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O B S A H :

473. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

474. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit,
a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,
kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

475. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

476. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

477. Nař ízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010

478. Nař ízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny
a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

479. Nař ízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

480. Nař ízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých podpor

481. Sdě lení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

482. Sdě lení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla
a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů
pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou

– Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek
stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,

kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/
/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona
č. 76/2008 Sb., a podle § 34 odst. 3 zákona č. 139/
/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 77/2008 Sb.,
o stanovení finančních limitů pro účely zákona

o veřejných zakázkách, o vymezení zboží
pořizovaného Českou republikou

– Ministerstvem obrany, pro které platí
zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek

stanovených v zákoně o veřejných zakázkách
v eurech na českou měnu

Čl. I

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finanč-
ních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách,
o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční
limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o ve-
řejných zakázkách v eurech na českou měnu, se mění
takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 větě třetí se slo-
va „a 2004/18/ES (2007/C 301/01)“ nahrazují slo-
vy „ , 2004/18/ES a 2009/81/ES (2009/C 292/01)“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu
2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně pra-
hových hodnot používaných při postupech zadávání veřej-
ných zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se číslo „3 782 000“ na-
hrazuje číslem „3 236 000“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se číslo „5 857 000“
nahrazuje číslem „4 997 000“.

5. V § 2 odst. 1 písm. c) se číslo „11 715 000“
nahrazuje číslem „10 020 000“.

6. V § 2 odst. 2 písm. a) se číslo „3 782 000“
nahrazuje číslem „3 236 000“.

7. V § 2 odst. 2 písm. b) se číslo „5 857 000“
nahrazuje číslem „4 997 000“.

8. V § 2 odst. 2 písm. c) se číslo „11 715 000“
nahrazuje číslem „10 020 000“.

9. V § 2 odst. 3 se číslo „146 447 000“ nahrazuje
číslem „125 451 000“.

10. V § 3 písm. a) se číslo „21 327 000“ nahrazuje
číslem „19 419 000“.

11. V § 3 písm. b) se číslo „2 274 000“ nahrazuje
číslem „2 071 000“.

12. V § 3 písm. c) se číslo „28 436 000“ nahrazuje
číslem „25 893 000“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,
kterým se stanoví finanční limity

pro účely koncesního zákona

Čl. II

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona, se mění
takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 větě třetí se slova
„a 2004/18/ES (2007/C 301/01)“ nahrazují slo-
vy „ , 2004/18/ES a 2009/81/ES (2009/C 292/01)“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
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„2) Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu
2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně pra-
hových hodnot používaných při postupech zadávání veřej-
ných zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 a 2 se číslo „146 447 000“ nahra-
zuje číslem „125 451 000“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Vondruška v. r.
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