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475. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

476. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek
a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.

477. Sdě lení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
pro rok 2022

478. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

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, ve znění nařízení vlády č. 471/
/2017 Sb. a nařízení vlády č. 335/2019 Sb., se mění
takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu
věty páté doplňuje text „(2021/C 457/01)“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/
/1951 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU
ohledně finančních limitů pro koncese.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/
/1952 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU
ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na do-
dávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o ná-
vrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/
/1953 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU
ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na
služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/
/1950 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES

ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky,
na služby a na stavební práce.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a)
se částka „3 568 000 Kč“ nahrazuje částkou
„3 653 000 Kč“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b)
se částka „5 494 000 Kč“ nahrazuje částkou
„5 610 000 Kč“.

5. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka
„10 989 000 Kč“ nahrazuje částkou „11 247 000 Kč“.

6. V § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 písm. b) a v § 4 se
částka „137 366 000 Kč“ nahrazuje částkou
„140 448 000 Kč“.

7. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se
částka „19 257 000 Kč“ nahrazuje částkou
„19 572 000 Kč“.

8. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 5 písm. b) se
částka „25 676 000 Kč“ nahrazuje částkou
„26 096 000 Kč“.

9. V § 5 písm. a) se částka „2 054 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „2 087 000 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 33 odst. 7
zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí
a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 274/2011 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí,
§ 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Náležitosti osvědčení

Osvědčení musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum na-

rození absolventa kurzu,

b) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě
jména a příjmení osoby, která kurz pořádala,

c) datum vystavení osvědčení,

d) kvalifikovanou elektronickou pečeť a kvalifiko-
vané elektronické časové razítko České národní
banky a

e) jedinečné číslo osvědčení.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na osvědčení vydaná přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky se použije § 23 vyhlášky č. 274/
/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 8. prosince 2021

o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2022

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 3. prosince 2021 vydalo výměr MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2022.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 19/2021 dne 6. prosince 2021 a nabývá účinnosti
1. ledna 2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 8. prosince 2021

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 19. března 2022 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Trpík Ústí nad Orlicí Pardubický

Ministr:

Hamáček v. r.
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