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Možnosti změn ve smlouvě
na plnění veřejné zakázky (II.)
První část článku o podmínkách modifikace smluvních
ujednání v závazkových vztazích na plnění veřejných
zakázek, publikovaná v březnovém čísle Veřejných
zakázek v praxi, byla věnována především vymezení
pojmu „podstatná změna smlouvy“ a dále možnostem zásahů zadavatele do (rozsahu) předmětu těchto smluv. Následující, druhá část příspěvku se bude
zabývat další kategorií změn – změnami podmínek
realizace veřejné zakázky. V závěru článku se zaměříme na problematiku úprav smluv, které byly vyvolány
změnou právních předpisů, a na otázku aplikace rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-454/06
pressetext Nachrichtenagentur GmbH („rozsudek
pressetext“) již v průběhu zadávacího řízení, tedy před
uzavřením smlouvy.
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alší kategorii nedovolených
změn, vedle podstatných
zásahů do rozsahu předmětu smlouvy, představují
podstatné změny podmínek realizace veřejné
zakázky. Za podstatnou
je nutné označit takovou změnu podmínek
plnění, jež by za použití
v původním zadávacím
řízení umožnila účast
jiných dodavatelů, resp.
by mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dále takovou modifikaci smluvních podmínek, která
by měnila ekonomickou rovnováhu
smlouvy ve prospěch vybraného
uchazeče, s nímž zadavatel smlouvu uzavřel.
V prvé řadě se opět jedná
o změny, jež by v původním zadávacím řízení měly dopad do kvalifi-

kačních či hodnoticích kritérií nebo
hodnocení samotného. Zadavatel
by například ve fázi realizace nadá-
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(dále též jen „Úřad“) změnu platebních podmínek také v rozhodnutí
vydaném pod č. j. ÚOHS-S67/2010/
V Z- 1 2 6 6 5 / 2 0 1 0 / 5 4 0 / D C h
ze dne 22. 11. 2010. V posuzovaném případě zadavatel v zadávací dokumentaci
Pokud se doba plnění celkově
v části týkající se platebních
prodlužuje, půjde častěji
podmínek výslovně uvedl,
že zálohové platby nebuo změnu podstatnou
dou poskytovány. Následně
však po uzavření smlouvy
o dílo došlo k uzavření dole nepožadoval technické vybave- datku ke smlouvě, kterým smluvní
ní, které požadoval v rámci proka- strany změnily platební podmínky
zování technických kvalifikačních tak, že se zadavatel zavázal zaplapředpokladů.
tit dílčí měsíční faktury vystavené
vždy k poslednímu pracovnímu dni
daného měsíce a konečnou faktuZměna platebních
ru po předání a převzetí díla a odpodmínek
stranění vad a nedodělků. Z dokuJako podstatnou posoudil Úřad mentace k veřejné zakázce přitom
pro ochranu hospodářské soutěže vyplynulo, že jeden z vyzvaných

uchazečů se z účasti na veřejné zakázce omluvil s odůvodněním, že
zadávací podmínku, že nebudou
poskytovány zálohové ani průběžné platby, není schopen akceptovat. Dodavatel dále uvedl, že v případě, že by došlo ke změně těchto
podmínek, by se zadávacího řízení
zúčastnil.
Z  uvedeného vyplývá, že zadavatel uvedenou zadávací podmínkou, spočívající ve vyloučení
zálohových plateb, zúžil okruh
dodavatelů, kteří by jinak měli zájem se zadávacího řízení účastnit.
Po uzavření smlouvy a ve vztahu
k uchazeči, s nímž uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky, však
již na této podmínce netrval, čímž
došlo ke zvýhodnění tohoto uchazeče oproti ostatním dodavatelům.
Hospodářská soutěž o předmětnou
veřejnou zakázku byla jednáním
zadavatele deformována.
Naopak jako příklad nepodstatné změny platebních podmínek lze uvést změnu smluvních
ujednání vyvolanou novelizací daňových předpisů, kdy po uzavření smlouvy měla být dle platných
právních předpisů účtována jiná
procentuální výše sazby DPH, než
se kterou počítala zadávací dokumentace (základním hodnoticím
kritériem přitom byla nabídková
cena bez DPH). Uvedení smlouvy
do souladu s platnými právními

předpisy v tomto případě hospodářskou soutěž nijak nenarušilo,
neboť podmínky, dle kterých dodavatelé zvažovali svoji účast v zadávacím řízení a jež ovlivnily výši
nabídkových cen, zůstaly nezměněny. Nejednalo se tedy o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 82
odst. 7 ZVZ.

