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VI 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

Návrh nařízení vlády, 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. 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

2. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka 
„3 873 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 568 000 Kč“. 

32019R1828 čl. 1 bod 1 
písm. b) 

Směrnice 2014/24/EU se mění takto: 
1) Článek 4 se mění takto: 
b) v písmenu b) se částka „144 000 
EUR“ nahrazuje částkou „139 000 
EUR“; 

52019XC1031 139 000 
EUR 

Odpovídající hodnoty finančních 
limitů v národních měnách jiných než 
euro podle směrnic 2014/23/EU, 
2014/24/EU, 2014/25/EU 
a 2009/81/ES jsou tyto: 
139 000 EUR - 3 568 964 CZK 

3. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka 
„5 944 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 494 000 Kč“. 

32019R1828 čl. 1 bod 1 
písm. c) a 
bod 2 písm. 
b) 

Směrnice 2014/24/EU se mění takto: 
1) Článek 4 se mění takto: 
c) v písmenu c) se částka „221 000 
EUR“ nahrazuje částkou „214 000 
EUR“; 
2) V článku 13 se první odstavec mění 
takto: 
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b) v písmenu b) se částka „221 000 
EUR“ nahrazuje částkou „214 000 
EUR“. 

52019XC1031 214 000 
EUR 

Odpovídající hodnoty finančních 
limitů v národních měnách jiných než 
euro podle směrnic 2014/23/EU, 
2014/24/EU, 2014/25/EU 
a 2009/81/ES jsou tyto: 
214 000 EUR - 5 494 664 CZK 

4. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka „11 915 000  Kč“ 
nahrazuje částkou „10 989 000 Kč“. 
 

32019R1829 čl. 1 bod 1 Článek 15 směrnice 2014/25/EU se 
mění takto: 1) v písmenu a) se částka 
„443 000 EUR“ nahrazuje částkou 
„428 000 EUR“; 

32019R1830 čl. 1 bod 1 Článek 8 směrnice 2009/81/ES se 
mění takto: 1) v písmenu a) se částka 
„443 000 EUR“ nahrazuje částkou 
„428 000 EUR“; 

52019XC1031  Odpovídající hodnoty finančních 
limitů v národních měnách jiných než 
euro podle směrnic 2014/23/EU, 
2014/24/EU, 2014/25/EU 
a 2009/81/ES jsou tyto: 
428 000 EUR - 10 989 328 CZK 

5. V § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 písm. b) a v § 4 se částka 
„149 224 000 Kč “ nahrazuje částkou „137 366 000 
Kč“. 

32019R1827 čl. 1 V čl. 8 odst. 1 směrnice 2014/23/EU 
se částka „5 548 000 EUR“ nahrazuje 
částkou „5 350 000 EUR“. 

32019R1828 čl. 1 bod 1 
písm. a) a 

Směrnice 2014/24/EU se mění takto: 
1) Článek 4 se mění takto: 
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bod 2 písm. 
a) 

a) v písmenu a) se částka „5 548 000 
EUR“ nahrazuje částkou „5 350 000 
EUR“; 
2) V článku 13 se první odstavec mění 
takto: 
a) v písmenu a) se částka „5 548 000 
EUR“ nahrazuje částkou „5 350 000 
EUR“; 

32019R1829 čl. 1 bod 2 Článek 15 směrnice 2014/25/EU se 
mění takto: 
2) v písmenu b) se částka „5 548 000 
EUR“ nahrazuje částkou „5 350 000 
EUR“. 

32019R1830 čl. 1 bod 2 Článek 8 směrnice 2009/81/ES se 
mění takto: 
2) v písmenu b) se částka „5 548 000 
EUR“ nahrazuje částkou „5 350 000 
EUR“. 

52019XC1031 5 350 000 
EUR 

Odpovídající hodnoty finančních 
limitů v národních měnách jiných než 
euro podle směrnic 2014/23/EU, 
2014/24/EU, 2014/25/EU 
a 2009/81/ES jsou tyto: 
5 350 000 EUR - 137 366 600 CZK 

6. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se částka „20 
172 000 Kč “ nahrazuje částkou „19 257 000 Kč“. 

