Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 161

Rozeslána dne 28. prosince 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
332. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
333. V y h l á š k a o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
334. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou
kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
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332
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 362/2007 Sb.:

Čl. I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění
takto:
1. V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5
zrušují.
Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4
až 8.
2. V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1
až 9.

5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na
5.1. operačních a porodních sálech,
5.2. anesteziologickoresuscitačních
odděleních
a odděleních urgentního příjmu,
5.3. jednotkách intenzivní péče,
5.4. onkologických odděleních.
6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo
přímé obslužné péče osobám u poskytovatele
zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních
pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
6.3. s tělesným nebo mentálním postižením.“.

3. V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují
body 4 až 6, které znějí:
„4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné
služby.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2018
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:
§1
Sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle
§ 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.
§4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

Stravné

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

§2

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku
práce nejméně ve výši
a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,
c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

c) 33,60 Kč u motorové nafty.
§5
Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, se zrušuje.

§3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši

§6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

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

Sbírka zákonů č. 334 / 2018

Strana 5412

Částka 161

334
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1
písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., (dále jen
„zákon“) a § 12 odst. 2 zákona, ve znění zákona
č. 269/2007 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních
úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/
/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/
/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/
/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/
/2015 Sb., vyhlášky č. 410/2016 Sb. a vyhlášky
č. 412/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec se za slovo „Hatín“ vkládají slova „ , Horní
Meziříčko“.
2. V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj,
Správní obvod obce s rozšířenou působností Brno
se za slova „Úřad městské části Brno-Medlánky“

vkládají slova „ , Úřad městské části Brno-Nový
Lískovec“.
3. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Bern
velvyslanectví“
vkládá nový řádek, který zní:
„Bělehrad
velvyslanectví“.
4. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Káhira
velvyslanectví“
vkládá nový řádek, který zní:
„Kišiněv
velvyslanectví“.
5. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Sydney
generální konzulát“
vkládá nový řádek, který zní:
„Šanghaj
generální konzulát“.
6. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Tel Aviv
velvyslanectví“
vkládá nový řádek, který zní:
„Tokio
velvyslanectví“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:
Hamáček v. r.
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