Úpravy doby plnění

Jedním ze základních kritérií, podle kterých se dodavatelé rozhodují o své účasti v zadávacím řízení a podle nichž formulují své
nabídky, jsou požadavky na dobu
plnění veřejné zakázky. Požadavky

Z praxe lze uvést příklad, kdy zadavatel v zadávacím řízení požadoval dodání poměrně značného počtu osobních počítačů a tiskáren,
přičemž termín realizace veřejné zakázky připadal na období, které
bezprostředně navazovalo na rozsáhlou přírodní katastrofu v jihovýchodní Asii, kde je soustředěna většina světové produkce v oblasti
informačních technologií. Většina dodavatelů uvedla, že požadované
množství poptávaného zboží nemají naskladněno, a veřejnou zakázku jsou proto schopni realizovat sice za požadovaný počet dnů, avšak
až v období, kdy se obnoví činnost výrobců v oblasti jihovýchodní
Asie, nikoliv v období stanoveném zadavatelem. Pokud by v takové
situaci zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem a následně by formou dodatku umožnil posunutí termínu plnění na pozdější
dobu, jednalo by se o podstatnou změnu smlouvy, ačkoliv by celkový
počet dnů pro realizaci veřejné zakázky zůstal nezměněn.

na dobu plnění mají bezpochyby
vliv na okruh uchazečů o veřejnou
zakázku i výši nabídkové ceny. Nezřídka je délka doby plnění jedním
z dílčích hodnoticích kritérií. Usoudí-li dodavatel, že v požadovaném
termínu není schopen požadované
plnění realizovat, rozhodne se, že
se účasti v zadávacím řízení zdrží.
„Šibeniční“ termín plnění veřejné
zakázky stanovený v zadávacích
podmínkách klade na dodavatele
vyšší nároky, pokud jde o jeho personální i technické zázemí, a promítá se tak nejen do výše nabídkové
ceny, ale též do okruhu dodavatelů
vůbec schopných předmět veřejné
zakázky plnit. Při úpravách doby
plnění veřejné zakázky, respektive
při posouzení charakteru změny
jako podstatné či nepodstatné, tak
zadavatel musí postupovat zvláště
obezřetně.
Je třeba poznamenat, že též
s ohledem na vysokou variabilitu
možných změn doby plnění a skutkových okolností, jež je provázejí,
není otázka v rozhodovací praxi
jednoznačně řešena. Zatímco proti zkrácení doby plnění nelze mít
zpravidla námitek, ohledně prodloužení doby plnění je situace pochopitelně složitější. Při posouzení
oprávněnosti prodloužení doby
plnění bude opět třeba postupo-
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vat individuálně dle okolností konkrétního případu. Jinak bude třeba
posuzovat případ, kdy se posouvá
začátek i konec lhůty doby plnění, avšak celkový počet dnů určených na realizaci veřejné zakázky
zůstává stejný, a jinak
bude třeba přistupovat
k případu, kdy se doba
plnění celkově prodlužuje. V prvním případě
se bude jednat častěji
o změnu nepodstatnou, avšak bude záležet
i na dalších okolnostech
případu, zejména o jak
dlouhý časový úsek se zahájení plnění odsouvá a z jakých příčin.
Jako změnu nepodstatnou,
tedy možnou, vyhodnotil Úřad
posunutí termínu plnění veřejné
zakázky za skutkových okolností
popsaných v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S235/2012/VZ-20045/2012/560/
MSc ze dne 24. 10. 2012. Předmětem uvedené veřejné zakázky měla

