U) ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
A) Platné právní předpisy
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb.,o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění zák. č. 340/2004 Sb., zák. č. 484/2004 Sb., zák. č.
127/2005 Sb., zák. č. 361/2005 Sb., zák. č. 71/2007 Sb., zák. č.
296/2007 Sb. a zák. č. 155/2009 Sb.

č. 313/2009 Sb.

Úplné znění vyhlášky ÚOHS., kterou se stanoví podrobnosti o
náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů

č. 252/2009 Sb.

Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č.
109/2009 Sb.

č. 215/2004 Sb.

Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti
k poskytnuté veřejné podpoře

č. 207/2005 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č. 319/2006 Sb.

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor
de minimis

č. 465/2009 Sb.

Zákon o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 110/2007 Sb., zák. č.
296/2007 Sb., zák. č. 76/2008 Sb. a zák. č. 124/2008 Sb., zák. č.
110/2009 Sb., zák. č. 41/2009 Sb. a zák. č. 417/2009 Sb.

č. 137/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely
zákona o veřejných zakázkách

č. 274/2006 Sb.

Nařízení vlády 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

č. 304/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické
nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání
žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické
nástroje)

č. 326/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných

č. 328/2006 Sb.
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zakázkách
Vyhláška, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické
prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání
veřejných zakázek

č. 329/2006 Sb.

Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných
zakázkách

č. 330/2006 Sb.

Sdělení o pověření provozovatele subsystému informačního systému
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

č. 130/2007 Sb.

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon), ve znění zák. č. 30/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb. a
zákona č. 417/2009 Sb.

č. 139/2006 Sb.

č. 140/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
koncesního zákona
Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon

č. 217/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí
stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně
uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona

č. 238/2006 Sb.

Nařízení vlády, o stanovení finančních limitů pro účely zákona o
veřejných zakázkách, o vymezení zboží, pořizovaného ČR –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o
přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách
v eurech (nařízení se týká též finančních limitů pro účely koncesního
zákona)

č. 77/2008 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

č. 474/2009 Sb.
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