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Legislativní smršť 2017/2018

 Znalost legislativních norem je základem pro výkon

každého povolání
 Nemusíme znát vše, ale musíme vědět kde to

najdeme
 Není důležité znát jen to na co máme právo, ale i to

co musíme splňovat a vykonávat

Legislativní smršť 2017/2018
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2017
 Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon o léčivech
 Vyhláška č. 415/2017 Sb. k provedení některých

ustanovení zákona o léčivech týkajících se
elektronických receptů
 Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška o
pracovně lékařských službách a některých druzích
posudkové péče
 Vyhláška č. 470/2017 Sb., kterou se mění vyhláška ,
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání

2017
 Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění

zákon č. 96/2004 Sb. – platnost od 1.9.2017
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání
odborné
způsobilosti
a
specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

2017
 Vyhláška č. 391/2017 Sb.

platnost od 14.12.2019

,kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

2018
 Nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

, kterým se mění nařízení vlády o oborech
specializačního vzdělávání a označení odbornosti
zdravotnických pracovníků se specializovanou
způsobilostí

2018
 Zákon č. 284/2018 Sb.

- 28.12.2018
,kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(formální úpravy)

2018
 Vyhláška č. 137/2018 Sb.

, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších
předpisů
- Platnost od 24.7.2018

Vyhláška č. 137/2018 Sb.
Zdravotnická dokumentace
 Bylo zrušeno definování co má obsahovat

dokumentace ošetřovatelské péče
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. kapitola 11
A. Záznam o ošetřovatelské péči obsahuje:
a)
ošetřovatelskou anamnézu pacienta a zhodnocení zdravotního stavu pacienta,
b)
ošetřovatelský plán, ve kterém se uvede:
1.
popis ošetřovatelského problému pacienta nebo stanovení ošetřovatelských diagnóz,
2.
stanovení předpokládaných ošetřovatelských činností a výkonů, včetně záznamu o jejich provedení a
poučení pacienta; podle povahy ošetřovatelského výkonu se uvede též časový údaj o jeho provedení,
3.
hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče a průběžné změny v ošetřovatelském plánu,
c)
průběžné záznamy o vývoji zdravotního stavu pacienta, o předání informací a poučení pacienta,
d)
ošetřovatelskou propouštěcí nebo překladovou zprávu s doporučením k další ošetřovatelské péči, v
níž se zejména uvedou souhrnné údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči včetně časových údajů; může obsahovat
doporučení k dalším ošetřovatelským postupům; ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje pouze tehdy, pokud
je předem plánovaná hospitalizace nebo umístění do jiného zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních
služeb.
B. Rozsah jednotlivých obsahových součástí záznamu o ošetřovatelské péči podle části A písmen a) až
d) může poskytovatel zdravotních služeb přizpůsobit charakteru poskytované ošetřovatelské péče, zpravidla pokud
celková doba jejího trvání u téhož pacienta nepřesahuje 3 dny.

Vyhláška č. 137/2018 Sb.
Zdravotnická dokumentace
 Nebyla zrušena povinnost vést ošetřovatelskou

dokumentaci
 Rozsah si stanoví poskytovatel zdravotních služeb
 Její rozsah také ovlivňují požadavky na akreditaci dle
jejich standardů

2018
 Nařízení vlády č. 332/2018 Sb.

, 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.
 Platnost od 1.1.2019

Nařízení vlády č. 332/2018 Sb.