32014L0024 čl. písm. d) Tato směrnice se vztahuje na veřejné 
zakázky, jejichž odhadovaná hodnota 
bez daně z přidané hodnoty (DPH) se 
rovná těmto finančním limitům nebo 
je vyšší: 
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d) 750 000 EUR u veřejných zakázek 
na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XIV. 

52019XC1031 750 000 
EUR 

Odpovídající hodnoty finančních 
limitů v národních měnách jiných než 
euro podle směrnic 2014/23/EU, 
2014/24/EU, 2014/25/EU 
a 2009/81/ES jsou tyto: 
750 000 EUR - 19 257 000 CZK 

7. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 5 písm. b) se částka „26 
897 000 Kč“ nahrazuje částkou „25 676 000 Kč“. 

32014L0025 čl. 15 písm. 
c) 

Pokud nejsou vyjmuty podle článků 
18 až 23 nebo podle článku 34 
v souvislosti s výkonem příslušné 
činnosti, vztahuje se tato směrnice na 
zakázky, jejichž odhadovaná hodnota 
bez daně z přidané hodnoty (DPH) se 
rovná těmto finančním limitům nebo 
je vyšší: 
c) 1 000 000 EUR u zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené 
v příloze XVII. 

32014L0024 čl. 5 odst. 
10 

Bez ohledu na odstavce 8 a 9 mohou 
veřejní zadavatelé zadat veřejné 
zakázky na jednotlivé části bez ohledu 
na postupy stanovené v této směrnici, 
je-li odhadovaná hodnota dotčené 
části bez DPH nižší než 80 000 EUR 
v případě dodávek či služeb nebo než 
1 milion EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí 
zadaných bez ohledu na tuto směrnici 
však nesmí překročit 20 % souhrnné 
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hodnoty všech částí, do nichž byly 
zamýšlené stavební práce, zamýšlené 
pořízení podobných dodávek nebo 
zamýšlené poskytnutí služeb 
rozděleny. 

52019XC1031 1 000 000 
EUR 

Odpovídající hodnoty finančních 
limitů v národních měnách jiných než 
euro podle směrnic 2014/23/EU, 
2014/24/EU, 2014/25/EU 
a 2009/81/ES jsou tyto: 
1 000 000 EUR - 25 676 000 CZK 

8. V § 5 písm. a) se částka „2 151 000 Kč“ nahrazuje 
částkou „2 054 000 Kč“. 

32014L0024 čl. 5 odst. 
10 

Bez ohledu na odstavce 8 a 9 mohou 
veřejní zadavatelé zadat veřejné 
zakázky na jednotlivé části bez ohledu 
na postupy stanovené v této směrnici, 
je-li odhadovaná hodnota dotčené 
části bez DPH nižší než 80 000 EUR 
v případě dodávek či služeb nebo než 
1 milion EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí 
zadaných bez ohledu na tuto směrnici 
však nesmí překročit 20 % souhrnné 
hodnoty všech částí, do nichž byly 
zamýšlené stavební práce, zamýšlené 
pořízení podobných dodávek nebo 
zamýšlené poskytnutí služeb 
rozděleny. 

52019XC1031 80 000 
EUR 

Odpovídající hodnoty finančních 
limitů v národních měnách jiných než 
euro podle směrnic 2014/23/EU, 
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2014/24/EU, 2014/25/EU 
a 2009/81/ES jsou tyto: 
80 000 EUR - 2 054 080 CZK 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32019R1827 Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1827 ze dne 30. října 2019, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančního limitu pro koncese 

32019R1828 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1828 ze dne 30. října 2019, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky 
na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh 

32019R1829 Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1829 ze dne 30. října 2019, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na 
dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh 

32019R1830 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1830 ze dne 30. října 2019, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na 
dodávky, na služby a na stavební práce 

32014L0024 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 
zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 

32014L0025 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES 

52019XC1031 Sdělení Komise Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES 
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