
Vel. 13.1 (Pnivo na zmenu) je dale sta-
noveno, ze: "kazda zmena muze zahmovat:
a) zmeny v mnozstvich kterekoliv polof)..)1

pracf zahrnutjch ve Smlouve ° dao,
b) zmeny v kvalite ajinych vlastnostech ne-

ktere polozky prdce,
c) zmeny v urovnich, umisfenich a/nebo

rozmerech nektere cdsti prdce,
d) vypusteni nektere prdce, pokud nemd byt

provedena nekYm jinym,
e) jakdkoliv dodatecnd prdce, technologic-

kif zaf{zeni, materidly nebo sluzby ne-
zbytne pro zhotovovacf prdce, vcetne
veSkerych pfejfmacfch zkousek s nimi
spojenych, vrtu a dalsich zkusebnich
a pruzkumnych pracf, nebo

f) zmeny v postupu nebo casovem rozvrzeni
realizace stavby. "

Pi'i aplikaci obchodnich podminek FIDIC
v praxi, resp. pi'i postupu zhotovitele a ob-
jednatele dIe smlouvy 0 dno tvoi'ene ob-
chodnimi podminkami FIDIC pi'i realizaci
dna dochazi v naproste vetsine pi'ipadu k si-
tuaci, kdy konecna cena dna neodpovida
"vysoutezene" cene dna, resp. celkove cene
dna vychazejici z nabidky, jez byla zadava-
telem vyhodnocena jako nejvhodnejsi.

Z druheho uhlu pohledu je samozi'ejme
nutne uznat, ze v praxi je velmi obtizne
uchopit natolik "sloziry organismus", jako
je stavba, takovym zpusobem, aby nabidko-
va cena vitezneho uchazece skutecne zusta-

la i cenou konecnou, a to tim spiSe,jedna-Ii
se 0 financne rozsahlejsi ci dlouhodobejsi
stavbu. Z tohoto uhlu pohledu by se tedy
teoreticky mohlo zdat, ze obchodni pod-
minky FIDIC lze povazovat za spravnou
variantu obchodnich podminek vyuziva-
nych pro stavebni vei'ejne zakazky.

Obchodni podminky FIDIC jsou zcela ji-
ste detailne propracovanym dokumentem,
resp. souhrnem dokumentu, jez se soazi
reagovat na prakticke problemy vznikajici
pi'imo pi'i realizaci dna. Obchodni podmin-
ky FlDIC jsou celosvetove rozsii'ene, jsou
dale neustale upravovany a dopliiovany. Za
ucelem jejich znalosti a spravneho vykladu
jsou celosvetove i v ramci Ceske republiky
pravidelne poi'adana skoleni a odbome kur-
zy, a to jak pro zamestnance statni spravy
jakozto zastupce zadavatelu, tak pro za-
mestnance soukromeho sektoru jakozto za-
stupce uehazecu, potazmo zhotovitelu.

FIDIC je nevladni organizaci uznavanou
napi'. OSN, vyznarnnymi svetovymi banka-
mi, Evropskou komisi a dalsimi mezinarod-
nimi institucemi.

2adna z vyse uvedenych skutecnosti
vsak dIe meho nazoru nemeni nic na faktu,
ze obchodni podminky FIOle jsou v roz-
pom se zakladnimi principy ZVZ a ev-
ropskych zadavaclch smernic, tj. s hlavni-
mi principy zadavani vei'ejnych zakazek
uplatiiovanymi v Ceske republice, ze kte-
rych vyplyva, ze cena uvedena v nabidce,

jez byla vyhodnocenajako nejvhodnejsi, by
mela byt cenou konecnou a ze veskere dal-
si stavebni prace by mely byt vzdy posuzo-
vany jako samostatna vei'ejna zakazka,
popi'. samostatne vei'ejne zakazky.

Zaverem si dovoluji podotknout, ze ob-
chodni podminky FIDIC jsou hojne vyuzi-
vany pi'i vsech zadavacich i'izenich vyhla-
sovanych mnoha vyznamnymi zadavateli
v Ceske republice v oblasti dopravnich sta-
vebnich vei'ejnych zakazek, jako jsou Redi-
telstvi silnle a dalnic CR, statni pi'ispevko-
va organizace nebo Sprava zeleznicni
a dopravni cesty, statni organizace. V men-
si mii'e jsou dale tyto obchodni podminky
pouzivany v ramci zadavacich i'izeni vyhla-
sovanych jedootlivymi mesty ci obcemi.

Vzhledem k vyse uvedenemu vsak nelze
podle meho nazoru zadavatelum stavebnich
vei'ejnych zakazek pouzivani obchodnich
podminek FIDIC doporucit. Vzhledem
k dosavadnimu rozsahlemu pouzivani ob-
chodnich podminek FlDIC v Ceske repub-
lice se dornnivam, ze by bylo pi'inosne po-
zadat 0 posouzeni souladu obchodnich
podminek FIDIC se ZVZ Urad pro ochranu
hospodarske souteze jakozto organ dohledu
nad zadavanim vei'ejnych zakazek v CR.
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