Ročník 2011

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 99

Rozeslána dne 26. září 2011

Cena Kč 30,–

O B S A H:
276. N ař íz e n í v l á d y , 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.
277. N ař íz e n í v l á d y o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
278. V y h lá š k a , 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)
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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 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., 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:

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 prahové hodnoty podle směrnic 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 případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí
a) na dodávky a služby 10 020 000 Kč,

„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 hospodářství, 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 zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky
a služby.

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.:

pisu upravujícího požadavky na technické provedení
fotografie pro vydání občanského průkazu.
§4

§1
Vzor průkazu kontrolujícího (dále jen „průkaz“)
je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§2
(1) Průkaz je oboustranná papírová karta se zaoblenými rohy o rozměrech 6,8 x 9,9 cm, která je zatavena 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 ultrafialovém 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 INSPEKTORA“ nebo „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE“.
(2) Na lícové straně průkazu vpravo je v jednom
sloupci pod sebou natištěn text „TITUL, JMÉNO,
POPŘ. JMÉNA A PŘÍJMENÍ“, „ČÍSLO PRŮKAZU“ a „DATUM VYDÁNÍ“.
(3) V levém dolním rohu lícové strany průkazu je
natištěn text „FOTO 3,5 x 4,5 CM“, na který se umisťuje barevná fotografie držitele průkazu o rozměrech
3,5 x 4,5 cm; na požadavky na technické provedení
fotografie se použijí ustanovení jiného právního před-

(1) Na rubové straně průkazu je nahoře uprostřed
natištěn text „DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE
OPRÁVNĚN K VÝKONU KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB.,
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH.“.
(2) V dolní části rubové strany průkazu je uprostřed natištěn text „PŘEDSEDA ÚŘADU PRO
OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, nad který se
umisťuje vlastnoruční podpis předsedy Úřadu pro
ochranu osobních údajů a otisk kulatého úředního razítka.
(3) Zcela dole je uprostřed rubové strany průkazu
natištěn text „ZNEUŽITÍ PRŮKAZU BUDE POSTIHOVÁNO“.
§5
Platnost služebního průkazu vydaného podle 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 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 kontrolní činnost, se zrušuje.
§7
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního 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 hmotách 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

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“.

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), se mění
takto:

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

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.

„9. Bezolovnatý benzin s obsahem ethanolu maximálně do 5 procent objemových je uváděn na
trh s maximálním obsahem kyslíku do 2,7 procent hmotnostních.“.

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

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

„Ethanol E85

Vysvětlivka č. 9 zní:

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

vzhled,
tlak par stanovený metodou DVPE,
obsah ethanolu,
obsah methanolu a etherů,
obsah vyšších alkoholů,
obsah vody,
obsah síry,
obsah anorganických chloridů,
kyselost,
oxidační stabilita,
hustota při 15 °C,
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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