lhůty pro podání námitek, kdy zadavatel již mohl smlouvu uzavřít,
nebylo možné tuto smlouvu uzavřít
ve stávajícím znění, neboť předmět
plnění veřejné zakázky nemohl být
předán v původně stanoveném
termínu, který již uplynul.
Zadavatel dne 20. 3. 2012
rozhodl o zrušení veřejné zakázky
s následujícím odůvodněním: „V zadávacím řízení došlo k průtahům,
v jejichž důsledku nebyla smlouva
s vybraným uchazečem uzavřena
v zákonné lhůtě, přičemž zadavatel
již nemá možnost tuto vadu zadávacího řízení nijak napravit. Předmět plnění uvedené veřejné zakázky již proto nelze realizovat v rámci
tohoto zadávacího řízení, aniž by
nedošlo ze strany zadavatele k porušení zákona.“
Úřad posoudil postup zadavatele jako nezákonný, neboť „pokud
mělo být dosaženo účelu zadávacího řízení, tj. uzavření smlouvy
s navrhovatelem (vybraným uchazečem), zadavatel měl za daného
stavu v návrhu smlouvy obsažebýt dodávka celkem čtyř kusů zdro- ném v nabídce navrhovatele změjů náhradního napájení, přičemž nit termín předání předmětu veřejpředmět plnění měl být zadavateli né zakázky s ohledem na aktuální
předán do užívání do 20. 12. 2011. situaci tak, aby odpovídal původZadavatel zahájil otevřené zadá- nímu předpokládanému časovému
vací řízení v první polovině listo- odstupu mezi uzavřením smlouvy
a stanoveným termínem realizace díla (20. 12. 2012),
jinými slovy, aby byl text
Úřad: Před podpisem smlouvy smlouvy upraven tak, aby
měl navrhovatel na realizaci
lze provádět (jen) její
předmětu veřejné zakázky
(ode dne uzavření smlouvy)
nepodstatné změny
obdobný počet dní. Takovou změnu návrhu smlouvy
(posunutí termínu realizace
padu 2011, o výběru nejvhodnější díla řádově o dny) nelze s ohledem
nabídky rozhodl dne 5. 12. 2011 na uvedené okolnosti považovat
a toto rozhodnutí bylo dodavate- za nepřípustnou“.
lům oznámeno dne 12. 12. 2012.
Pokud jde o druhý okruh příSmlouva na plnění veřejné zakázky padů, kdy se doba plnění celkově
tak nemohla být, s ohledem na běh prodlužuje, tedy narůstá počet
lhůty pro podání námitek podle dnů, ve kterých má být zakázka re§ 110 odst. 4 ZVZ, uzavřena před alizována oproti podmínkám sjedkoncem termínu plnění veřejné naným v zadávacím řízení, bude
zakázky (20. 12. 2011). Po uplynutí se častěji jednat o změnu pod-

Z praxe lze uvést případ, kdy vybraný uchazeč po uzavření smlouvy
požádal o dřívější termín zahájení plnění veřejné zakázky. Celková
doba plnění veřejné zakázky tedy měla být prodloužena, avšak termín dokončení měl zůstat nezměněn. V uvedeném případě by bylo
možné uvažovat o hodnocení změny jako nepodstatné, zvláště pokud doba plnění nebyla předmětem hodnocení, počet uchazečů
o veřejnou zakázku byl dostatečný, takže byla zajištěna široká soutěž
dodavatelů, a původní termín plnění nebyl nepřiměřeně krátký tak,
aby mohl negativně ovlivnit počet uchazečů o veřejnou zakázku.
statnou. Tak tomu bude zejména
tehdy, pokud se termín dokončení
veřejné zakázky odsouvá na pozdější datum. Opět ovšem bude
záležet i na dalších okolnostech
případu, například zda prodlení
s dokončením předmětu plnění
v původním termínu bylo způsobeno neodůvodněnou nečinností
dodavatele či zadavatele, nebo
například okolnostmi nezávislými
na vůli smluvních stran, jako jsou
nepříznivé povětrnostní podmínky či průtahy v přezkumném řízení
před orgány dohledu. Změnu lze
zřejmě opět spíše akceptovat, jedná-li se o projekty dlouhodobější
či komplikovanější.

