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 Informace pro klienty  
Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. provedená 

nařízením vlády č. 233/2015 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí.  

Nařízení se týká zaměstnanců v režimu mzdy, tedy v soukromé sféře, v případě nemocnic se týká 

akciových společností i jiných obchodních společností, nikoli příspěvkových organizací. Pro 

příspěvkové organizace platí platové nikoli mzdové tarify.  

Nejnižší měsíční mzda činí od 1. ledna 2016 58,70 Kč za hodinu, tj. 9 900 Kč měsíčně. To se týká 

zaměstnanců bez kvalifikace. Sanitář je zařazen do 2. skupiny – minimální mzda činí 10 900 Kč, 

ošetřovatel, zubní instrumentářka a dezinfektor do 3. skupiny – minimální mzda činí 12 100 Kč, 

všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář a fyzioterapeut, kteří pracují pod 

odborným dohledem jsou zařazeni do 4. skupiny, minimální mzda činí 13 300 Kč, stejné profese 

pracující bez odborného dohledu jsou zařazeny do 5. skupiny a minimální mzda činí 14 700 Kč, 

psycholog ve zdravotnictví a fyzioterapeut vykonávající koncepční, metodické a zvláště náročné 

činnosti jsou zařazeni do 6. skupiny a minimální mzda činí 16 200 Kč, lékař, farmaceut, klinický 

psycholog a klinický logoped jsou zařazeni do 7. skupiny a minimální mzda činí 17 900 Kč, v 

případě vědeckého pracovníka plnícího výzkumné úkoly (profesoři, docenti a další přední vědečtí 

pracovníci) jsou zařazeni do 8. skupiny a minimální mzda činí 19 800 Kč.  

Dnem 17. října 2015 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 236/2015 Sb. o stanovení podmínek pro 

předepisování, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s 

obsahem konopí pro léčebné použití. Tyto léčivé přípravky smí být předepisovány jen pacientům, 

kteří dosáhli 18 let věku, a předepisovat je může pouze lékař se specializovanou způsobilostí v 

odbornostech, uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky.  

V Praze dne 30. září 2015  

JUDr. Jan Mach  

Příloha: Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a vyhláška č. 236/2015 Sb. 

 


