
136

11. KAPITOLA

Claimový management

11.1  Claimový management podle smluvních 

podmínek FIDIC

Jak potvrdil svým rozhodnutím soudce Sanders (Attorney General for the 
Falkland Islands versus Gordon Forbes Construction Limited, Falkland 
Islands Supreme Court, 14. březen 2003), vzory FIDIC usilují o včasné 
řešení jakýchkoli problémů v momentě, kdy dojde k události s dopadem 
do ceny nebo lhůty plnění, případně i před tímto momentem, kdy jsou na 
staveništi ještě technologická zařízení, všechny zúčastněné lidské zdroje, 
i v podobě možných svědků.

Ač se jedná o britský precedent, jeho znění vystihuje jeden z hlavních 
významů claimových procedur i v kontextu civil law jurisdikcí.

Jak již bylo uvedeno, v momentě, kdy se jedna ze stran považuje za 
oprávněnou k nároku, musí ho oznámit. Význam tohoto oznámení lze spat-
řovat hlavně v upozornění na mimořádnou událost s dopadem do ceny nebo 
termínu. Z toho vyplývá přirozená potřeba vedení relevantních záznamů, 
vyšší pravděpodobnost hledání okamžitých řešení pro snížení rizik možných 
scénářů nebezpečí a vyšší pravděpodobnost včasného vyřešení problému.

Správce stavby a ostatní účastníci výstavbového projektu jsou donuce-
ni zvýšit svoji pozornost směrem ke claimu. Musí sledovat vývoj claimu 
ve zprávě o postupu prací, musí sledovat aktuální záznamy a dopady do 
soupisu provedených prací ve věci, zvyšují svojí pozornost směrem ke 
claimu i z hlediska kontrol staveniště a místních šetření, věnují se předcho-
zím i aktuálním dalším upozorněním účastníků projektu ve věci.

Jaeger a Hök (2010, s. 367) důrazně doporučují zahájit přípravu a ad-
ministrativu claimů od prvního dne, tedy od momentu, kdy zhotovitel ob-
drží zadání soutěže.

Mnohé informace týkající se claimového managementu, zejména ozna-
mování nároků, byly popsány především v kapitolách 8 a 9. Následují-
cí část této knihy se (po krátké části věnované ekonomickým aspektům 
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claimového managementu) zabývá zjednodušeným příkladem systému 
claimového managementu zhotovitele podle FIDIC CONS. Systém se 
nevěnuje obraně proti claimům objednatele a agendě podzhotovitelských 
claimů (případně claimů jiných účastníků výstavby). Příklad je postaven 
na systematickém znázornění procesů, vytvoření checklistu, vzorových 
dopisů a funkcionálním nastavení struktury a popisu činností. Vše s přiřa-
zením odpovědností.

11.2  Ekonomické aspekty claimového 

managementu

11.2.1  Předložení claimu

Základní úpravu pro předložení (vyčíslení) claimu zhotovitele tvoří ve 
vzorech FIDIC čl. 20.1. Proces předložení nároku nastupuje po jeho ozná-
mení. Podle čl. 20.1 tedy platí tedy, že:

„Do 42 dnů poté, co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) 
o události nebo okolnosti, z níž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která 
může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby, předloží 
zhotovitel správci stavby nárok se všemi podrobnostmi, což znamená se 
všemi podpůrnými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení 
lhůty a/ nebo dodatečnou platbu. Jestliže událost nebo okolnost, z níž vy-
plývá nárok, má pokračující charakter:
a) tento plně zdůvodněný nárok bude pokládán za předběžný;
b)  zhotovitel bude zasílat další předběžné nároky v měsíčních intervalech; 

udá v nich nashromážděné zpoždění a/nebo požadovanou částku a dal-
ší podrobnosti, které mohou být správcem stavby požadovány; a

c)  zhotovitel zašle konečný nárok do 28 dnů po skončení důvodů, vyplý-
vajících ze skutečností či okolností, nebo v jiné lhůtě, která může být 
navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby.“

