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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L IKA

Částka 141

Rozeslána dne 27. prosince 2010

Cena Kč 35,–

O B S A H:
392. V y h l áš k a o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
393. V y h l áš k a o oblastech povodí
394. Sděl en í Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
395. Nál ez Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné
vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají
trvalý pobyt na teritoriích jiných měst

Sbírka zákonů č. 392 / 2010

Strana 5242

Částka 141

392
V Y HLÁŠ K A
ze dne 14. prosince 2010
o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí
v oblasti veřejných zakázek

Ministerstvo financí stanoví podle § 159 odst. 4
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění zákona č. 179/2010 Sb.:
§1
Náležitosti obsahu žádosti
(1) Jestliže předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva má být uzavřena nejméně na 5 let nebo na dobu neurčitou, musí
žádost veřejného zadavatele o předchozí stanovisko
Ministerstva financí (dále jen „žadatel“) obsahovat
a) vymezení předmětu veřejné zakázky,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
c) předpokládanou výši jednotlivých plateb žadatele
a jejich časové rozložení, včetně podmínek, za
nichž je možno překročit výši nabídkové ceny1),
d) předpokládanou výši závazků vybraného uchazeče
souvisejících se smlouvou, pokud bude na tyto závazky poskytnuta záruka žadatelem,
e) ostatní předpokládané závazky žadatele s potenciálním dopadem do jeho rozpočtu vyplývající
z realizace smlouvy, zejména sjednané smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále, náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky,
f) předpokládanou výši plnění hrazených žadateli
vybraným uchazečem, způsob jejich určení a jejich
případné limity, pokud se předpokládá jejich existence,
g) předpokládané ostatní příjmy žadatele vyplývající
z veřejné zakázky, zejména příjmy vyplývající
z právní doložky o refinancování cizího kapitálu
soukromého partnera,
h) předpokládanou výši úhrad plynoucích vybranému uchazeči přímo od uživatelů, způsob jejich
určení nebo jejich případné limity, pokud se předpokládá oprávnění tyto úhrady vybírat,

i) předpokládanou dobu, na kterou se smlouva uzavírá,
j) popis předpokládané ekonomické situace žadatele
po dobu, na kterou se smlouva uzavírá, včetně zadluženosti žadatele a závazků fyzických a právnických osob, za které se žadatel zaručil,
k) předpokládaný vliv veřejné zakázky na ekonomickou situaci žadatele včetně zdůvodnění schopnosti
žadatele dostát finančním závazkům uvedeným
v písmenech c) a e),
l) předpokládané vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci
smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti
smlouvy, a
m) předpokládané podmínky ukončení smlouvy a finanční a majetkové důsledky, které z ukončení
smlouvy plynou pro žadatele včetně informace
o nárocích financujících institucí v případě předčasného ukončení projektu.
(2) Je-li předmětem veřejné zakázky poskytnutí
služeb, žádost obsahuje rovněž
a) předpokládané vymezení odpovědnosti smluvních
stran za ekonomické dopady v případě nedostupnosti poskytované služby a
b) předpokládané vymezení odpovědnosti smluvních
stran za ekonomické dopady v případě rozdílného
vývoje poptávky oproti očekávanému vývoji.
(3) K žádosti územního samosprávného celku se
přikládá
a) poslední schválený rozpočtový výhled2),
b) rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku o zadání veřejné zakázky a
c) poslední zastupitelstvem projednaný a schválený
závěrečný účet územního samosprávného celku

1

) § 44 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2

) § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 141

Sbírka zákonů č. 392 / 2010

včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření.
(4) K žádosti zadavatele, který je příspěvkovou
organizací, a k žádosti veřejného zadavatele podle § 2
odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se přikládá
řádná účetní závěrka3) sestavená za účetní období předcházející datu podání žádosti.
(5) Je-li žadatelem Česká národní banka, odstavce 1, 2 a 4 se nepoužijí. Žádost České národní
banky musí obsahovat:

a) vymezení předmětu veřejné zakázky,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a
c) předpokládanou dobu, na kterou se smlouva uzavírá.
§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

3
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393
V Y HLÁŠ K A
ze dne 17. prosince 2010
o oblastech povodí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 24
odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 150/2010 Sb.:
§1
1

(1) Mezinárodní oblasti povodí ) jsou na území
České republiky2) vymezeny jednotlivými dílčími povodími.
(2) Část mezinárodní oblasti povodí Labe na
území České republiky je vymezena dílčím povodím

b) Dyje a
c) ostatní přítoky Dunaje.
§2
Jednotlivá dílčí povodí jsou vymezena dílčími povodími 3. řádu podle čísla hydrologického pořadí. Dílčí
povodí, přiřazené hydrogeologické rajony a určení, do
kterých správních obvodů krajů a správních obvodů
obcí s rozšířenou působností a do územní působnosti
kterých správců povodí spadají, jsou uvedena v příloze
této vyhlášky.

a) Horní a střední Labe,

§3

b) Horní Vltava,

Zrušovací ustanovení

c) Dolní Vltava,
Zrušuje se:

d) Berounka a
e) Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe.

1. Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

(3) Část mezinárodní oblasti povodí Odry na
území České republiky je vymezena dílčím povodím

2. Vyhláška č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

a) Horní Odra a
§4

b) Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry.
(4) Část mezinárodní oblasti povodí Dunaje na
území České republiky je vymezena dílčím povodím
a) Morava a přítoky Váhu,

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.

1

) Článek 3 odst. 1 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

2

) § 24 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.
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394
S DĚ LENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2010
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2011 aktualizaci Číselníku zemí (dále jen „číselník CZEM“) vydaného
sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sdělením č. 534/
/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006.
Do aktualizovaného číselníku CZEM jsou promítnuty změny k mezinárodní normě ISO 3166-1, které na
svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Český statistický úřad dále z důvodu
aktuálních potřeb uživatelů zařazuje do číselníku CZEM položku Kosovo. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto
sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách ČSÚ na
adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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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.

