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347
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. září 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148
odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve
znění zákona č. 35/2019 Sb., a podle § 129 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

„7. Zdravotnictví a ochrana zdraví“.
7. V nadpisu přílohy č. 2 se text „odst. 1“ zrušuje.
8. Příloha č. 3 se včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

Čl. I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení
vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016
Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády
č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/
/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení
vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „ , který není uveden
v odstavci 2,“ zrušují.
2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
3. V § 6 odst. 1 a 3 se text „č. 4“ nahrazuje
textem „č. 3“.

9. V příloze č. 3 I. skupině se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9
a dosavadní podbody 10.1 a 10.2 se označují jako
podbody 9.1 a 9.2.
10. V příloze č. 3 ve II. skupině se doplňuje
bod 7, který zní:
„7. Provádění státního zdravotního dozoru
v rámci hygienické služby spojeného s ochranou
a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávaného
mimo sídlo úřadu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán
podle nepříjemnosti a kontroverznosti provádění
zdravotního dozoru, různorodosti podmínek výkonu služby a pravděpodobnosti vystavení účinkům
ztěžujících vlivů, které nelze předem předpokládat.“.

4. V § 6a odst. 2 se slova „přílohách č. 2 a 3“
nahrazují slovy „příloze č. 2“.
5. V příloze č. 1 bodě 6 se slova „z povolání“
zrušují.
6. V příloze č. 1 se doplňuje bod 7, který zní:

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc. v. r.
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348
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. září 2021
o zavedení letního času v letech 2022 až 2026

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb.,
o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb.,
zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona
č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona
č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona
č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona
č. 248/2021 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času
v letech 2022 až 2026.

1

§2
Počátek letního času v letech 2022 až 2026
(1) Letní čas se zavádí
a) v roce 2022 dne 27. března,
b) v roce 2023 dne 26. března,
c) v roce 2024 dne 31. března,
d) v roce 2025 dne 30. března,
e) v roce 2026 dne 29. března.
(2) Ve dnech uvedených v odstavci 1 se ve
2:00 hodiny středoevropského času mění čas na
3:00 hodiny letního času.
§3
Konec letního času v letech 2022 až 2026
(1) Letní čas končí
a) v roce 2022 dne 30. října,
b) v roce 2023 dne 29. října,
c) v roce 2024 dne 27. října,
d) v roce 2025 dne 26. října,
e) v roce 2026 dne 25. října.
(2) Ve dnech uvedených v odstavci 1 se ve 3:00
hodiny letního času mění čas na 2:00 hodiny středoevropského času.
§4
Vliv zavedení letního času
na stanovenou týdenní pracovní dobu
(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2022 až
2026 připadne do jejich směny, pokud se tato směna
v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu kratší.

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času.
Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času
– Harmonogram období letního času (2021/C 149/01).
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(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2022 až
2026 připadne do jejich směny, pokud se tato směna
v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude
v příslušném týdnu o 1 hodinu delší.
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§5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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349
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. září 2021
o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie
pro rok 2022

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/
/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 131/2015 Sb.:

zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok
2022 činí 27 000 000 000 Kč.

§1

Účinnost

Prostředky státního rozpočtu
Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3

§2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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350
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2021
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 5d odst. 2, § 15 odst. 6 a § 20a odst. 1 písm. c)
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.:
§1
Standardy kvality péče
(1) Obsah kritérií pro posuzování kvality péče
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Plnění standardů kvality péče se hodnotí
podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem
bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium
započtou
a) 2 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
b) 1 bod, jestliže kritérium je splněno dobře,
c) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.
(3) Standardy kvality péče se považují za splněné, je-li za každé kritérium započten alespoň
1 bod.
Provozní podmínky a hygienické požadavky
na prostory a provoz
dětské skupiny do 12 dětí
§2
Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do
12 dětí nezastavěnou plochu pozemku určenou pro
pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí
venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.
§3
(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině do 12 dětí poskytovatel vyčlení
samostatnou místnost určenou k dennímu pobytu
a odpočinku dětí, která prostorovými podmínkami,
včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami,
odpovídá věku, potřebám a počtu dětí (dále jen

