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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 362/2007 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění
takto:

1. V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5
zrušují.

Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4
až 8.

2. V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zru-
šuje.

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1
až 9.

3. V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují
body 4 až 6, které znějí:
„4. Poskytování neodkladné zdravotní péče čle-

ny výjezdové skupiny zdravotnické záchranné
služby.

5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

5.1. operačních a porodních sálech,
5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních

a odděleních urgentního příjmu,
5.3. jednotkách intenzivní péče,
5.4. onkologických odděleních.

6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo
přímé obslužné péče osobám u poskytovatele
zdravotních služeb a v zařízeních sociálních slu-
žeb

6.1. v psychiatrických a gerontologických oddě-
leních lůžkových zařízení,

6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních
pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadu-
jící jinou náročnou ošetřovatelskou péči, pří-
padně v samostatných ošetřovatelských od-
děleních pro ošetřování osob s demencí,

6.3. s tělesným nebo mentálním postižením.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2018

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

§ 1

Sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle
§ 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničníchmotorových vozidel 4,10 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku
práce nejméně ve výši
a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,

c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši

a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-
din,

b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 33,60 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby zá-
kladní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Sbírka zákonů č. 333 / 2018Částka 161 Strana 5411



334

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1
písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních sy-
stémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., (dále jen
„zákon“) a § 12 odst. 2 zákona, ve znění zákona
č. 269/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních
úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontakt-
ními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/
/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/
/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/
/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/
/2015 Sb., vyhlášky č. 410/2016 Sb. a vyhlášky
č. 412/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hra-
dec se za slovo „Hatín“ vkládají slova „ , Horní
Meziříčko“.

2. V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj,
Správní obvod obce s rozšířenou působností Brno
se za slova „Úřad městské části Brno-Medlánky“

vkládají slova „ , Úřad městské části Brno-Nový
Lískovec“.

3. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Bern velvyslanectví“

vkládá nový řádek, který zní:
„Bělehrad velvyslanectví“.

4. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Káhira velvyslanectví“

vkládá nový řádek, který zní:
„Kišiněv velvyslanectví“.

5. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Sydney generální konzulát“

vkládá nový řádek, který zní:
„Šanghaj generální konzulát“.

6. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Tel Aviv velvyslanectví“

vkládá nový řádek, který zní:
„Tokio velvyslanectví“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:

Hamáček v. r.
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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 s. r. o., 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 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., 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, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; 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. Ob-
jednávky 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.

Strana 5416 Částka 161

8591449 161015

18

ISSN 1211-1244


