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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. srpna 2011,

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,

ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/
/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona
č. 179/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12
odst. 1 a § 154 zákona:

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, ve znění
nařízení vlády č. 474/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení a v § 2 odst. 2
písm. b) bodě 2 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 písm. a) se za slovo „zadavatelů“ vkládá
slovo „ , oblasti“.

3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES
ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodář-
ství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/
/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při za-
dávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky
a služby.

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 za-
davateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic
2004/17/ES a 2004/18/ES.
Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směr-
nic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/
/ES a 2009/81/ES (2009/C 292/01).“.

4. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku
pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES)
č. 2151/2003, nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009.“.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona pro
zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 nebo 6 zákona v pří-
padě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpeč-
nosti činí

a) na dodávky a služby 10 020 000 Kč,

b) na stavební práce 125 451 000 Kč.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti třináctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Jankovský v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. srpna 2011

o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 5 písm. a) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.:

§ 1

Vzor průkazu kontrolujícího (dále jen „průkaz“)
je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Průkaz je oboustranná papírová karta se za-
oblenými rohy o rozměrech 6,8 x 9,9 cm, která je za-
tavena do průhledné laminační fólie o rozměrech
7,4 x 10,5 cm.

(2) Průkaz je na lícové i rubové straně opatřen
ochrannými prvky, kterými jsou rastrový šedožlutý
podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak, vlákna
viditelná za denního světla a vlákna viditelná v ultrafia-
lovém světle.

(3) Předtištěné údaje na průkazu jsou uvedeny
velkými písmeny.

§ 3

(1) Na lícové straně průkazu je v levém horním
rohu umístěn velký státní znak. Vedle velkého státního
znaku je natištěn text „ÚŘAD PRO OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, pod který se v závislosti na
držiteli průkazu umisťuje text „PRŮKAZ INSPEK-
TORA“ nebo „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZA-
MĚSTNANCE“.

(2) Na lícové straně průkazu vpravo je v jednom
sloupci pod sebou natištěn text „TITUL, JMÉNO,
POPŘ. JMÉNA A PŘÍJMENÍ“, „ČÍSLO PRŮ-
KAZU“ a „DATUM VYDÁNÍ“.

(3) V levém dolním rohu lícové strany průkazu je
natištěn text „FOTO 3,5 x 4,5 CM“, na který se umis-
ťuje barevná fotografie držitele průkazu o rozměrech
3,5 x 4,5 cm; na požadavky na technické provedení
fotografie se použijí ustanovení jiného právního před-

pisu upravujícího požadavky na technické provedení
fotografie pro vydání občanského průkazu.

§ 4

(1) Na rubové straně průkazu je nahoře uprostřed
natištěn text „DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE
OPRÁVNĚN K VÝKONU KONTROLNÍ ČIN-
NOSTI PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB.,
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, A PŘEDPISŮ SOUVI-
SEJÍCÍCH.“.

(2) V dolní části rubové strany průkazu je upro-
střed natištěn text „PŘEDSEDA ÚŘADU PRO
OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, nad který se
umisťuje vlastnoruční podpis předsedy Úřadu pro
ochranu osobních údajů a otisk kulatého úředního ra-
zítka.

(3) Zcela dole je uprostřed rubové strany průkazu
natištěn text „ZNEUŽITÍ PRŮKAZU BUDE POSTI-
HOVÁNO“.

§ 5

Platnost služebního průkazu vydaného podle na-
řízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního průkazu
inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru
služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu
pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní
činnost, končí uplynutím dne 31. prosince 2011.

§ 6

Nařízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního
průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů
a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance
Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kon-
trolní činnost, se zrušuje.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. září 2011,

kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,
o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 11 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo-
tách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., k provedení
§ 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na po-
honné hmoty, o způsobu sledování a monitorování slo-
žení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vy-
hláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), se mění
takto:

1. V § 2 písm. f) se za slovo „obecně“ vkládají
slova „nebo zvláštně“, za slovo „denaturovaný“ se
vkládá čárka a slova „ , používaný jako přídavek do
motorového benzinu“ se zrušují.

2. V § 2 písm. g) se slovo „zejména“ zrušuje, slova
„na bázi bioethanolu“ se nahrazují slovy „z bioetha-
nolu“ a na konci textu se doplňují slova „ , nebo me-
thyltercbutylether vyrobený z biomethanolu, používa-
ný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený
pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 90;
podíl ethyltercbutyletheru, který je pokládán za biopa-
livo, činí 47 procent z celkového objemu ethyltercbu-
tyletheru a podíl methyltercbutyletheru, který je poklá-

dán za biopalivo, činí 36 procent z celkového objemu
methyltercbutyletheru“.

3. V § 3 odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

4. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „ČSN 65 6512“
nahrazují slovy „ČSN P CEN/TS 15293“.

5. V § 8 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se
slovo „prodejci“ nahrazuje slovem „distributorovi“.

6. V příloze č. 1 v tabulce č. 1 v řádku 7 se čís-
lo „3,7“ nahrazuje číslem „3,79)“.

Vysvětlivka č. 9 zní:

„9. Bezolovnatý benzin s obsahem ethanolu maxi-
málně do 5 procent objemových je uváděn na
trh s maximálním obsahem kyslíku do 2,7 pro-
cent hmotnostních.“.

7. V příloze č. 1 v tabulce č. 1 v řádku 8.2 se čís-
lo „10,0“ nahrazuje číslem „10,09)“.

8. V příloze č. 1 se vysvětlivka č. 5 včetně odkazu
na ni zrušuje.

9. V příloze č. 1 se tabulka č. 2 včetně vysvětlivky
zrušuje.

10. V příloze č. 5 v tabulce řádek Ethanol E85 zní:

„Ethanol E85 1. vzhled,
2. tlak par stanovený metodou DVPE,
3. obsah ethanolu,
4. obsah methanolu a etherů,
5. obsah vyšších alkoholů,
6. obsah vody,
7. obsah síry,
8. obsah anorganických chloridů,
9. kyselost,

10. oxidační stabilita,
11. hustota při 15 °C,
12. elektrická vodivost“.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 8 a 9, která
nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2011.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.
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tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
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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; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
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Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
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Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky 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.
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