Po předložení (vyčíslení) nároku bude platit, že „do 42 dnů po obdrže-
ní nároku nebo dalších podrobností, podporujících předchozí nárok, nebo 
v jiné lhůtě, která byla navržena správcem stavby a schválena zhotovite-
lem, zareaguje správce stavby souhlasem nebo nesouhlasem s podrobným 
komentářem. Může si také vyžádat nutné další podrobnosti, avšak musí dát 
své stanovisko k podstatě nároku v daném čase.“
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Dále platí, že „každé potvrzení dílčí faktury bude obsahovat částky za 
nároky, které byly opodstatněné podle příslušných ustanovení smlouvy 
o dílo. Pokud a dokud nejsou poskytnuté podklady dostatečné k tomu, aby 
zdůvodnily celý nárok, má zhotovitel nárok pouze na zaplacení té části 
nároku, kterou byl schopen doložit.“

Ve věci nároků zhotovitele správce stavby rozhoduje podle čl. 3.5, 
„aby odsouhlasil nebo určil (i) prodloužení lhůty na dokončení (před jejím 
vypršením nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (prodloužení lhůty pro 
dokončení) a/nebo (ii) dodatečnou platbu (je-li jaká), na niž má zhotovitel 
nárok podle smlouvy o dílo.“.

Co se týče předložení nároku objednatele, platí podle čl. 2.5, že o ozná-
meném nároku objednatele musí nejprve rozhodnout správce stavby podle 
čl. 3.5, „aby odsouhlasil či stanovil (i) částku (pokud připadá v úvahu), 
která by měla být zaplacena objednateli zhotovitelem a/nebo (ii) prodlou-
žení (pokud připadá v úvahu) záruční doby“. Po rozhodnutí správce stav-
by platí, že tato částka může být použita jako zápočet. Objednatel je ale 
oprávněn pouze k započtení proti částce (či jakémukoliv snížení částky) 
uvedené v potvrzení platby, nebo k jinému nároku vůči zhotoviteli pouze 
v souladu s článkem 2.5.

Měsíčně předávaný soupis provedených prací podle čl. 14.3 f) bude 
obsahovat položku „veškeré další příplatky a odpočty, které mohou být 
splatné v souladu se smlouvou o dílo nebo jinak, včetně částek podle kapi-
toly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení)“.

Vedle toho zpráva o postupu prací podle 4.21 f) bude obsahovat „se-
znam oznámení podle článku 2.5 (nároky objednatele) a oznámení, před-
ložených podle článku 20.1 (nároky zhotovitele).

11.2.2  Předložení claimu na prodloužení lhůty pro dokončení

Pro výklad k předkládání nároků na prodloužení lhůty pro dokončení platí 
výše uvedené s tím, že odkazuji především na kapitoly 8 a 9 této knihy.

Aby bylo možné předložit relevantní nárok na prodloužení lhůty pro 
dokončení, musí vést zhotovitel důkladné záznamy o průběhu realizace 
stavby v kontextu jednotlivých smlouvou pojmenovaných claimů, včetně 
například záznamů o počasí, jehož nepředvídatelnost nebo mimořádnou 
nepříznivost může následně porovnávat se statistikami hydrometeorolo-
gických ústavů. Zhotovitel musí vést záznamy o personálu, materiálech, 
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vybavení a postupu prací v kontextu vlivu nepředvídatelných událostí. Ne-
lze opomenout význam foto a videodokumentace. V této souvislosti je nut-
né zmínit důležitost vedení detailního harmonogramu stavby, použití CPM 
a skutečnosti, že ne každý nárok na prodloužení lhůty pro dokončení musí 
vyvolat i nárok na dodatečnou platbu. Viz Jaeger a Hök (2010, s. 367).

