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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků
Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona
č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách
použití peněžních prostředků Státního fondu pod-
pory investic formou úvěru poskytovaného na mo-
dernizaci nebo pořízení obydlí, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. a) se částka „600 000 Kč“
nahrazuje částkou „750 000 Kč“.

2. V § 5 odst. 1 písm. b) se částka „2 400000Kč“
nahrazuje částkou „3 500 000 Kč“.

3. V § 5 odst. 1 písm. c) se částka „2 000 000 Kč“
nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“.

4. V § 8 odst. 2 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje
číslem „30“.

5. V § 8 odst. 7 písm. b) se číslo „25“ nahrazuje
číslem „35“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o úvěr podané podle nařízení vlády
č. 1/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, se posuzují podle nařízení
vlády č. 1/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. října 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví,
udělovaných Ministerstvem zdravotnictví

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních
v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem
zdravotnictví, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové,

f) Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobro-
volnictví ve zdravotnictví.“.

2. Nadpis nad označením § 3 se zrušuje.

3. V § 3 se vkládá nadpis, který zní:
„Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch
osob se zdravotním postižením“.

4. Nadpis nad označením § 4 se zrušuje.

5. V § 4 se vkládá nadpis, který zní:
„Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně
sociální péče“.

6. Nadpis nad označením § 5 se zrušuje.

7. V § 5 se vkládá nadpis, který zní:
„Cena Prof. MUDr. Gustava Kabrhela“.

8. Nadpis nad označením § 6 se zrušuje.

9. V § 6 se vkládá nadpis, který zní:
„Cena Makropulos“.

10. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 6a

Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové

(1) Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové se
uděluje k ohodnocení osob, které významným způ-

sobem přispěly k rozvoji oboru ošetřovatelství vČes-
ké republice.

(2) Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové se
uděluje fyzické osobě; lze ji udělit též in memoriam.

(3) Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové lze
udílet každoročně k 12. květnu u příležitosti Mezi-
národního dne sester. V kalendářním roce může být
udělena pouze jedna Cena PhDr. Alice Garrigue Ma-
sarykové.

(4) Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové
tvoří pamětní list a peněžní ocenění ve výši
100 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam
se neposkytuje peněžní ocenění.

§ 6b

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj
dobrovolnictví ve zdravotnictví

(1) Cena ministra zdravotnictví za rozvoj do-
brovolnictví ve zdravotnictví se uděluje k ohodno-
cení poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče,
kteří významným způsobem přispěli k rozvoji do-
brovolnictví v oblasti zdravotnictví v České re-
publice a kteří mají zavedený program dobrovol-
nictví v oblasti zdravotnictví v České republice.

(2) Cena ministra zdravotnictví za rozvoj do-
brovolnictví ve zdravotnictví se uděluje právnické
osobě.

(3) Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj do-
brovolnictví ve zdravotnictví lze udílet každoročně
k 5. prosinci u příležitosti Mezinárodního dne do-
brovolníků. V kalendářním roce může být udělena
pouze jedna Cena ministra zdravotnictví za rozvoj
dobrovolnictví ve zdravotnictví

(4) Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj do-
brovolnictví ve zdravotnictví tvoří plaketa a finanční
ocenění ve výši 150 000 Kč.“.

11. V § 7 odst. 1 se slova „§ 3, 4, 5 a 6“ na-
hrazují slovy „§ 3 až 6b“.
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12. V § 7 odst. 4 se slova „a 4“ nahrazují slovy
„ , 4 a 6a“.

13. V § 7 odst. 6 se za číslo „6“ vkládají slova
„a 6b“, za slova „odst. 2“ se vkládají slova „nebo
§ 6b odst. 2“ a za slovo „projekt“ se vkládají slova
„nebo program“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011
Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015
Sb., zákona č. 202/2017 Sb. a zákona č. 205/2020
Sb., k provedení § 46 odst. 1 a 6:

Čl. I

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti in-
fekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.,
vyhlášky č. 443/2009 Sb., vyhlášky č. 299/2010 Sb.,
vyhlášky č. 40/2016 Sb. a vyhlášky č. 355/2017 Sb.,
se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „a proti virové
hepatitidě B“ nahrazují slovy „ , proti virové hepa-
titidě B a proti nemoci covid-19“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „a proti vztek-
lině“ nahrazují slovy „ , proti vzteklině a proti ne-
moci covid-19“.

3. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„pravidelné“ zrušuje.

4. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Pravidelné očkování proti nemoci covid-19

(1) Očkování proti nemoci covid-19 se provede
u fyzické osoby, která dovršila 60 let věku. Základní
očkování se zahájí nejpozději do 4 měsíců od do-
vršení 60 let věku. Základní očkování a případné pře-
očkování se provede v počtu dávek a časových in-
tervalech mezi jednotlivými dávkami podle souhrnu
údajů o přípravku k očkovací látce.

(2) Pokud byla fyzická osoba očkována proti
nemoci covid-19 před dovršením 60 let věku, do-
končí se základní očkování nebo se případně pro-

vede přeočkování v časovém intervalu mezi dávkami
podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce
nebo v případě, že tento interval již uplynul, nejpoz-
ději do 4 měsíců od dovršení 60 let věku.“.

5. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 10a

Zvláštní očkování proti nemoci covid-19

(1) Zvláštní očkování proti nemoci covid-19 se
provede u fyzických osob, které

a) poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměst-
nanci poskytovatele zdravotních služeb,

b) poskytují sociální služby nebo se na jejich
poskytování podílejí,

c) jsou osobami připravujícími se na výkon zdra-
votnického povolání u poskytovatele zdravot-
ních služeb nebo osobami připravujícími se na
výkon odborné činnosti podle § 115 zákona
o sociálních službách, pokud konají praktickou
výuku u poskytovatele sociálních služeb v so-
ciální službě,

d) jsou zaměstnanci nebo státními zaměstnanci
České republiky zařazenými k výkonu práce
nebo zařazenými k výkonu státní služby v kraj-
ské hygienické stanici,

e) v bezpečnostním sboru vykonávají službu nebo
jsou zaměstnanci České republiky zařazenými
k výkonu práce v bezpečnostním sboru,

f) jsou zaměstnanci obce zařazenými do obecní
policie,

g) jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů
podniku anebo zaměstnanci jednotky hasič-
ského záchranného sboru podniku,

h) jsou vojáky z povolání nebo vojáky zařazenými
do aktivní zálohy, nebo

i) jsou příslušníky zpravodajské služby nebo za-
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městnanci České republiky zařazenými k vý-
konu práce ve zpravodajské službě.

(2) Základní očkování a případné přeočkování
se u fyzických osob uvedených v odstavci 1 provede
v počtu dávek a časových intervalech mezi dávkami
podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.

(3) Pokud byla fyzická osoba uvedená v od-
stavci 1 očkována proti nemoci covid-19 předtím,
než jí vznikla povinnost podrobit se zvláštnímu
očkování proti covid-19 podle odstavce 1, dokončí
se základní očkování nebo se případně provede pře-
očkování v časovém intervalu mezi dávkami podle
souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce nebo
v případě, že tento interval již uplynul, nejpozději
do 4 měsíců ode dne, kdy jí vznikla povinnost podle
odstavce 1.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Osoby, které dovršily 60 let věku přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se podrobí
očkování proti nemoci covid-19 podle § 8 odst. 1
vyhlášky č. 537/2006 Sb. do 28. února 2022. Zá-
kladní očkování a případné přeočkování se provede
v počtu dávek a časových intervalech mezi jednotli-
vými dávkami podle souhrnu údajů o přípravku
k očkovací látce.

2. Pokud byla fyzická osoba uvedená v bodu 1
očkována proti nemoci covid-19 přede dnem nabytí

účinnosti této vyhlášky, dokončí se základní očko-
vání nebo se případně provede přeočkování v časo-
vém intervalu mezi dávkami podle souhrnu údajů
o přípravku k očkovací látce nebo v případě, že tento
interval již uplynul, nejpozději do 28. února 2022.

3. Fyzické osoby uvedené v § 10a odst. 1 vy-
hlášky č. 537/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, kterým vznikla po-
vinnost podrobit se zvláštnímu očkování proti
covid-19 dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
podrobí zvláštnímu očkování proti nemoci covid-19
v souladu s § 10a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 537/2006 Sb.
nejpozději do 28. února 2022. Základní očkování
a případné přeočkování se provede v počtu dávek
a časových intervalech mezi jednotlivými dávkami
podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.

4. Pokud byla fyzická osoba uvedená v bodu 3
očkována proti nemoci covid-19 přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, dokončí se základní očko-
vání nebo se případně provede přeočkování v časo-
vém intervalu mezi dávkami podle souhrnu údajů
o přípravku k očkovací látce nebo v případě, že tento
interval již uplynul, nejpozději do 28. února 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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