Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 45

Rozeslána dne 12. dubna 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
101. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády
č. 428/2016 Sb.
102. V y h l á š k a o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
103. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí, 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
104. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely
vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
105. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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101
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. dubna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností
a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie
a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

2. V § 2 písm. u) se slova „ostraze a obraně
areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou
dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů,
nebo při“ zrušují.

Čl. I

3. V § 2 písm. z) bodě 1 se slovo „nebo“ zru-

Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení
seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské
policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno r) zní:
„r) činnosti
1. příslušníka Vojenské policie při zpracovávání
znaleckých posudků podle zákona o znalcích
a tlumočnících, nebo
2. při ostraze a obraně areálu Pražského hradu
a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem
prezidenta republiky a jeho hostů,“.

šuje.
4. V § 2 písm. z) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 3, který
zní:
„3. výsadkových a průzkumných jednotek
určených k zasazení do týlu nepřítele padákovým výsadkem včetně činností zabezpečujících jejich komplexní přípravu a výcvik.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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102
VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2019
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí 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 přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
vykázané v roce 2018.
Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§2
(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 6 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2018 v souladu s jinými
právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní
pojištění.
(2) Náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení minimální
paušální sazbou za jeden den hospitalizace uvedenou
v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. b) vyhlášky
č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2018.
(3) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné
praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní
kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců
podle přílohy č. 2 bodu 1 vyhlášky č. 353/2017 Sb.
ve výši 48 Kč za přepočteného pojištěnce a měsíc.
(4) Náklady na zdravotní služby, jejichž úhrada
je ve vyhlášce č. 353/2017 Sb. stanovena v korunách
českých a které nelze ocenit podle odstavců 2 a 3, se
ocení částkou stanovenou ve vyhlášce č. 353/2017
Sb.

(5) Náklady na zdravotní služby, které nelze
ocenit podle odstavců 2 až 4, se ocení součinem hodnoty bodu podle § 3 a počtu bodů zdravotního výkonu stanovených vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou
se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní 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 zdravotních služeb poskytujícími akutní lůžkovou péči
použije hodnota bodu 1,18 Kč.
(2) Nelze-li náklady na zdravotní službu zahrnout do ocenění podle odstavce 1, použije se při
ocenění podle § 2 odst. 5 pro
a) ambulantní péči vykázanou 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 vykázané poskytovateli hemodialyzační péče hodnota bodu ve výši 0,91 Kč,
c) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické záchranné služby hodnota bodu ve
výši 1,15 Kč; stejná hodnota bodu se použije
i pro ocenění zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče,
d) zdravotní služby vykázané poskytovateli ambulantní péče v rámci lékařské pohotovostní
služby hodnota bodu ve výši 1 Kč,
e) zdravotní služby vykázané poskytovateli
zvláštní ambulantní péče hodnota bodu ve výši
1,05 Kč,
f) zdravotní služby vykázané poskytovateli v oboru praktické lékařství a praktické lékařství pro
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děti a dorost, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,08 Kč,
g) ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle
vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně magnetické rezonance, počítačové tomografie a denzitometrie,
a dále v odbornostech 806 a 403 podle vyhlášky
č. 134/1998 Sb., vykázanou 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 vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů screeningu děložního hrdla poskytovanou poskytovateli 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.,
včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, vykázanou 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. vykázanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vy-

Částka 45

kázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu
ve výši 0,80 Kč,
k) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické dopravní služby hodnota bodu ve výši
1,02 Kč,
l) zdravotní služby následné intenzivní péče
a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče vykázané poskytovateli následné a dlouhodobé
lůžkové péče hodnota bodu ve výši 1,06 Kč,
m) specializovanou ambulantní péči vykázanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče neuvedenými v písmenech a), b), g) a h) a poskytovateli
následné a dlouhodobé péče hodnota bodu ve
výši 1,03 Kč.
§4
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 64/2018 Sb., o způsobu oceňování
nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, se zrušuje.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2019.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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103
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. dubna 2019,
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 2019 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 2018 částka 15 900 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 2018 částka 15 900 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 částka 7 900 Kč.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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104
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. března 2019
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/
/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2018 ve výši
31 885 Kč činí pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 průměrná hrubá roční mzda v České
republice 382 620 Kč.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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105
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 2. dubna 2019
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 14. září 2019 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

Pravy

Pardubice

Pardubický

Ministr:
Hamáček v. r.
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