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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. září 2016,

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. f) zá-
kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., na-
řízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/
/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení
vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014
Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády
č. 278/2015 Sb. a nařízení vlády č. 273/2016 Sb., se
mění takto:

1. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Zaměstnanci, který je pracovníkem v so-
ciálních službách nebo sociálním pracovníkem v za-
řízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních
služeb, který vykonává činnost v sociálních službách
nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci
v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve
škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro
zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociál-
ním pracovníkem u poskytovatele zdravotních slu-

žeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice
platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto na-
řízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stup-
nice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto
nařízení.“.

2. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Zaměstnanci, který je pracovníkem v so-
ciálních službách nebo sociálním pracovníkem v za-
řízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních
služeb, který vykonává činnost v sociálních službách
nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci
v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve
škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro
zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociál-
ním pracovníkem u poskytovatele zdravotních slu-
žeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice
platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stup-
nice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto
nařízení.

(3) Zaměstnanci, který není uveden v odstav-
cích 6 a 8, poskytovatele zdravotních služeb, který
není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stano-
vený podle stupnice platových tarifů uvedených
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“.

3. Přílohy č. 1, 3, 4, 5 a 7 znějí:
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„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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4. Přílohy č. 2, 3, 6 a 8 znějí:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2016, s výjimkou čl. I bodů 2 a 4, které na-
bývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zá-
kona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních pro-
hlídkách, se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slovo „kardiovaskulár-
ních“ vkládají slova „a plicních“.

2. V § 2 písm. e) bodu 2 se za slova „děti a do-
rost“ vkládají slova „a dále ve 30 letech věku“.

3. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:

„6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu
a odhad glomerulární filtrace u pacientů
trpících diabetem, hypertenzí nebo kardio-
vaskulárními komplikacemi od 50 let věku
ve čtyřletých intervalech.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. a) body 3 a 4 znějí:
„3. ověření, zda bylo provedeno preventivní vy-
šetření sluchu, a v případě jeho neprovedení
určení dalšího postupu,

4. kontrola preventivního podání vitaminu K
a poučení o opakování preventivního podá-
ní,“.

5. V § 3 odst. 2 písm. a) se doplňují body 5
až 7, které znějí:

„5. poučení o preventivním podávání vitami-
nu D,

6. kontrola dotazníku k definici rizika tuber-
kulózy, a doporučení dalšího postupu podle
vyhlášky upravující očkování proti infekč-
ním nemocem,

7. poučení o péči o novorozence a o kojení,
případně o umělé mléčné výživě,“.

6. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova „výživy
dítěte,“ vkládá slovo „kontrola“.

7. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova „vyšetření
zraku,“ vkládá slovo „kontrola“.

8. V § 3 odst. 2 se na konci písmene e) doplňují
slova „vyšetření uložení varlat u chlapců a poučení
o výživě dítěte,“.

9. V § 3 odst. 2 písm. j) se za slova „chování
dítěte,“ vkládají slova „provedení vyšetření za úče-
lem včasné diagnostiky poruch autistického spek-
tra,“.

10. V § 4 odst. 1 písmeno k) zní:

„k) vyšetření genitálu a u dívek zjištění případného
výtoku,“.

11. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „očkování
dítěte v“ vkládají slova „10 až“ a slova „karcinomu
děložního čípku“ se nahrazují slovy „lidskému
papilomaviru“.

12. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) vyšetření koncentrace celkového cholestero-
lu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a tri-
acylglycerolů, vyskytuje-li se v rodinné anam-
néze do 55 let věku ischemická choroba srdeč-
ní, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé
cévní mozkové příhody nebo hyperlipopro-
teinemie.“.

13. V § 5 odst. 2 písm. i) se slova „karcinomu
děložního čípku“ nahrazují slovy „lidskému papilo-
maviru“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října
2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zá-
kona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, se
mění takto:

1. V příloze se na konci položky „Poskytovatel
v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě
jiný poskytovatel“ doplňují řádky 52 až 55, které
znějí:

2. V příloze položka „Poskytovatel v oboru
psychiatrie“ zní:

3. V příloze se za položku „Poskytovatel v obo-
ru psychiatrie“ vkládá nová položka „Poskytovatel
v oboru dětská a dorostová psychiatrie“, která zní:
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října
2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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