Předpoklad změny
zakotvený již v zadávací
dokumentaci

V praxi je možné se občas setkat se
zadávacími podmínkami, jež možnost změny některé ze smluvních
podmínek po uzavření smlouvy
výslovně předjímají. Takový postup lze při splnění níže uvedených
předpokladů hodnotit nejen jako
právně nezávadný, ale také jako
nanejvýš vhodný, neboť zadavatel
tímto způsobem zvyšuje flexibilitu
budoucího závazkového vztahu.
Předpokladem
zákonnosti
takového postupu zadavatele je,
že změnový mechanismus a jeho
podmínky byly v zadávacích podmínkách dostatečně konkrétně
vymezeny, a nedochází tak porušení základních zásad dle § 6 ZVZ.
Zadavatel například předjímá, že

pro případ, kdy z objektivních důvodů (např. podání námitek nebo
zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele) nebude možné
dodržet stanovený termín zahájení
plnění, se termín zahájení plnění
posouvá na pozdější dobu s tím, že
celková délka doby plnění zůstává
nezměněna. Jiným příkladem aprobovaným též rozhodovací praxí
Nejvyššího správního soudu ČR je
tzv. indexace nabídkové ceny (viz
sp. zn. 2 Afs 4/2013).

Převedení smlouvy
do režimu NOZ

V praxi není ojedinělé – zejména
v časově náročnějších zadávacích řízeních a u dlouhodobějších
smluvních vztahů –, že jsou práva

a povinnosti smluvních stran, tak
jak byly vymezeny v zadávacích
podmínkách, dotčeny novelou
právních předpisů, jimiž se tyto
právní vztahy řídí. Jinak řečeno,
obchodní podmínky vymezené
v zadávací dokumentaci zadavatelem přestanou ve fázi po podání
nabídek či po uzavření smlouvy
na plnění veřejné zakázky odpovídat platným právním předpisům.
Vedle novelizace daňových předpisů, jež byly zmíněny již výše, je
třeba upozornit zejména na jednu
z nejrozsáhlejších legislativních
změn v posledním období, totiž
na zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový
občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
jenž nabyl účinnosti k 1. 1. 2014,
a související zákon č. 303/2012 Sb.,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím rekodifikace
soukromého práva.
Dle uvedené legislativy platí,
že bylo-li přede dnem nabytí účinnosti NOZ zahájeno zadávací řízení,
řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě
tohoto zadávacího řízení, včetně
práv a povinností z porušení této
smlouvy, dosavadními právními
předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To
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však nebrání ujednání stran, že se
tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit NOZ. Přechodná
ustanovení tedy výslovně umožňují pozdější dohodu smluvních stran
na režimu NOZ i v případě, že tento
režim zadavatel v zadávacích podmínkách nezvolil.
Podstatné je, že i takovou
změnu smlouvy bude nutné posuzovat podle pravidel uvedených
v § 82 odst. 7 ZVZ, a to vždy individuálně v každém jednotlivém zadávacím řízení. Je pravděpodobné,
že v některých případech bude mít
převedení smlouvy do režimu NOZ
charakter změny podstatné. Převedení smlouvy do režimu NOZ by
tak v těchto případech bylo v rozporu s § 82 odst. 7 ZVZ, ačkoliv takovou změnu jiný právní předpis
výslovně aprobuje.

