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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 177

Rozeslána dne 31. prosince 2013

Cena Kč 65,–

O B S A H:
453. N ař íz e n í v l á d y o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
454. N ař íz e n í v l á d y o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
455. N ař íz e n í v l á d y , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
456. 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 pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
457. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve
znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
458. N ař íz e n í v l á d y o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
459. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů
460. N ař íz e n í v l á d y o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné
pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
461. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost
organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění
vyhlášky č. 112/2005 Sb.
462. V y h lá š k a o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání
a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní
služby
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458
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013
o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

Vláda nařizuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 272/
/2013 Sb., o prekursorech drog:
§1

nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti, v platném znění.

Seznam výchozích a pomocných látek a jejich
roční množstevní limity jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§2
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směr-

§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr zdravotnictví:
Holcát v. r.
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