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419. Nař ízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

420. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky
z povolání, ve znění pozdějších předpisů

421. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních
služeb, ve znění pozdějších předpisů



419

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017
Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bez-
pečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bez-

pečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zá-
kona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Nařízení vlády č. 532/2021 Sb., kterým se sta-
noví stupnice základních tarifů pro příslušníky bez-
pečnostních sborů, se zrušuje.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 419/2022 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 419/2022 Sb.
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420

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 zákona č. 221/
/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

V § 2 nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních
tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povo-
lání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení
vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb.,
nařízení vlády č. 175/2017 Sb., nařízení vlády č. 328/
/2017 Sb., nařízení vlády č. 305/2018 Sb., nařízení
vlády č. 322/2019 Sb. a nařízení vlády č. 533/2021
Sb., odstavec 1 zní:

„(1) Výše služebních tarifů náležejících vojen-
ským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona
o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně

Vojín ve výši minimální mzdy
Svobodník 30 310
Desátník 31 890
Četař 33 630

Rotný 38 810
Rotmistr 41 410
Nadrotmistr 44 030
Praporčík 46 910
Nadpraporčík 50 050
Štábní praporčík 64 490
Poručík 44 290
Nadporučík 50 050
Kapitán 57 280
Major 64 490
Podplukovník 71 710
Plukovník 86 150
Brigádní generál 100 580
Generálmajor 114 990
Generálporučík 129 430
Armádní generál 143 850.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků
při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114
odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změ-
nách některých souvisejících zákonů (zákon o léči-
vech), ve znění zákona č. 366/2021 Sb. a zákona
č. 314/2022 Sb., k provedení § 81fb odst. 5 zákona
o léčivech:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léči-
vých přípravků při poskytování zdravotních služeb,
ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. a vyhlášky č. 522/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písme-
na m) až q).

2. § 12a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 17 a 18 zní:

„§ 12a

Rozsah údajů potřebných pro vytvoření
záznamu o očkování

V požadavku na vytvoření záznamu o očkování
v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických
osob, které onemocněly infekčním onemocněním,
a fyzických osob podezřelých z nákazy, který je ve-
den podle zákona o ochraně veřejného zdraví17), se
v souvislosti s aplikací humánního imunologického
léčivého přípravku uvádí

a) ve vztahu k pacientovi resortní identifikátor pa-
cienta; jde-li o pacienta, který není evidován
v základním registru obyvatel podle zákona
o základních registrech18), uvede se

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. datum narození,

3. číslo pojištěnce, bylo-li přiděleno,

4. státní občanství,

5. pohlaví a

6. druh a číslo identifikačního dokladu,

b) ve vztahu k provedenému očkování

1. identifikační údaje poskytovatele zdravot-
ních služeb v rozsahu identifikačního čísla
osoby, kódu zdravotnického zařízení a iden-
tifikačního čísla pracoviště, bylo-li zdravotní
pojišťovnou přiděleno,

2. název nebo kód aplikovaného humánního
imunologického léčivého přípravku přidě-
lený Ústavem; dále číslo šarže nebo datum
expirace, jsou-li v době aplikace humánního
imunologického léčivého přípravku známy,

3. datum provedení očkování,

4. kód zdravotní pojišťovny nebo údaj o tom,
že se jedná o samoplátce,

5. údaj o typu očkování, zda se jedná o primo-
vakcinaci, nebo přeočkování; v případě pri-
movakcinace se uvede pořadí aplikované
dávky očkování a

6. u pacienta adresa elektronické pošty a tele-
fonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť,
pokud je pacient sdělil, nebo

7. v případě, že očkování nebylo provedeno
v souladu se souhrnem údajů o přípravku,
alespoň cesta podání a místo aplikace humán-
ního imunologického léčivého přípravku.

17) § 79 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

18) § 16 až 23 zákona č. 111/2009 Sb., o základních regis-
trech, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. § 12b až 12d se včetně nadpisů zrušují.

4. V § 12e odst. 3 písm. d) a v § 12e odst. 4
písm. d) se slova „jméno, popřípadě jména, a pří-
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jmení lékaře a identifikaci“ nahrazují slovem „iden-
tifikace“.

5. V § 12e odst. 3 a 4 písmeno e) zní:

„e) název nebo kód aplikovaného humánního imu-
nologického léčivého přípravku přidělený Ústa-
vem, včetně uvedení nemoci, proti které je pří-
pravek určen, číslo šarže nebo datum expirace,
jsou-li v době aplikace humánního imunolo-

gického léčivého přípravku známy, a v případě
primovakcinace pořadí aplikované dávky,“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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