Rozsudek pressetext také
před uzavřením smlouvy?
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Ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ
výslovně uvádí pouze výčet takových podstatných změn, které
zadavatel nesmí připustit v již uzavřené smlouvě. Okruh změn, jež
jsou ZVZ zakázány, případně připuštěny, ve fázi od podání nabídek
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a ve fázi po výběru
nejvhodnější nabídky do uzavření
smlouvy, však ZVZ neobsahuje.
K  jejich vymezení je proto nutné
dospět výkladem.
Otázkou se zabýval Úřad v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R130/2012/
/VZ-21377/2012/310/Mše ze dne
13. 11. 2012, přičemž dospěl k následujícím závěrům: „Do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem je zadavatel oprávněn
provést v návrhu smlouvy […] výlučně změny technického charakteru (jako jsou změny kontaktních
údajů, např. jména kontaktních
osob, telefonní spojení, zpřesnění
použitých formulací bez vlivu na obsah smlouvy apod.). […] Změny, jež
do této kategorie nespadají, jsou ne-
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přípustné, a to bez ohledu na to, zda
se, z pohledu účastníků (případně
z pohledu jiných právních předpisů)
jedná o tzv. změny podstatné, či nepodstatné (!). Zákonem aprobované
(byť ne explicitně) jsou pouze shora
uvedené změny technického charakteru, které lze označit za specifickou
podkategorii změn nepodstatných.
Provedení jakýchkoliv jiných změn
v návrhu smlouvy je v příkrém rozporu s účelem ZVZ a s principy uvedenými v 6 ZVZ. Byť změny provedené zadavatelem v návrhu smlouvy
Úřad hodnotí jako podstatné, toto
není pro posouzení věci rozhodné,
neboť ve fázi před uzavřením smlouvy nebyl zadavatel oprávněn ani
k provedení změn nepodstatných (!),
pokud se nejednalo o změny, které
zákon, resp. Úřad, ve své rozhodovací praxi připouští“ (tj. výše uvedené
změny technického charakteru –
pozn. autorky).
Úřad svoji úvahu opřel o následující východiska. V souladu s § 82
odst. 2 ZVZ je zadavatel povinen
uzavřít smlouvu na plnění veřejné
zakázky výlučně „v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče“ (blíže viz

výše). Navíc, jak Úřad zdůrazňuje,
„dle § 44 odst. 2 občanského zákoníku platí, že přijetí návrhu, které
obsahuje dodatky, výhrady, omezení
nebo jiné změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh.
Zadavatel by tak v rozporu se zákonem provedl v nabídce navrhovatele
změny, jež by vedly k tomu, že původní oferta navrhovatele by byla nahrazena novou ofertou zadavatele.
Uzavření smlouvy na základě nabídky zadavatele, namísto na základě
nabídky předložené navrhovatelem,
je tak v rozporu se smyslem zákona
a v rozporu se základními zásadami
zadávacího řízení“.
Úřad tedy dospěl k závěru,
že před uzavřením smlouvy je
okruh možných změn ještě užší
než okruh změn, které ZVZ umožňuje po uzavření smlouvy. Dle názoru Úřadu nesmí zadavatel před
uzavřením smlouvy připustit ani
změny nepodstatné, nejedná-li se
o změny čistě technického charakteru. Ve vztahu k uvedenému
závěru Úřadu lze však podotknout,
že existují i taková rozhodnutí Úřadu, která naznačují názorový směr
opačný (blíže viz níže).

Pokud jde o možnost použití ustanovení soukromoprávních
předpisů v zadávacím řízení (viz
argumentaci ust. § 44 odst. 2 občanského zákoníku výše), je třeba
upozornit, že se rovněž nejedná
o otázku, která by byla v rozhodovací praxi definitivně a jednoznačně zodpovězena. Jakkoliv
Krajský soud v Brně, jakož
i Nejvyšší správní soud již
dříve konstatovaly, že zadávací řízení představuje
soukromoprávní kontraktační proces sui generis,
lze se v odborné literatuře
i v rozhodovací praxi setkat
rovněž s názorem odchylným. Z  poslední doby je
možné jmenovat například
rozsudek Nejvyššího soudu (dále
jen „NS“) ze dne 30. 7. 2013, č. j. 33
Cdo 594/2012, ve kterém NS vyslovil názor, že ZVZ „reguluje v souladu
s předpisy Evropských společenství
oblast veřejného práva, v níž se neuplatní instituty práva soukromého,
například neplatnost právního úkonu dle § 39 občanského zákoníku“
(blíže např. viz článek Mgr. Tomáše
Krutáka ve Veřejných zakázkách

