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Příloha č. 6 
Základní pravidla programu IROP pro předkládání dokumentace dodatečných stavebních prací 
 
 
Příjemce musí předložit CRR dokumentaci dodatečných stavebních prací a/ nebo změn závazků ze 
smluv na zakázky na stavební práce v následujícím rozsahu:  
 

a) souhrn cen a sumarizace plánovaných změn;  

b) odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku, s odkazem na 
ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje; odůvodnění proč ke změně dochází 
z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů 
nebo technologií,  

c) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný 
ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Ocenění 
jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným 
v původní smlouvě na plnění zakázky. Položkový rozpočet změny musí být předložen v pdf 
a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru.  

d) postup v případě, že smlouva na plnění zakázky neobsahuje ujednání o způsobu ocenění 
změn v rozpočtu stavebních prací:  

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu;  

- pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 
použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní;  

- pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn; CRR 
může vyzvat příjemce k uzavření dodatku ke smlouvě na plnění zakázky, stanovujícího 
způsob ocenění změn v rozpočtu stavebních prací;  

e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací, je-li relevantní;  

f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání dodavateli, který realizuje 
původní zakázku (např. odborné posudky, vyžadující provedení dodatečných stavebních prací);  

g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.  
 
CRR může podklady zadat ke kontrole internímu či externímu expertovi.  
CRR si může od příjemce vyžádat doplnění nebo vyjasnění podkladů. Příjemce doplní požadované 
podklady ve stanovené lhůtě (obvykle 5 pracovních dnů od doručení vyzvání, lze oboustranně 
dohodnout i delší lhůtu). CRR může vyzvat příjemce opakovaně k doložení chybějících informací nebo 
jejich opravě.  
 
CRR provede kontrolu:  

- dodatku ke smlouvě na plnění zakázky,  

- položkového rozpočtu změny obsahující navýšení původního rozsahu stavebních prací 

popřípadě snížení původního rozsahu stavebních prací,  

- souladu souhrnu cen a sumarizace plánovaných změn a stanoviska stavebního experta, je-li 
relevantní,  

- souladu přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku se ZZVZ, ZVZ nebo 
s MPZ.  

 

 

 


