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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č ESK Á REPUBLI KA
Částka 23

Rozeslána dne 29. února 2008

Cena Kč 22,–

O B S A H:
76. Z á kon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
77. N a ř í zení v lády 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
78. N a ř í zení v lády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
79. N a ř í zení v lády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů
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76
ZÁK O N
ze dne 29. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „v § 12 odst. 4“
nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle
§ 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na stavební práce“.
2. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „v § 12 odst. 3
písm. b)“ nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby“.
3. § 12 zní:
„§ 12
Veřejná zakázka podle výše předpokládané
hodnoty
(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13
bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.
Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam
zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit,
a výši tohoto limitu.
(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky
na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební
práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
4. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „jde o výzkum

a vývoj“ nahrazují slovy „jejich předmětem jsou služby
ve výzkumu a vývoji“.
5. V § 26 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.
6. V § 63 odst. 7 se slova „ , nejde-li o veřejnou
zakázku na služby, jejímž převažujícím předmětem je
poskytování finančních, poradenských či konzultačních
služeb“ zrušují.
7. V § 101 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
8. V § 102 odst. 1 se slova „v § 12 odst. 3“ nahrazují slovy „prováděcím právním předpisem podle
§ 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby“.
9. V § 102 odst. 2 písm. a) se slova „o) až r)“
nahrazují slovy „p) až r)“.
10. V § 103 odst. 4 písm. b) se slova „s § 27
odst. 6“ nahrazují slovy „s § 23 odst. 6“.
11. V § 111 odst. 2 se číslo „3“ nahazuje číslem „2“.
12. V § 143 odst. 3 písm. d) se slova „c) až i)“
nahrazují slovy „c) až h)“.
13. V § 147 odst. 5 větě druhé se slova „a vyhlášení je odesláno faxem, činí lhůta podle odstavce 4
rovněž 5 dnů“ nahrazují slovy „ , musí být oznámení
zadávacího řízení odesláno faxem nebo elektronickými
prostředky; v takovém případě činí lhůta podle odstavce 4 rovněž 5 dnů“.
14. V § 159 odst. 1 se slova „§ 12 odst. 2 písm. a)
a b) bodu 2“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 1“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Zadávací řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 137/
/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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77
NAŘÍZEN Í V L Á DY
ze dne 25. února 2008
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
Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/
/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona
č. 76/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12
odst. 1 a § 154 zákona:
§1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropských společenství2) a stanoví
a) finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů
a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb,
b) seznam zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu,
c) přepočty finančních částek, které jsou stanoveny
zákonem v eurech, na českou měnu.
§2
Finanční limity
(1) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí
a) 3 782 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2
písm. a) nebo b) zákona; pro Českou republiku –
Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení,
1

b) 5 857 000 Kč pro
1. zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,
2. Českou republiku – Ministerstvo obrany pro
zboží neuvedené v příloze k tomuto nařízení,
c) 11 715 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2
odst. 6 zákona.
(2) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na služby činí
a) 3 782 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2
písm. a) nebo b) zákona, nejde-li o veřejné zakázky
na služby podle písmene b) bodu 2 nebo 3,
b) 5 857 000 Kč pro zadavatele uvedené v
1. § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,
2. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby
uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii 5,
jejichž klasifikace podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství odpovídá referenčním číslům CPC3) 7524, 7525 a 7526,
a v kategorii 8,
3. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby
uvedené v příloze č. 2 k zákonu,
4. § 2 odst. 3 zákona,
c) 11 715 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2
odst. 6 zákona.
(3) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona

) Čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání
veřejných 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, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES.
Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES
(2007/C 301/01).
2
) Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
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 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky
(CPV).
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v případě veřejných zakázek na stavební práce
činí 146 447 000 Kč.

§4
Zrušovací ustanovení

§3
Přepočty finančních částek na českou měnu

Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží
pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem
obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený
v zákoně o veřejných zakázkách, se zrušuje.

Přepočet finanční částky
a) 750 000 EUR stanovené v § 86 odst. 2 písm. a)
a b) zákona činí 21 327 000 Kč,
b) 80 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí
2 274 000 Kč,
c) 1 000 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona
činí 28 436 000 Kč.

§5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. RNDr. Bursík v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Ministr:
JUDr. Svoboda v. r.
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NAŘÍZEN Í V L Á DY
ze dne 25. února 2008,
kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
§2

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

Finanční limity

§1
Úvodní ustanovení

(1) Finanční limit pro nadlimitní koncesní
smlouvu na stavební práce podle § 14 odst. 1 koncesního zákona činí 146 447 000 Kč.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropských společenství2) a upravuje
a) finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na
stavební práce podle § 14 odst. 1 koncesního zákona,
b) finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1
písm. b) koncesního zákona.

(2) Finanční limit pro stavební práce podle § 15
odst. 1 písm. b) koncesního zákona činí 146 447 000 Kč.
§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. RNDr. Bursík v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Ministr:
JUDr. Svoboda v. r.

1

) Čl. 56 a 63 odst. 1 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, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/
/75/ES.
Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES
(2007/C 301/01).
2
) Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
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NAŘÍZEN Í V L Á DY
ze dne 25. února 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/
/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001
Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb.,
zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., k provedení
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.,
zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb.,
zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona
č. 261/2007 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/

/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona
č. 261/2007 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení
vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb.,
nařízení vlády č. 50/2006 Sb. a nařízení vlády č. 614/
/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se slova „rezignovali na funkci“
nahrazují slovy „byli odvoláni z funkce nebo se vzdali
funkce“.

2. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
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3. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
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4. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
v z. RNDr. Bursík v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Ministr vnitra:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov:
Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22,
tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma,
tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: 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. Objednávky 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 516 205 207. 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.

