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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností
pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999
Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/
/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/
/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/
/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/
/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/
/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/
/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb.:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stano-
vení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hod-
nosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. a na-
řízení vlády č. 156/2019 Sb., se mění takto:

1. V části IV. Vojenská hodnost četař se v pís-
meni k) slovo „miřič“ nahrazuje slovem „mířič“.

2. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr
písm. j) bodě 3 se za slova „specializovaných prací“
vkládají slova „ve Vojenském zpravodajství,“ a za
slovo „pluku,“ se vkládají slova „vojenském útvaru
plukovního typu,“.

3. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr se pís-
mena o) až q) označují jako písmena n) až p).

4. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík
písm. b) bodě 1 se za slovo „letectva,“ vkládají slova
„specializovaném zařízení Vojenského zpravodaj-
ství,“, slovo „leteckému“ se nahrazuje slovem „letec-
kém“ a za slovo „křídlu,“ se vkládají slova „vojen-
ském útvaru plukovního typu“.

5. Na konci části VIII. Vojenská hodnost pra-
porčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno s), které zní:

„s) vykonávání úzce specifikovaných činností u od-
boru Společného operačního centra Velitelství
pro operace spojených s obsluhou utajovaných
informačních systémů a souvisejících s výmě-
nou informací mezi orgány krizového řízení
NATO, EU a krizových štábů zřizovaných
v České republice (druhý příslušník stálé
směny).“.

6. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík
písm. b) bodě 2 se slova „signálového zpravodajství“
zrušují.

7. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík
písm. b) bodě 4 se za slovo „pracovišti“ vkládají
slova „ve Vojenském zpravodajství nebo“.

8. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík
písm. i) bodě 8 se za slova „činností u“ vkládá slovo
„odboru“, slova „Ministerstva obrany“ se nahrazují
slovy „Velitelství pro operace“ a slova „pomocník
vedoucího směny“ se nahrazují slovy „první přísluš-
ník stálé směny“.

9. Na konci části IX. Vojenská hodnost nadpra-
porčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno l), které zní:

„l) komplexní řízení a velení vyššímu praporčic-
kému, základnímu nebo poddůstojnickému
kurzu úseku kariérové přípravy poddůstojníků
a praporčíků odboru profesní přípravy nebo
výcvikovému kurzu úseku základní přípravy
odboru přípravy do zahraničních operací a spe-
ciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské
akademii (náčelník kurzu).“.

10. Na konci části X. Vojenská hodnost štábní
praporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno d), které zní:

„d) komplexní řízení a velení úseku kariérové pří-
pravy poddůstojníků a praporčíků odboru pro-
fesní přípravy nebo úseku základní přípravy
odboru přípravy do zahraničních operací a spe-
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ciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské
akademii (náčelník úseku).“.

11. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík
písmeni j) se slova „podsystému zpravodajské
služby“ nahrazují slovy „Vojenského zpravodaj-
ství“.

12. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán
písm. l) bodě 5 se slova „zpravodajské služby“
a slova „signálového zpravodajství“ zrušují.

13. V části XIV. Vojenská hodnost major se
písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až z) se označují jako písme-
na c) až y).

14. V části XIV. Vojenská hodnost major
písm. f) bodě 1 se za slova „duchovní služby v“ vklá-
dají slova „Hradní stráži nebo“.

15. V části XIV. Vojenská hodnost major se na
konci písmene i) doplňuje bod 4, který zní:

„4. činností spojených se zajišťováním diploma-
tických vztahů České republiky s jiným stá-
tem nebo skupinou států anebo s mezinárod-
ními orgány a organizacemi v politické, eko-
nomické, bezpečnostní nebo vojenské ob-
lasti (zástupce vojenského a leteckého
přidělence, zástupce přidělence obrany),“.

16. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písm. a) bod 4 zní:

„4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva
obrany, Vojenského zpravodajství, Agen-
tury finanční, Ředitelství zahraničních akti-
vit, Mnohonárodního centra pro koordinaci
logistiky, Centra ochrany proti zbraním
hromadného ničení, oddělení ekonomic-
kému a provoznímu Vojenského historic-
kého ústavu, ekonomickému oddělení nebo
oddělení akvizic Agentury komunikačních
a informačních systémů, oddělení rozpočtu
a financování nebo oddělení akvizic Agen-
tury logistiky (náčelník oddělení, vedoucí
oddělení),“.

17. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník se na konci písmene a) tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se bod 14, který zní:

„14. stálé směně Velitelství pro operace (vedoucí
směny),“.

18. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písmeno c) zní:

„c) koordinace řízení duchovní služby v působnosti
Ministerstva obrany nebo Hlavního velitelství
Vojenské policie, metodické řízení duchovní
služby a zabezpečení odborné přípravy vojen-
ských kaplanů, koordinace a organizování čin-
ností vojenských kaplanů působících v opera-
cích, včetně zahraničních operací (kaplan),“.

19. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písmeni i) se slova „podíl na“ zrušují, slova
„(skupinou států) nebo“ se nahrazují slovy „nebo
skupinou států anebo“ a za slova „přidělenec ob-
rany“ se vkládají slova „ , vojenský a letecký přidě-
lenec“.

20. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písm. l) bodě 2 se slova „sekci dozoru a kontroly
Ministerstva obrany“ nahrazují slovy „Inspekci mi-
nistra obrany“.

21. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písm. l) bod 3 zní:

„3. vysoce odborné specializované právní pod-
pory v rámci Inspekce ministra obrany nebo
Inspektorátu náčelníka Generálního štábu,
Ředitelství speciálních sil Ministerstva obra-
ny nebo Velitelství pro operace, je-li tato
podpora zaměřena na oblast mezinárodního
válečného nebo humanitárního práva (ve-
doucí starší právník-specialista),“.

22. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písm. m) bod 5 zní:

„5. odboru specializovaného zařízení Vojen-
ského zpravodajství (zástupce ředitele od-
boru-vedoucí oddělení),“.

23. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písm. m) bodě 6 se za slova „zástupce vedoucího
oddělení“ vkládají slova „ , zástupce vedoucího od-
dělení-vedoucí skupiny“.

24. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písm. m) se body 10 a 12 zrušují.

Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10 a dosa-
vadní body 13 až 23 se označují jako body 11 až 21.

25. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písm. p) bodě 1 se slova „zpravodajské služby“
nahrazují slovy „Vojenského zpravodajství“.
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26. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník písmeno s) zní:

„s) zajišťování vztahů České republiky s meziná-
rodními orgány a organizacemi v oblasti za-
bezpečování a sdílení zpravodajských informací
z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský po-
radce),“.

27. V části XV. Vojenská hodnost podplukov-
ník se na konci písmene u) doplňuje bod 3, který zní:

„3. úzce specializovaných činností v odboru
Společného operačního centra Velitelství
pro operace spojených s obsluhou utajova-
ných informačních systémů a souvisejících
s výměnou informací mezi orgány krizo-
vého řízení NATO, EU a krizových štábů
zřizovaných v České republice (vedoucí
směny),“.

28. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. b) bodě 7 se slova „bezpečnostní ředitel Vo-
jenského zpravodajství-ředitel odboru,“ zrušují.

29. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. b) bodě 14 se slova „organizačnímu celku sig-
nálového zpravodajství“ nahrazují slovy „specializo-
vanému zařízení“.

30. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. b) se bod 17 zrušuje.

Dosavadní body 18 až 30 se označují jako body 17
až 29.

31. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
se na konci písmene b) doplňuje bod 30, který zní:

„30. Finanční správě Armády České republiky
(ředitel správy),“.

32. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. e) bodě 1 se slova „(skupinou států) nebo“ na-
hrazují slovy „nebo skupinou států anebo“.

33. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. e) bodě 2 se za slova „Ministerstva obrany“

vkládají slova „nebo Vojenského zpravodajství“
a za slova „zástupce ředitele sekce“ se vkládají slova
„ , zástupce ředitele sekce-ředitel odboru“.

34. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
se na konci písmene e) doplňuje bod 3, který zní:

„3. vztahů České republiky s mezinárodními
orgány a organizacemi v oblasti zabezpečo-
vání a sdílení zpravodajských informací
z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský
poradce),“.

35. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. h) bodě 8 se slova „organizačnímu celku sig-
nálového zpravodajství“ nahrazují slovy „specializo-
vanému zařízení“.

36. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. h) bod 11 zní:

„11. štábu Velitelství pro operace nebo velitel-
ství sil (zástupce náčelníka štábu),“.

37. Na konci části XVI. Vojenská hodnost plu-
kovník se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno m), které zní:

„m) řízení a koordinace ochrany informací ve Vo-
jenském zpravodajství, výkon funkce bezpeč-
nostního ředitele a plnění povinností odpo-
vědné osoby v oblasti ochrany informací a bez-
pečnostní způsobilosti (bezpečnostní ředitel
Vojenského zpravodajství).“.

38. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní
generál písm. a) bod 1 zní:

„1. Agentuře logistiky nebo Agentuře persona-
listiky Armády České republiky (ředitel
agentury),“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2020,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb.,

o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17
odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zá-
kona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015
Sb., a podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a podmínkách jejich poskytování (zá-
kon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/
/2019 Sb., k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zákona
o zdravotních službách:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Čl. I

V příloze části 2. Seznam zdravotních výkonů
Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 vyhláš-
ky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdra-
votních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění
vyhlášky č. 143/2018 Sb., se v popisech výkonů
č. 15105 a 15107 ve větě první číslo „55“ nahrazuje
číslem „50“ a na konci popisů výkonů se doplňu-
je věta „Výkon lze vykázat na pracovišti s plat-

nou akreditací pro screening kolorektálního karci-
nomu.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o preventivních prohlídkách

Čl. II

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních pro-
hlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písm. e) bodě 4 se slova „od 55 let věku
je“ zrušují a za slova „toto vyšetření“ se vkládá slovo
„je“.

2. V § 7 písm. k) se za slovy „dvouletých inter-
valech“ slovo „a“ nahrazuje středníkem.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2020.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Sbírka zákonů č. 259 / 2020Částka 96 Strana 2093



260

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2020

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 17. června 2020 se ke 100. výročí za-
ložení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Železném Brodě vydává pamětní stříbrná mince
po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvouset-
koruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,1 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je vyobrazen
broušený talíř z olovnatého křišťálu, ve kterém je
zakomponován fragment vstupního portálu školy.
Označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní
jednotky „200 Kč“ a text „ČESKÁ REPUBLIKA“

se nachází uvnitř fragmentu vstupního portálu.
Značka České mincovny tvořená písmeny „Č“

a „M“ je umístěna při levém okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je vyobra-
zen broušený talíř z olovnatého křišťálu, ve kterém je
zakomponován školní emblém s texty „STŘEDNÍ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘ-
SKÁ“, „ŽELEZNÝ BROD“ a „1920–2020“. Ini-
ciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvo-
řeny propojenými písmeny „L“ a „Ch“, jsou umís-
těny uprostřed emblému.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. červ-
na 2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 260 / 2020Strana 2094 Částka 96



Příloha k vyhlášce č. 260/2020 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

(lícní a rubová strana)
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a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby –Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. 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 Knihku-
pectví – 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, Bartůňkova 4; Praha 9:
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; 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. 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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