„denní místnost“). Plocha denní místnosti musí činit
nejméně 3 m2 na jedno dítě.
(2) Pro zajištění odpočinku dětí musí být denní
místnost vybavena lehátky, dětskými postýlkami
nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou
oporu zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v dětské skupině. Prostor pro ukládání lehátek, vysokých
matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě.
Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené
lůžkoviny. Výměna lůžkovin musí být provedena
nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.
(3) Součástí vybavení denní místnosti musí být
prostředky pro poskytnutí první pomoci.
§4
(1) Pro dětskou skupinu nejvýše 4 dětí poskytovatel vyčlení prostor pro odkládání oděvu a obuvi
dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.
(2) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel vyčlení prostor, který není součástí denní
místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.
§5
(1) Poskytovatel zajistí odpovídající hygienické
zařízení vybavené pro dětskou skupinu
a) nejvýše 4 dětí 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou,
b) od 5 do 12 dětí 1 dětskou vaničkou se sprchou
nebo sprchovým boxem a dále, je-li v této dětské skupině nejvíce 6 dětí, 1 dětským záchodem
a 1 umyvadlem, a je-li v této dětské skupině více
než 6 dětí, 2 dětskými záchody a 2 umyvadly.
(2) Jsou-li v dětské skupině do 12 dětí děti
mladší 3 let, poskytovatel zajistí též odpovídající počet dětských nočníků, přebalovací pult a krytý
nášlapný odpadkový koš s vložkou na jedno použití.
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(3) Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na
přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí
být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí
být umyvadlo umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou;
v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní
hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou.
(4) Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být
zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno
použití nebo každé dítě musí mít vlastní látkový ručník umístěný tak, aby se vzájemně látkové ručníky
nedotýkaly. Výměna látkových ručníků musí být
provedena jednou za týden, v případě potřeby ihned.
(5) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí
být hygienické zařízení pro pečující osoby odděleno
od hygienického zařízení určeného pro děti a musí
být vybaveno 1 záchodem a 1 umyvadlem napojeným na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.
Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním
papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným
odpadkovým košem s vložkou na jedno použití
a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky
na jedno použití nebo osoušečem rukou.
(6) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel
a) zajistí
1. prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody a odtokem
vody, nebo
2. v prostoru hygienického zařízení určeného
pro pečující osoby jiné technické vybavení
zajištující přívod tekoucí pitné studené a teplé
vody a odtok vody, které je umístěno tak,
aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků, a
b) zajistí prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek mimo dosah dětí.
§6
(1) Ve všech prostorách, v nichž je poskytována
služba péče o dítě v dětské skupině, musí být prováděn úklid
a) denně setřením všech podlah a povrchů na
vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
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b) denně vynášením odpadků,
c) denně umytím umyvadel, záchodů a dětských
nočníků za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
d) denně větráním,
e) nejméně jednou týdně umytím a dezinfikováním
omyvatelných částí stěn hygienického zařízení,
f) nejméně dvakrát ročně umytím oken a dveří
včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
g) nejméně dvakrát ročně prostřednictvím celkového úklidu všech prostor, včetně mokrého
čištění koberců a předmětů, a je-li to možné,
též hraček,
h) jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji malováním.
(2) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny musí
být skladovány odděleně. Ručníky a lůžkoviny musí
být skladovány ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.
§7
Rozsah úklidu prostor dětské skupiny
po ukončení jiných činností
(1) Jsou-li prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mimo
provozní dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, poskytovatel ihned po ukončení těchto jiných činností zajistí úklid prostor dětské skupiny
a) setřením všech podlah a povrchů na vlhko, podle potřeby s následnou povrchovou dezinfekcí,
u koberců vyčištěním vysavačem,
b) vynesením odpadků,
c) umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků
za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
d) vyvětráním prostor.
(2) Nezamezí-li poskytovatel v době, kdy jsou
prostory pro poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině využívány k jiným činnostem, než je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, používání
vlastních látkových ručníků dětí, které navštěvují
dětskou skupinu, je poskytovatel povinen zajistit výměnu látkových ručníků ihned po skončení této činnosti.
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§8
Výživové normy pro děti od 1 roku věku
do 3 let věku
(1) Výživové normy pro děti od 1 roku věku do
3 let věku jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost1)
vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního
režimu, musí být poskytováno stravování v dietním
režimu, a to za podmínek stanovených poskytovatelem stravovacích služeb a v souladu s ujednáním ve
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smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
§9
Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do
12 dětí, se zrušuje.
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2021.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

1

) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve
znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 350/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 350/2021 Sb.
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351
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. září 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne
2. února 2021 mezi vyššími odborovými orgány – Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví,
lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdružení a organizací zaměstnavatelů – Asociace českého papírenského průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího
po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 17.11 a 17.12.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce
České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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352
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. září 2021
o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byl uložen Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího
stupně účinné od 1. ledna 2019 ze dne 30. července 2021 uzavřený mezi
Odborovým svazem státních orgánů a organizací,
Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,
Asociací samostatných odborů
a
vládou České republiky.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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