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44

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. února 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/
/2007 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb. a naří-
zení vlády č. 381/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 4 odst. 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

3. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „není-li v odstavci 4 stanoveno jinak“.

4. V § 5 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním

lékařem18d) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnic-
kém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné
služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice
platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto na-
řízení.“.

Poznámka pod čarou č. 18d zní:

„18d) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.

5. V § 5 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 5 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která
zní:
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„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

“.

Dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy č. 5
až 7.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. února 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání,

ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohoto-
vost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona
č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových pomě-
rech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/
/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., nařízení vlády
č. 31/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb., nařízení
vlády č. 200/2009 Sb. a nařízení vlády č. 376/2010 Sb.,
se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slova „a 2“ nahrazují slovy
„až 3“.

2. V § 5 odst. 4 se slova „nebo přílohy č. 2“ na-
hrazují slovy „ , 2 nebo 3“.

3. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , není-li v odstavci 3 stanoveno jinak“.

4. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který včetně po-
známky pod čarou č. 22 zní:

„(3) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lé-
kařem22) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnic-
kém zařízení ústavní péče nebo v centru letecké zá-
chranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k to-
muto nařízení.

22) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.“.

5. V § 9 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

6. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která
zní:
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„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

“.

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4. Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr obrany:

RNDr. Vondra v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. února 2011,

kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb.,
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17
odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:

Čl. I

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 396/2010 Sb., o stano-
vení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění a regulačních ome-
zení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z ve-
řejného zdravotního pojištění pro rok 2011, se doplňuje
část E, která zní:

„E) Navýšení úhrady na činnost lékařů ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení ústavní péče navýšení úhrady (NL2011). Toto navýšení
zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení ústavní péče formou předběžných měsíčních úhrad
s finančním vypořádáním podle doloženého přepočteného počtu lékařů po skončení roku 2011. Výše poskytnu-
tého navýšení se vypočte takto:

NL2011 = PPL2011 * 110 000 Kč * Kpp

kde:

PPL2011 přepočtený počet lékařů v hodnoceném období, který se vypočte jako průměr součtu úvazků všech
lékařů v daném zdravotnickém zařízení ústavní péče poskytujícím zdravotní péči v příslušném kraji
k poslednímu dni jednotlivých kalendářních čtvrtletí.

Kpp koeficient podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji na celkovém počtu pojištěnců
v tomto kraji, stanovený v části D.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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