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471

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., 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:

Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení fi-
nančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty pátá a šes-
tá nahrazují větou „Sdělení Komise – Odpovídající
hodnoty finančních limitů podle směrnic Evrop-
ského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/
/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/2365 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně fi-
nančních limitů používaných při postupech zadávání ve-
řejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/2364 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně fi-
nančních limitů používaných při postupech zadávání ve-
řejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/2366 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně fi-
nančních limitů používaných při postupech zadávání ve-
řejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2017/2367 ze dne 18. prosince
2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot použí-
vaných při postupech zadávání veřejných zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1
písm. a) se částka „3 686 000 Kč“ nahrazuje část-
kou „3 873 000 Kč“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1
písm. b) se částka „5 706 000 Kč“ nahrazuje část-
kou „5 944 000 Kč“.

5. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se část-
ka „11413000Kč“nahrazuje částkou „11915 000Kč“.

6. V § 3 odst. 3 a v § 4 se částka „142 668 000Kč“
nahrazuje částkou „149 224 000 Kč“.

7. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Finanční limit pro určení nadlimitní
veřejné zakázky na služby, u které více než 50 %
předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní
služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 20 172 000 Kč,
s výjimkou

a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které
činí 26 897 000 Kč,

b) koncese na služby, u které činí 149 224 000Kč.“.

8. V § 5 písm. a) se částka „2 184 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „2 151 000 Kč“.

9. V § 5 písm. b) se částka „27 305 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „26 897 000 Kč“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek,
které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb.,
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluo-
rovaných skleníkových plynech:

Čl. I

Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím
látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorova-
ných skleníkových plynů, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/
/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníko-
vých plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.“.

2. Přílohy č. 2 a 3 znějí:
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„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
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3. V příloze č. 4 bodu 2.1.2.1 se věta poslední
zrušuje.

4. V příloze č. 4 bodu 2.2.2 části „Úprava –

stupeň I“ bod č. 7 zní:
„7. Odsáté regulované látky a fluorované skle-

níkové plyny zachytávat podle bodu 2.2.2, čísla 3,
klasifikovat a evidovat podle bodu 2.2.2., čísla 4
a uchovávat je v nádobách způsobem vhodným pro
další využití nebo zneškodnění.“.

5. V příloze č. 4 bodu 2.2.3 se za slovo „pro-
vozovatel“ vkládají slova „této technologie“.

6. V přílohách č. 4 a 5 bod 3.1.1 zní:

„3.1.1 Dokumentace vydaných povolení

Veškeré certifikáty, povolení, schválení, souhlasy
a úřední rozhodnutí, na jejichž základě je technolo-
gie provozována, musí být vedeny v aktuálním stavu
a být volně přístupné příslušným kontrolním orgá-
nům.“.

7. V příloze č. 4 bodu 4 se za slovo „Provozo-

vatel“ vkládají slova „technologie znovuzískávání re-
gulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů
z chladicích zařízení“ a slova „závazné technologie“
se nahrazují slovy „postupu uvedeného v této pří-
loze“.

8. V příloze č. 5 bodu 4.1 se za slovo „Provo-
zovatel“ vkládají slova „technologie znovuzískávání
regulovaných látek a fluorovaných skleníkových
plynů při recyklaci výrobků“ a slovo „opatřeních“
se nahrazuje slovem „opatření“.

9. V příloze č. 5 bodu 4.2 se za slovo „Provo-
zovatel“ vkládají slova „technologie znovuzískávání
regulovaných látek a fluorovaných skleníkových
plynů při recyklaci výrobků“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 20. prosince 2017

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 31. března 2018 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Písková Lhota Nymburk Středočeský

Ministr:

Mgr. Metnar v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: 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; 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 před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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.
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