11.2.3  Předložení claimu na dodatečnou platbu

Oblast přípravy a vyčíslení claimů je samostatnou oblastí technicko-eko-
nomického rázu, jíž se není možné v této knize hlouběji věnovat. V této 
oblasti existuje úzce zaměřená literatura, na kterou odkazuji např.:
Whitticks, E. Construction Contracts – How to Manage Contracts and Con-

trol Disputes in a Volatile Industry. Gulf Publishing Company, 2005.
Oleríny, M. Řízení stavebních projektů – claimový management. Praha : 

C. H. Beck, 2005.
Chappel, D. Building Contract Claims. Oxford Blackwell Publishing, 2005.

Pouze v krátkosti shrnuji, že pro výpočet vlastních nákladů claimu vy-
cházejí smluvní strany především ze smlouvy a z podkladů zadávacího 
řízení (zejména výkazu výměr a nabídky, která je obvykle součástí smlou-
vy s objednatelem). Analogicky by tedy měl způsob výpočtu nákladů od-
povídat metodice, jež byla použita v zadávacím řízení. Posouzení nákladů 
claimu je v CONS a P&DB určeno správci stavby, jenž má být pro tyto 
účely zcela nezávislý.60

Vyčíslení nákladů claimu je další podmnožinou claimového mana-
gementu. Vlastní vyčíslení dodatečných nákladů se provádí nejčastěji 
v případech změn nebo při předložení nároku (claim submission).61 Není 

60  Obchodní zákoník v této souvislosti konstatuje v § 546, že objednatel je povinen zhotoviteli 
zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. 
Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je objednatel po-
vinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za 
obdobných obchodních podmínek.

61  Při změnách jde podle čl. 13.1 CONS hlavně o:
 a)  změny v množstvích kterékoliv položky prací zahrnutých ve smlouvě o dílo (tyto změny 

však nemusejí nutně znamenat změnu),
 b) změny ve standardu a jiných vlastnostech některé položky práce,
 c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části díla,
 d) vypuštění některé práce, pokud nemá být provedena někým jiným,
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obvyklé a ze zákona nevyplývá, že by měl zhotovitel povinnost odkrýt 
objednateli své kalkulace položkových nebo jednotkových cen.

Typickou situací umožňující zhotoviteli oznámit nároky je například 
pokyn správce stavby k přerušení prací. Platí, že podle čl. 8.8 smluvních 
podmínek může objednatel kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
část prací nebo veškeré práce. Během tohoto přerušení bude zhotovitel 
chránit, pečovat a zabezpečovat tuto část prací před jakýmkoliv chátráním, 
ztrátou nebo poškozením.

Podle čl. 8.9 platí, že jestliže se zhotovitel zpozdí a/nebo mu vzniknou 
náklady tím, že splnil pokyny správce stavby podle článku 8.8, a/nebo tím, 
že znovu začal s prací, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu 
nárok podle článku 20.1 na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, 
pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (prodloužení 
lhůty pro dokončení), a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které bude 
zahrnuto do ceny díla.

Zhotovitel tedy v podstatě za úplatu provádí ochranu a zabezpečení ne-
dokončeného díla. Možné vzniklé náklady v souvislosti s přerušením se 
dají rozdělit do kategorie okamžitých, trvalých a budoucích nákladů.

Z hlediska okamžitých nákladů musí zhotovitel po konzultaci s projek-
tantem co nejdříve stanovit technické řešení (včetně ocenění projekčních 
prací na účet objednatele) s vymezením rozsahu prací, jejichž provedení je 
nutné, aby nedošlo k neodvratným škodám a znehodnocení rozestavěných 
částí díla.

Další skupinu okamžitých nákladů tvoří především škody, smluvní po-
kuty a vícenáklady v souvislosti s přerušením prací včetně těchto nákladů 
ve vztahu se subdodavateli (především dodavateli prací, materiálů a slu-
žeb).

V případě přerušení prací má objednatel v souladu s čl. 8.10 smlouvy 
povinnost ke dni přerušení uhradit zhotoviteli práce na technologickém za-
řízení, dodávku technologického zařízení a cenu za materiál, v případě, že 
přerušení bude delší než 28 dnů a zhotovitel označí technologické zařízení 
a materiál jako vlastnictví objednatele podle jeho pokynů.

 e)  jakákoliv dodatečná práce, technologické zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro 
trvale zabudované dílo, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů 
a dalších zkušebních a průzkumných prací, nebo

 f) změny v postupu nebo časovém rozvržení realizace stavby.


