí indexy vycházející z SW KROS 4 a/nebo Protokolu 
ÚRS CZ se mezi sebou vynásobí.  
 

V případě opakované žádosti o aktualizaci ceny díla, tj. pokud ze strany SVS byla 
předchozí žádost  akceptována ze strany SVS, je možné tuto provést, pokud od 
poslední aktualizace jednotkové ceny příslušné položky spadající pod ceník 822 došlo 
ke změně indexu cen položek stavebních prací spadajících pod ceník prací 822 
opětovně o alespoň 10,00 %, a to za období od měsíce, ve kterém došlo k poslední 
aktualizace ceny příslušné položky spadající pod ceník 822, až do měsíce 
předcházejícího měsíci podání dodatečné žádosti o aktualizaci ceny díla.  
 

Nová jednotková cena příslušné položky se stanoví tak, že původní jednotková cena 
příslušné položky dle nabídky dodavatele se vynásobí indexem stanoveným na základě 
SW KROS 4 a/nebo uvedeným v Protokolu ÚRS CZ vztahující se ke stavebním pracím 
dle ceníku 822. V případě opakované žádosti o dodatečnou aktualizaci ceny se 
vynásobí tímto indexem jednotková cena, která je výsledkem předchozí indexace.  
 

I u této dodatečné aktualizace se uplatní pravidlo, že dodavatel je oprávněn žádat o 
změnu jednotkové ceny položky soupisu prací max. ve výši 50 % změny ceny příslušné 
položky stanovené dle výše uvedených pravidel v tomto bodě.  

 

                                                
4 Viz https://www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu.  

https://www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu
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Př. Dodavatel podává nabídku v okamžiku, kdy je v platnosti cenová úroveň CS ÚRS 2021/II, 

kde tato položka je v této cenové soustavě oceněna částkou 1.000,- Kč bez DPH. Dodavatel 

tuto položku ve své nabídce ocenil částkou 980,- Kč bez DPH, to znamená ve výši 98,00 % 

oproti jednotkové ceně dané položky dle cenové úrovně CS ÚRS 2021/II.  

 

Dodavatel prvně požádá o aktualizaci ceny díla ve vztahu k položkám soupisu prací spadající 

pod ceník 822 v říjnu 2022, kdy je platná cenová úroveň CS ÚRS 2022/II.  

Index změny mezí cenovými úrovněmi CS ÚRS 2021/II a CS ÚRS 2022/I činí 1,053 a mezi 

cenovou úrovní CS ÚRS 2022/I a CS ÚRS 2022/II činí 1,102. Viz v SW KROS 4 záložka 

„Seznam zakázek“ → volba „Pomocník“ → volba „Asistent rozpočtáře“ → přepnout z „Tipy pro 

KROS 4“ na „Technologie rozpočtování“ → volba „Indexy změn cen stavebních prací“ – vybrat 

příslušnou cenovou úroveň CS ÚRS → dohledat přílišný ceník 822, kde je uveden i celkový 

index za ceník 822. Index změny mezí cenovými úrovněmi CS ÚRS 2021/II a CS ÚRS 2022/II 

tedy činí 1,160 (1,053 x 1,102), tj. došlo k cenovému nárůstu o 16,00 % u ceníku 822.  

S ohledem na to, že v cenové úrovni CS ÚRS 2022/II je zapracován vývoj cen v rámci ceníku 

822 za 1. pololetí roku 2022, je nutné dále pro výpočet kumulovaného indexu za období od 

podání nabídky do podání žádosti o aktualizaci ceny díla z Protokolu ÚRS CZ použít měsíční 

index za červenec až září roku 2022. Pokud např. nedošlo v červenci 2022 ke změně, tj. index 

za tento měsíc činí 1,000, za měsíc srpen činí index 1,043 a za měsíc září činí index opětovně 

1,000, tak celkový kumulovaný index za období od podání nabídky do podání žádosti o 

aktualizaci ceny díla v daném případě tedy činí 1,210 (1,053 x 1,102 x 1,000 x 1,043 x 1,000), 

tj. došlo k cenovému nárůstu za sledované období u položek soupisu prací spadajících pod 

ceník 822 o 21,00 %. Je tedy splněna podmínka alespoň 10,00% změny cen u ceníku 822. 

