FINANČNÍ LIMITY VZ V ROCE 2020

FINANČNÍ LIMITY PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
s účinností k datu 01.01.2020

1)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu zůstávají pro veřejné zadavatele
stejné, tj.:

2)

a) Veřejné zakázky na dodávky či služby:

2.000.000 Kč

b) Veřejné zakázky na stavební práce:

6.000.000 Kč

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY
Finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky činí
a) Pro Českou republiku nebo organizační složky státu, Českou národní banku či státní
příspěvkovou organizaci, jakožto zadavatele:
3.568.000 Kč
b) Pro zadavatele
1. Českou republiku nebo organizační složky státu, Českou národní banku či státní
příspěvkovou organizaci, jakožto zadavatele působícího v oblasti obrany,
pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze
k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.:
5.494.000 Kč
2. Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvkovou organizaci, jinou
právnickou osobu, pokud byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování
potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu
a jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující
vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním
orgánu, jakožto zadavatele:
5.494.000 Kč
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3. Zadavatele, jímž je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné
zakázky použije více než 200.000.000 Kč, nebo více než 50 % peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele, rozpočtu Evropské
unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná
zakázka plněna mimo území Evropské unie:
5.494.000 Kč
4. Jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna,
a to ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení: 5.494.000 Kč
2.1. Nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v případě sektorové veřejné zakázky
nebo veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Zde finanční limit činí

3)

10.989.000 Kč

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
Finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby činí:
a) Pro Českou republiku nebo organizační složky státu, Českou národní banku či státní
příspěvkovou organizaci, jakožto zadavatele:
3.568.000 Kč
b) Pro zadavatele
1. Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvkovou organizaci, jinou
právnickou osobu, pokud byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování
potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu
a jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující
vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním
orgánu, jakožto zadavatele:
5.494.000 Kč
2. Zadavatele, jímž je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné
zakázky použije více než 200.000.000 Kč, nebo více než 50 % peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele, rozpočtu Evropské
unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná
zakázka plněna mimo území Evropské unie:
5.494.000 Kč
3. Jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna,
a to ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení: 5.494.000 Kč

3.1. Nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky
nebo veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Zde finanční limit činí

10.989.000 Kč
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3.2. Nadlimitní veřejná zakázka, která je koncesí na služby
Zde finanční limit činí

137.366.000 Kč

3.3. Nadlimitní veřejná zakázka na služby, u které více než 50% předpokládané hodnoty
tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
Zde finanční limit činí

19.257.000 Kč

V této kategorii platí výjimka pro sektorové veřejné zakázky na služby, u nichž finanční
limit činí 25.676.000 Kč a dále také výjimka pro koncese na služby, u nichž činí finanční
limit 137.366.000 Kč.

4)

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí pro všechny
veřejné zadavatele:
137.366.000 Kč

5)

ČÁSTKA PRO ÚČELY VYČLENĚNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy
odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, činí
a) Pro dodávky nebo služby:

2.054.000 Kč

b) Pro stavební práce:

25.676.000 Kč.

Informace výše uvedené si můžete ověřit dle nařízení vlády č. 335/2019 Sb. ze dne 09.12.2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., dostupného
na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38757

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám kdykoli k dispozici na adrese
recepce@akfiala.cz.

Váš tým advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
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