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Rozeslána dne 22. října 2021

Cena Kč 37,–

O B S A H:
387. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
388. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného
převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
389. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního
systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Vláda nařizuje podle § 119 odst. 1 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.:

právních předpisů upravujících účetnictví“ a část
věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
Čl. II

Čl. I
V § 1 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 98/2015
Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, se za slovo „majetku“ vkládají slova „podle

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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388
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava
vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie

Vláda nařizuje podle § 105a odst. 4 a 5 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 314/2012 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému
Evropské unie, se mění takto:
1. V § 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 2 odst. 4 větě první a v § 3 odst. 5 větě
druhé se slova „70 % hodnoty maximální technické
úrokové míry stanovené jiným právním předpisem2)
pro účely pojišťovnictví“ nahrazují slovy „hodnoty
úrokové míry podle čl. 8 přílohy VIII nařízení Rady
(EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
3. § 4 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 3 zrušuje.
4. V příloze se slova „odpovídající technické
úrokové“ nahrazují slovy „odpovídající úrokové“
a věta poslední se nahrazuje větou „Jako hodnota
úrokové míry i se použije hodnota úrokové míry
podle čl. 8 přílohy VIII nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 platná ke dni rozhodnému
pro výpočet.“.
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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VYHLÁŠKA
ze dne 13. října 2021,
kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb.,
k provedení § 78 zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do
Národního zdravotnického informačního systému,
ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) identifikační číslo subjektu oprávněného k předložení žádosti,“.
2. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „vědecko-pedagogický titul,“ vkládají slova „datum narození,“.
3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) včetně poznámky pod
čarou č. 1 se zrušuje.
4. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 podbod 13.2.1 zní:
„13.2.1 Údaje, s výjimkou údaje o významných zdravotnických prostředcích, se předávají za každého
poskytovatele ve lhůtě podle § 75 odst. 3 zákona o zdravotních službách.“.
5. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 podbodu 13.2.2 se slova „a to do 15 pracovních dnů ode
dne zahájení poskytování zdravotních služeb; v případě změny v uvedených údajích, přerušení nebo
ukončení poskytování zdravotních služeb se údaje
předávají do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala“ nahrazují slovy „a to ve lhůtě podle § 75
odst. 3 zákona o zdravotních službách, s výjimkou údaje o významných zdravotnických prostředcích“.
6. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 se doplňuje
podbod 13.2.4, který zní:
„13.2.4 Údaje o počtu lůžek jsou předávány podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) zákona o zdravotních službách.“.
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7. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 podbod 13.2.4 zní:
„13.2.4 Údaje o počtu lůžek jsou předávány podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) zákona o zdravotních službách. Údaje o obsazenosti lůžek
jsou předávány v následující struktuře:
a) Forma péče:
– akutní lůžková péče intenzivní,
– akutní lůžková péče standardní,
– následná lůžková péče,
– dlouhodobá lůžková péče.
b) Vybavení lůžek:
– přístroj pro podporu a udržování respiračního kyslíku nebo jiné vybavení pro podávání
kyslíku,
– přístroje pro podporu a udržování respiračního systému,
– přístroje pro podporu a udržování oběhového systému,
– přístroje pro dialýzu,
– přístroje pro monitorování vitálních funkcí.“.
8. V příloze č. 1 části 14 bodu 14.2 se slova
„do 10 pracovních dnů ode dne získání odborné
nebo specializované způsobilosti anebo zvláštní odborné způsobilosti nebo po zahájení, přerušení či
ukončení zdravotnického povolání. V případě nových skutečností a změn v již uvedených údajích
se údaje předávají nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala“ nahrazují slovy „ , a to ve
lhůtě podle § 77 odst. 4 zákona o zdravotních službách“.
9. V příloze č. 1 části 18 bod 18.1 zní:
„18.1 Okruh zdravotních pojišťoven a poskytovatelů předávajících údaje:
a) všechny zdravotní pojišťovny podle zákona upravujícího Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České
republiky a zákona upravujícího resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny,
b) poskytovatel, který podle § 77a odst. 4 písm. a) nebo b) zákona o zdravotních službách provedl
vyžádaná laboratorní vyšetření a tuto zdravotní službu vykázal zdravotní pojišťovně.“.
10. V příloze č. 1 části 18 bodu 18.2 se doplňuje
podbod 18.2.4, který zní:
„18.2.4 Údaje podle § 77a odst. 4 zákona o zdravotních službách se předávají ve lhůtě do 24 hodin poté, co
poskytovatel zdravotních služeb vykáže provedená vyžádaná laboratorní vyšetření zdravotní pojišťovně.“.
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Čl. II
Přechodné ustanovení
Pokud skutečnost rozhodná pro předávání
údajů podle vyhlášky č. 373/2016 Sb., o předávání
údajů do Národního zdravotnického informačního
systému, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nastala přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a lhůta pro předávání těchto
údajů stanovená vyhláškou č. 373/2016 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
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neuplynula do dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
předají se údaje do příslušného registru ve lhůtě
podle vyhlášky č. 373/2016 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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