Kumulativním indexem za sledované období ve vztahu k ceníku 822 se pak vynásobí 

jednotková cena příslušné položky soupisu prací dle nabídky dodavatele. V daném případě 

nová jednotková cena předmětné položky soupisu prací bude činit 1185,80 Kč bez DPH (tj. 

980,00 x 1.210). Jde tedy  o cenové navýšení jednotkové ceny ve výši 205,80 Kč bez DPH.  

Jestliže by za měsíc říjen 2022 došlo opětovně k navýšení indexu změny ceny stavebních 

prací dle ceníku 822 dle Protokolu ÚRS CZ např. o dalších 12,00 % (měsíční index dle 

Protokolu ÚRS CZ by tedy činil 1,12), tak dodavatel může žádat o opakovanou dodatečnou 

aktualizaci cen díla, avšak za podmínky, že v daném kalendářním roce by se jednalo o jeho 

druhou žádost (přičemž první žádosti bylo vyhověno). V rámci této aktualizace by nová 

jednotková cena dané položky činila 1.328,10 Kč bez DPH (1185,80 x 1,12).  

U všech výše uvedených aktualizovaných jednotkových cen se dále uplatní pravidlo, že tato 

nová jednotková cena bude následně pro účely aktualizace ceny díla upravena tak, že 

dodavatel bude žádat o změnu jednotkové ceny položky soupisu prací max. ve výši 50 % 

změny ceny příslušné položky stanovené dle pravidel uvedených v tomto bodě, obdobně jako 

v bodě 9. tohoto dokumentu. Pokud tedy došlo k navýšení jednotkové ceny u dané položky o 

205,80 Kč bez DPH, dodavatel může žádat pouze o navýšení ve výši 102,90 Kč bez DPH. 
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C Postup při žádosti o aktualizaci ceny díla 

1. Cena díla může být aktualizována z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací po 
vzájemné dohodě SVS a dodavatele a za dodržení podmínek uvedených v části B tohoto 
dokumentu, a to na základě žádosti dodavatele. Dohoda bude provedena písemně jako 
dodatek k příslušné smlouvě o dílo.  
 

2. V souvislosti s žádostí o aktualizaci ceny díla je dodavatel povinen ke každé takové žádosti 
zpracovat změnový list, přičemž dodavatel změnový list vyplní a nechá ho podepsat 
odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Přílohou změnového listu bude oceněný 
rozdílový soupis prací, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. Změnový list 
představuje nutnou přílohu případného dodatku k příslušné smlouvě o dílo. V případě 
dodatečné aktualizace ceny díla položek soupisu prací dle CS ÚRS, resp. R-položek 
soupisu prací vycházejících z CS ÚRS, které spadají pod ceník prací 822 (Komunikace 
pozemní a letiště), bude přílohou žádosti taktéž Protokol ÚRS CZ, který bude dokládat 
index změny ceny stavebních prací spadajících pod ceník prací 822 za příslušné období, u 
kterého není možné vyjít pouze z indexace mezi aktualizacemi cenových úrovní CS ÚRS 
dle SW KROS 4. 
 

3. Ke změnovému listu se vyjádří projektant, TDI a zástupce objednatele dle předmětné 
smlouvy o dílo.  
 

4. Žádost dodavatele o změnu ceny díla z důvodu mimořádného růstu cen stavebních prací 
bude do 10 pracovních dnů odsouhlasena ze strany SVS nebo zamítnuta, a to i bez uvedení 
důvodů.  
 

5. Následně případně bude uzavřen dodatek k příslušné smlouvě o dílo. Až po účinnosti 
dodatku, tj. jeho uveřejnění v registru smluv, může dodavatel vystavit fakturu na předmětné 
položky stavebních prací v příslušném objemu, u kterých došlo k aktualizaci jednotkové 
ceny položky stavebních prací v souladu s tímto dokumentem.  

 

6. Splnění veškerých podmínek uvedených v tomto dokumentu ze strany dodavatele pro 
aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací jakkoliv 
nezakládá právní nárok na aktualizaci ceny díla dle příslušné smlouvy o dílo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


