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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. dubna 2018

o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na osobní ochranné pro-
středky.

2. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na spotřebiče plynných
paliv.

3. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických
požadavcích na zařízení pro dopravu osob.

4. Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečiš-
ťujících látek ve výfukových plynech zážeho-
vých motorů některých nesilničních mobilních
strojů.

§ 2

Přechodná ustanovení

1. Osobní ochranné prostředky, jež jsou ve
shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou být
nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh
do 20. dubna 2019.

2. Notifikované osoby, které byly pověřeny
k činnostem při posuzování shody osobních ochran-
ných prostředků stanovených nařízením vlády č. 21/

/2003 Sb., mohou nadále vykonávat činnost do
20. dubna 2019.

3. Platné certifikáty ES přezkoušení typu a jiné
dokumenty vydané notifikovanými osobami podle
nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zůstávají v platnosti
po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení, pokud v nich není stanovena platnost kratší.

4. Spotřebiče plynných paliv, jež jsou ve shodě
s nařízením vlády č. 22/2003 Sb., mohou být nadále
dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud
byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

5. Dílčí systémy nebo bezpečnostní prvky, jež
jsou ve shodě s nařízením vlády č. 70/2002 Sb., mo-
hou být nadále dodávány na trh, pokud byly uve-
deny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto na-
řízení.

6. Zařízení pro dopravu osob, která byla na-
instalována ve shodě s nařízením vlády č. 70/2002
Sb., mohou být uvedena do provozu i po nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

7. Pro bezpečnostní prvky zůstávají v platnosti
certifikáty a jiné dokumenty vydané autorizovanými
osobami podle nařízení vlády č. 70/2002 Sb.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. dubna
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2018

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo fi-
nancí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/
/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělo-
vání způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
vykázané v roce 2017.

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělo-
vání oceňují podle odstavců 2 až 6 náklady na zdra-
votní služby vykázané v roce 2017 v souladu s práv-
ními předpisy.

(2) Náklady na zdravotní služby poskytova-
né poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné
a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na
zdravotní služby následné intenzivní péče a dlouho-
dobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení mini-
mální paušální sazbou za jeden den hospitalizace
uvedenou v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. b) vy-
hlášky č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu,
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení
pro rok 2017.

(3) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v ka-
pitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné
praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základ-
ní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců
podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 348/2016 Sb. ve výši
48 Kč za přepočteného pojištěnce.

(4) Náklady na zdravotní služby, jejichž úhrada
je ve vyhlášce č. 348/2016 Sb. stanovena v korunách
a které nelze ocenit podle odstavců 2 a 3, se ocení
částkou stanovenou ve vyhlášce č. 348/2016 Sb.

(5) Náklady na zdravotní služby, které nelze

ocenit podle odstavců 2 až 4, se ocení součinem hod-
noty bodu podle § 3 a počtu bodů zdravotního vý-
konu, včetně navýšení osobních nákladů nositelů vý-
konů, stanovených vyhláškou č. 134/1998 Sb., kte-
rou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodo-
vými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, pro
příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdra-
votní služby poskytnuty.

(6) Náklady na zdravotní služby, které nelze
ocenit podle odstavců 2 až 5, se ocení uplatněnou
výší úhrady za poskytnuté zdravotní služby.

§ 3

(1) Při ocenění podle § 2 odst. 5 se pro veškeré
zdravotní služby poskytované poskytovateli zdra-
votních služeb poskytujícími akutní lůžkovou péči
použije hodnota bodu 1,12 Kč.

(2) Nelze-li náklady na zdravotní službu za-
hrnout do ocenění podle odstavce 1, použije se při
ocenění podle § 2 odst. 5 pro

a) ambulantní péči poskytovanou poskytovateli
ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603
a 604 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. hodnota
bodu ve výši 1,08 Kč,

b) zdravotní služby poskytované poskytovateli
hemodialyzační péče hodnota bodu ve výši
0,91 Kč,

c) zdravotní služby poskytované poskytovateli
zdravotnické záchranné služby hodnota bodu
ve výši 1,13 Kč; stejná hodnota bodu se použije
i pro ocenění zdravotních služeb poskytova-
ných poskytovateli přepravy pacientů neod-
kladné péče,

d) zdravotní služby poskytované poskytovateli
ambulantní péče v rámci lékařské pohotovostní
služby hodnota bodu ve výši 1 Kč,

e) zdravotní služby poskytované poskytovateli
zvláštní ambulantní péče hodnota bodu ve výši
1,02 Kč,

f) zdravotní služby poskytované poskytovateli
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v oboru praktické lékařství a praktické lékařství
pro děti a dorost, včetně výkonů přepravy zdra-
votnických pracovníků vykázaných těmito od-
bornostmi, hodnota bodu ve výši 1,08 Kč,

g) ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle
vyhlášky č. 134/1998 Sb. včetně magnetické re-
zonance, počítačové tomografie a denzitometrie
a dále v odbornostech 403 a 806 podle vyhlášky
č. 134/1998 Sb. poskytovanou poskytovateli
ambulantní zdravotní péče hodnota bodu ve
výši 1,12 Kč,

h) ambulantní péči v odbornostech 222, 801, 802,
804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 podle vy-
hlášky č. 134/1998 Sb. včetně výkonů scree-
ningu děložního hrdla poskytovanou poskyto-
vateli ambulantní zdravotní péče hodnota bodu
ve výši 0,71 Kč,

i) ambulantní péči v odbornostech 911, 914, 916,
921 a 925 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včet-
ně výkonů přepravy zdravotnických pracov-
níků vykázaných těmito odbornostmi, posky-
tovanou poskytovateli ambulantní zdravotní
péče hodnota bodu ve výši 1,02 Kč,

j) ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle

vyhlášky č. 134/1998 Sb. poskytovanou posky-
tovateli ambulantní zdravotní péče, včetně vý-
konů přepravy zdravotnických pracovníků vy-
kázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu
ve výši 0,80 Kč,

k) zdravotní služby poskytované poskytovateli
zdravotnické dopravní služby hodnota bodu
ve výši 0,96 Kč,

l) zdravotní služby následné intenzivní péče
a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
poskytované poskytovateli následné a dlouho-
dobé lůžkové péče hodnota bodu ve výši 1 Kč,

m) specializovanou ambulantní péči poskytovanou
poskytovateli ambulantní zdravotní péče neuve-
denými v písmenech a), b), g) a h) a poskytova-
teli následné a dlouhodobé péče hodnota bodu
ve výši 1,03 Kč.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2018.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Ministryně financí:

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

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 5. dubna 2018,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy

v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2018 je podle

a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 %
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 14 700 Kč,

b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb.,
zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 252/2014 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 14 700 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 7 300 Kč.

Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
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Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
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jednávky 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 516 205 175. 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.
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