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172
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek

Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,
b) částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé
části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

§2
Finanční limit pro určení nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky
(1) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí
finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky
a) 3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1
písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech
uvedených v písmeni b) bodě 1,
b) 5 706 000 Kč pro zadavatele podle
1. § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího
v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze
k tomuto nařízení,
2. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

1

) Čl. 4 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek
a o zrušení směrnice 2004/18/ES.
Čl. 15 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.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při
zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně
směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Sdělení Komise – Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/
/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU.
Sdělení Komise – Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/
/18/ES a 2009/81/ES.

2

) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
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zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném režimu činí 20 478 000 Kč, s výjimkou

3. § 4 odst. 2 zákona, nebo
4. § 4 odst. 5 zákona.
(2) Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti
obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.

a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které
činí 27 305 000 Kč,
b) koncese na služby, u které činí 142 668 000 Kč.
§4

§3

Finanční limit pro určení nadlimitní
veřejné zakázky na stavební práce

Finanční limit pro určení nadlimitní
veřejné zakázky na služby
(1) Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak,
činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 142 668 000 Kč.
§5

a) 3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1
písm. a) až c) zákona,

Částka pro účely možnosti vyčlenění
části veřejné zakázky

b) 5 706 000 Kč pro zadavatele podle
1. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky,
která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími
celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí

2. § 4 odst. 2 zákona, nebo
3. § 4 odst. 5 zákona.
(2) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné
zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.
(3) Finanční limit pro určení nadlimitní
veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 142 668 000 Kč.
(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné

a) 2 184 000 Kč v případě dodávek nebo služeb,
b) 27 305 000 Kč v případě stavebních prací.
§6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.
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173
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky
na pořízení silničních vozidel

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 písm. a)
a § 118 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek:
§1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení závazných zadávacích podmínek při zadávání veřejných
zakázek na dodávky, jejichž předmětem je pořízení
silničního vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2
nebo M3 podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2).
(2) Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1,
M2 nebo M3, zohlední za podmínek stanovených
tímto nařízením energetické a ekologické dopady
provozu vozidel za dobu jejich životnosti. Těmito
dopady se pro účely tohoto nařízení rozumí spotřeba energie, vyprodukované emise oxidu uhličitého
(CO2), oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků jiných než
metan (NMHC) a pevných částic.
§2
Zohlednění energetických
a ekologických dopadů
(1) Zadavatel v případě zadávání veřejné za-

kázky na dodávky vozidel kategorie N2, N3, M2
a M3 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na
emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.
(2) Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1 a M1 v zadávací dokumentaci stanoví
a) odkaz na emisní limity EURO podle přílohy
č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů
EURO, a maximální spotřebu pohonných hmot
pro kombinovaný provoz3), která nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nebo
b) pro hodnocení nákladů životního cyklu společnou metodu pro stanovení nákladů životního
cyklu podle § 4.
§3
Vozidla zvláštního určení nebo vozidla
s alternativním pohonem
Zadavatel není povinen stanovit maximální spotřebu pohonných hmot podle § 2 odst. 2 písm. a)
v případě veřejných zakázek na dodávky vozidel kategorie N1 a M1, pokud jsou předmětem
a) vozidla zvláštního určení podle vyhlášky
o schvalování technické způsobilosti a o technic-

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky
účinných silničních vozidel.

2

) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.

3

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových
vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu
k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění.
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kých podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích4), nebo

getickém obsahu pohonných hmot podle přílohy č. 4
k tomuto nařízení.

b) vozidla s alternativním pohonem, jejichž alespoň jedním alternativním palivem nebo zdrojem energie jsou zkapalněné ropné plyny
(LPG), stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG), směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 %, čisté
biopalivo, vodík nebo elektrická energie.

(3) Pro výpočet nákladů na energii na jeden kilometr se použije nižší z hodnot nákladů na jednotku energie benzinu nebo motorové nafty před
zdaněním podle zákona upravujícího daň z přidané
hodnoty nebo zákona upravujícího spotřební daně,
jsou-li používány jako pohonné hmoty pro účely
dopravy.

§4

§6

Společná metoda pro stanovení nákladů životního
cyklu u vozidel kategorie N1 a M1

Stanovení peněžní hodnoty provozních nákladů
na emise CO2, NOx, NMHC a pevných částic

Náklady životního cyklu u vozidel kategorie
M1 nebo N1 stanoví zadavatel za dobu jejich životnosti součtem

(1) Provozní náklady na emise CO2, NOx,
NMHC a pevných částic za dobu životnosti vozidla
zadavatel stanoví vynásobením

a) nabídkové ceny, případně i ostatních pořizovacích nákladů stanovených zadavatelem,

a) počtu kilometrů za dobu životnosti podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

b) peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie podle § 5 a

b) údajů o emisích CO2, NOx, NMHC a pevných
částic na kilometr zjištěných pro účely schvalování typu vozidla2) a

c) peněžní hodnoty provozních nákladů na emise
CO2, NOx, NMHC a pevných částic podle § 6.
§5
Stanovení peněžní hodnoty provozních nákladů
na spotřebu energie
(1) Provozní náklady na spotřebu energie stanoví zadavatel vynásobením nákladů na energii na
jeden kilometr a počtu kilometrů za dobu životnosti
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(2) Pokud není množství energie na kilometr
uvedeno přímo, vypočte se na základě údajů o ener-

c) hodnoty nákladů na emise ze silniční dopravy
podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení.
(2) Zadavatel může stanovit hodnotu nákladů
na emise ze silniční dopravy vyšší než podle odstavce 1 písm. c), pokud nepřekročí dvojnásobek
příslušné hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto
nařízení.
§7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.

4

) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.
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174
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. května 2016
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 17. 12. 2015 mezi organizací zaměstnavatelů – Asociací
textilního – oděvního – kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy, je s účinností od prvního dne měsíce
následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví
označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE: 13, 14 a 15.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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175
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 30. května 2016
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
smlouva vyššího stupně na roky 2016 – 2019, uzavřená dne 4. 4. 2016 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem Stavba a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství
a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro
další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností
CZ – NACE: 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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176
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 25. května 2016
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 5. listopadu 2016 nové volby do zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Újezd u Plánice

Klatovy

Plzeňský

Ministr:
Chovanec v. r.
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