• Platové tarify (tabulky) NLZP + 7 %
• S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje základní

sazba minimální mzdy o 1200 Kč na 12 200 Kč za
měsíc nebo 73,20 Kč za hodinu.
• Doplatky do zaručené mzdy

Platové tabulky

11.platová třída

 Platová tabulka číslo 1 - veřejný sektor





19110
Platová tabulka číslo 2 – vědci
21480
+2370
Platová tabulka číslo 3 - zdravotní a sociální sektor
24790
+5680
Platová tabulka číslo 4 – lékaři a zubaři
31920
+12810
+7130
Platová tabulka číslo 5 – platové tabulky učitelů
28020
+8910

Doplatky do zaručené mzdy

 Minimální mzda není totožná s tzv. zaručenou mzdou.
 Je odstupňovaná podle náročnosti vykonávané práce a

minimální mzda představuje její dolní hranici.
 Jestliže je mzda v kalendářním měsíci nižší než
stanovené minimum pro konkrétní profesi, pak takovou
mzdu musí zaměstnavatel doplatit do státem
stanoveného minima.
 Všechny úrovně zaručené mzdy se vztahují na všechny
soukromé podnikatele.
 Na nepodnikatelskou sféru se vztahuje systém šestnácti
platových tarifů.

Zaručená mzda v roce 2017 a 2018

Skupin Třída
a práce

Zaručená
mzda
za hodinu
rok 2017

Zaručená
mzda
za hodinu
rok 2018

Zaručená
mzda
za měsíc
rok 2017

Zaručená mzda
za měsíc
rok 2018

1.
2.
3.
4.
5.

1.+ 2.
3.+ 4.
5.+ 6.
7.+ 8.
9.+ 10.

66,00 Kč
72,90 Kč
80,50 Kč
88,80 Kč
98,10 Kč

73,20 Kč
80,80 Kč
89,20 Kč
98,50 Kč
108,80 Kč

11 000 Kč
12 200 Kč
13 400 Kč
14 800 Kč
16 400 Kč

12 200 Kč
13 500 Kč
14 900 Kč
16 400 Kč
18 100 Kč

6.

11.+ 12. 108,30 Kč

120,10 Kč

18 100 Kč

20 000 Kč

7.

13.+ 14. 119,60 Kč

132,60 Kč

19 900 Kč

22 100 Kč

8.

15.+ 16. 132,00 Kč

146,40 Kč

22 000 Kč

24 400 Kč

Příplatky
Zvláštní příplatek - I. Skupina
 Práce vykonávané střídavě v různých směnách v

rámci dvousměnného provozního režimu:
500- 1300 Kč měsíčně

Příplatky
Zvláštní příplatek - II. Skupina
 Práce vykonávané střídavě v různých směnách v

rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního
režimu:
750- 2500 Kč měsíčně

Příplatky
Zvláštní příplatek - III. Skupina
 NLZP bez odborného dohledu
 ve vyrovnávacím období 1x týdně v době „
 od 16.00 do 7.00 následujícího dne
 nebo v SO, NE, svátek
 podmínkou jsou 3 hodiny za sebou

1250- 5000 Kč měsíčně
nesčítá se se skupinou IV, připočítá se ke skupině I a II

Příplatky
 Zvláštní příplatek - IV. Skupina
 Soustavné poskytování zdrav. služeb na:

operačních a porodních sálech
ARO a odděleních urgentního příjmu
jednotkách intenzivní péče
onkologických, psychiatrických a geriatrických odděleních
1880- 7500 Kč měsíčně
nesčítá se se skupinou III, připočítá se ke skupině I a II

Příplatky
 Kumulace příplatků
 Zaměstnanci přísluší pouze jeden z příplatků

uvedených ve skupině III. a IV.
 Příplatek za směnnost (skupina I. a II.) přísluší bez

ohledu na to, zda má zaměstnanec příplatek ze
skupiny III. nebo IV.
 Příplatky se krátí v závislosti na výši úvazku

Kumulace příplatků

Varianty
I + III

500-1300, 1250 – 5000

6300

I +IV

500-1300, 1880 – 7500

8800

II +III

750-2500, 1250 – 5000

7500

II +IV

750-2500, 1880 – 7500

10000

2019
 Zákon č. 32/2019 Sb.

, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
 Uveřejněno 7.2.2019
 Platnost od 1.7.2019

Kdo je připraven není zaskočen.

