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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2014

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období do 31. prosince 2015

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti
se střežením areálu muničních skladů Květná se po-
volává 84 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci
v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donu-
covacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů
Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění
a povinnosti příslušníka Policie České republiky
v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20,
24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63,
110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2014,

kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu
a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven,
podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků
a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů
základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí po projednání s Minister-
stvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona
č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb.
a zákona č. 458/2011 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podniko-
vých a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví
podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů
fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních
pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípust-
nosti vzájemných převodů finančních prostředků
a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdra-
votních pojišťoven krytých ze zdrojů základního
fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve
znění vyhlášky č. 656/2004 Sb., vyhlášky č. 519/

/2005 Sb., vyhlášky č. 356/2007 Sb., vyhlášky
č. 127/2010 Sb. a vyhlášky č. 302/2012 Sb., se mění
takto:

V § 7 odst. 2 se číslo „3,41“ nahrazuje čís-
lem „3,08“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro účetní případy spadající do účetního období
roku 2014 se použijí ustanovení § 7 odst. 2 ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2014

o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 26 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně sou-
visejících zákonů:

§ 1

Venkovní prostory

Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do
12 dětí nezastavěnou plochu pozemku určenou pro
pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí
venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.

§ 2

Místnost pro denní pobyt a odpočinek

(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině je pro dětskou skupinu do 12 dětí
vyčleněna samostatná místnost určená k dennímu
pobytu a odpočinku dětí, která prostorovými pod-
mínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami
a hračkami, odpovídá věku, potřebám a počtu dětí
(dále jen „denní místnost“). Plocha denní místnosti
činí nejméně 3 m2 na jedno dítě.

(2) Pro zajištění odpočinku dětí je denní míst-
nost vybavena lehátky, dětskými postýlkami nebo
vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu
zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v dětské sku-
pině. Prostor pro ukládání lehátek, vysokých matrací
a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání
a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé
dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny.
Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za
3 týdny, v případě potřeby ihned.

(3) Součástí vybavení denní místnosti je lékár-
nička, která je vybavena pro poskytnutí první po-
moci.

§ 3

Šatna

(1) Pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí,
poskytovatel vyčlení prostor pro odkládání oděvu

a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním ná-
bytkem.

(2) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do
12 dětí, poskytovatel vyčlení prostor, který není sou-
částí denní místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi
dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

§ 4

Hygienická zařízení

(1) Poskytovatel musí zajistit odpovídající hy-
gienické zařízení vybavené, pokud jde o dětskou
skupinu

a) nejvýše 4 dětí, 1 záchodem, 1 umyvadlem,
1 sprchou,

b) od 5 do 12 dětí, ve které je nejvíce 6 dětí,
1 dětským záchodem a 1 umyvadlem, v ostat-
ních případech 2 dětskými záchody a 2 umyva-
dly, od 5 do 12 dětí dále 1 dětskou vaničkou se
sprchou nebo 1 sprchovým boxem,

jsou-li ve skupině děti mladší 3 let, odpovídajícím
počtem dětských nočníků, přebalovacím pultem
a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou
na jedno použití.

(2) Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na
přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí
být opatřeny pouze jedním výtokem vody napoje-
ným na centrální mísící baterii umístěnou mimo
dosah dětí. Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do
12 dětí, musí být umyvadlo umístěno ve výšce
50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce
60 cm nad podlahou; v případě péče o děti mladší
3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit
43 cm nad podlahou.

(3) Hygienické zařízení musí být vybaveno toa-
letním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být
zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno
použití nebo má každé dítě vlastní ručník umístěný
tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Výměna
ručníků se provádí jednou za týden, v případě po-
třeby ihned.

Sbírka zákonů č. 281 / 2014Strana 3260 Částka 114



(4) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do
12 dětí, musí být hygienické zařízení pro pečující
osoby odděleno od hygienického zařízení určeného
pro děti a sestává z 1 záchodu a 1 umyvadla napoje-
ného na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. Hy-
gienické zařízení musí být vybaveno toaletním pa-
pírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným od-
padkovým košem s vložkou na jedno použití, a musí
být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na
jedno použití nebo osoušečem rukou.

(5) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do
12 dětí, musí poskytovatel

a) zajistit

1. prostor vybavený výlevkou s přívodem te-
koucí pitné studené a teplé vody, včetně od-
toku vody, nebo

2. v prostoru hygienického zařízení určeného
pro pečující osoby jiné technické vybavení,
které zajistí přívod tekoucí pitné studené
a teplé vody, včetně odtoku vody umístěné
tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce
dětských nočníků, a

b) zajistit prostor nebo skříň pro ukládání úklido-
vých prostředků a pomůcek, které nejsou pří-
stupny dětem.

§ 5

Úklid a nakládání s prádlem

(1) Ve všech prostorách, v nichž je poskytována

služba péče o dítě v dětské skupině, je prováděn
úklid

a) setřením všech podlah a povrchů na vlhko,
u koberců vyčištěním vysavačem,

b) vynášením odpadků,

c) umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním
účinkem,

d) omytím a dezinfikováním omyvatelných částí
stěn hygienického zařízení,

e) umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných
zdrojů,

f) celkovým úklidem všech prostor, včetně
mokrého čištění koberců a předmětů, včetně
hraček,

g) malováním;

rozsah a frekvenci úklidu upraví poskytovatel ve
vnitřních předpisech.

(2) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skla-
dují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny se skla-
dují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby

v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů

V části první hlavě II v § 5 odst. 1 písm. c) mají místo slov „služby péče o dítě v dětské skupině4),“
správně být slova „služby péče o dítě v dětské skupině,“.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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