své nabídky návrh smlouvy, který neodpovídal zcela zadávacím
podmínkám. V odpověď na výzvu
hodnotící komise dle § 76 odst. 3
ZVZ uchazeč některá ustanovení smlouvy doplnil a jiná vypustil, přičemž zadavatel takový postup uchazeče akceptoval. Úřad
ve správním řízení přezkoumával
oprávněnost takových změn v nabídce uchazeče před uzavřením
smlouvy, přičemž za rozhodující
považoval, zda uvedené změny lze
hodnotit jako podstatné ve smyslu rozsudku pressetext, či se jedná
pouze o změny nepodstatné. Učiněné změny vyhodnotil Úřad jako
podstatné a současně výslovně
uvedl, že „před podpisem smlouvy
lze provádět (jen) její nepodstatné
změny“. Jako příklad změn nepodstatných Úřad výslovně uvádí změny technického charakteru, avšak
v praxi č. 4/2013). Z tohoto pohledu v žádném případě nelze dovodit,
by bylo třeba na zadávací řízení na- že by jiné nepodstatné změny byly
hlížet jako na kontraktační proces, vyloučeny.
ve kterém se bez dalšího neuplatní
Ještě jasněji se Úřad vyjádřil
zásady uzavírání smluv podle prá- v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S619/2012/
va soukromého. Pokud jde o druhé /VZ-13242/2013/523/MSc ze dne
názorové východisko Úřadu, tedy 15. 7. 2013. Konstatuje v něm, že
argumentaci základními zásadami „prostřednictvím dodatečně podadle § 6 ZVZ, nebyly by podle názo- ného vysvětlení v rámci postupu
podle § 76 odst. 3 ZVZ nesmí být nabídka doplňována nebo měněna“. SouJe pravděpodobné, že
časně však Úřad uvádí,
v některých případech bude
že „zjištěné nejasnosti mohly být snadno odstraněny
mít převedení smlouvy
postupem dle § 76 odst. 3
do režimu NOZ charakter
ZVZ, přičemž příslušnou
změnu v návrhu smlouvy
změny podstatné...
bylo možné provést, neboť
s odkazem na rozsudek […]
ru autorky tyto nijak porušeny, po- ve věci pressetext Nachrichtenagenkud by již před uzavřením smlouvy tur GmbH […] je možné částečně
došlo pouze ke změnám nepod- modifikovat text smlouvy oproti texstatným, jež hospodářskou soutěž tu návrhu smlouvy v nabídce uchanijak nepoškozují.
zeče. Nepřípustné jsou takové změPoněkud méně rigidní postoj ny, které:
zaujal Úřad například v rozhod- a) by zavedly podmínky, které by
nutí č. j. ÚOHS-S132/2010/VZ- umožnily, pokud by se vyskytovaly
-17758/2010/540/VKu ze dne 3. 12. v původním postupu při zadávání
2010. V předmětném zadávacím veřejné zakázky, připuštění jiných
řízení uchazeč předložil v rámci uchazečů než těch, kteří byli pů-
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Pokud je třeba v důsledku
okolností, které vznikly až po podání nabídek, či za účelem odstranění
nedostatku v nabídce, jenž vznikl
například v důsledku pouhé nepozornosti uchazeče, provést v návrhu
smlouvy změnu, která má charakter
změny nepodstatné, nenarušující
hospodářskou soutěž a respektující
zásady dle § 6 ZVZ, lze považovat
provedení takové změny z hlediska
ZVZ za účelné.
vodně připouštění, nebo pokud by
umožnily přijmout jinou nabídku
než tu, která byla původně přijata,
b) značnou měrou zakázku rozšiřují o služby (dodávky nebo stavební
práce), které původně nebyly předpokládány,
c) mění, způsobem, který nebyl
v podmínkách původní zakázky
předpokládán, hospodářskou rovnováhu ve smlouvě ve prospěch
poskytovatele, jemuž byla zakázka
zadána“. A  contrario, nepodstatné
změny jsou dle posledního uvedeného rozhodnutí Úřadu připuštěny
již v rámci postupu dle § 76 odst. 3
zákona o veřejných zakázkách.



Shrnutí
• D ruhou kategorii podstatných změn (vedle zásahů do rozsahu
předmětu veřejné zakázky) představují podstatné úpravy podmínek plnění.
• Flexibilitu smlouvy lze zvýšit zakotvením změnového mechanismu již v zadávacích podmínkách.
• Převedení smlouvy do režimu NOZ může být podstatnou změnou
smlouvy, ačkoliv jej jiný právní předpis výslovně aprobuje.
• V rozhodovací praxi Úřadu z poslední doby lze sledovat příklon
k použití principů rozsudku pressetext již při postupu dle § 76
odst. 3 ZVZ.

