Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 19

Rozeslána dne 26. února 2009

Cena Kč 17,–

O B S A H:
59. Zák o n , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
60. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě
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59
ZÁKON
ze dne 11. února 2009,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc27i) nebo pojištěnce svěřené
rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona
o rodině“.
Poznámka pod čarou č. 27i zní:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po27i
jištění a o změně a doplnění některých souvisejících „ ) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.“.
zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/
/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Dosavadní poznámky pod čarou č. 27i až 27k se oznaSb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zá- čují jako poznámky pod čarou č. 27j až 27l, a to včetně
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu odkazů na poznámky pod čarou.
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zá3. V § 16a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
čárkou
a doplňuje se písmeno f), které zní:
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/
/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 „f) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu27m) poskytovány pobytové sociální
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
služby v domovech pro osoby se zdravotním pozákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
stižením, domovech pro seniory, domovech se
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/
zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zaří/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004
zeních ústavní péče, pokud u tohoto pojištěnce po
Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstazákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
tek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu27n) méně než
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/
800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto sku/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006
tečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starSb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
ším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
vydat poskytovatel sociálních služeb.“.
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006
Poznámky pod čarou č. 27m a 27n znějí:
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/
/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., „27m) § 48 až 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb.
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona 27n) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
zákona č. 261/2007 Sb.“.
č. 274/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 16a odst. 1 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Pokud pojištěnec
za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro
zvláštní lékařské účely předepsaného na receptu platí
doplatek, je součet doplatků za všechna balení léčivého
přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
jednoho druhu snížen o zaplacený regulační poplatek
nebo jeho příslušnou část, a to tak, aby částka zaplacená
pojištěncem za doplatek a regulační poplatek činila nejméně 30 Kč,“.

4. V § 16a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) děti do dovršení 18 let věku včetně tohoto dne.“.

2. V § 16a odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo jde-li o pojištěnce umístěné na

7. V § 16b odst. 1 větě první se za slova „limit ve
výši 5 000 Kč,“ vkládají slova „u dětí mladších 18 let,

5. V § 16a se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Zdravotnické zařízení je povinno použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.“.
6. V § 16a odst. 11 se slova „odstavce 10“ nahrazují slovy „odstavců 9 a 10“.
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včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok
věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši
2 500 Kč,“.

zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili
65. rok věku.“.

8. V § 16b odst. 1 větě čtvrté se slova „částečně
hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely, jejichž úhrada stanovená podle § 17 je
nižší než 30 % maximální ceny24) a“ zrušují, na konci
věty se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova
„to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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60
VYHLÁŠKA
ze dne 16. února 2009,
kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22a odst. 1
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.:
Čl. I

každého člena posádky letadla, umístěná v nehlučném prostředí, vybavená lůžkem, s dostatečnou
ventilací, popřípadě zařízením pro regulaci teploty
a intenzity světla.“.
3. V úvodní části § 3 odst. 1 se na konci věty doplňuje slovo „alespoň“.

Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové
normě, se mění takto:

4. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „přepravy“ nahrazuje slovy „dobu místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět“.

1. V § 1 se na začátek písmene a) vkládají slova
„v návaznosti na přímo použitelný právní předpis
Evropských společenství1)“.

5. V § 3 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
1

„ ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006
ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady
(EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků
a správních postupů v oblasti civilního letectví.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:
„§ 2
Základní pojmy
a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

Pro účely části druhé této vyhlášky se rozumí
časovým rozdílem časový posun mezi dvěma časovými pásmy podle zimního času,
členem letové posádky pilot, palubní technik a letecký navigátor, určený do služby v letadle během
doby letu,
členem posádky letadla člen letové posádky a palubní průvodčí,
dělenou letovou službou letová služba sestávající
ze 2 částí, které jsou od sebe odděleny částečným
odpočinkem,
dnem časový úsek 24 hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hodin jednotného světového času,
dnem volna kalendářní den vyznačený v rozpisu
služeb, kdy nejsou členu posádky letadla uloženy
leteckým dopravcem služební povinnosti,
vhodnou místností pro částečný odpočinek a letovou zálohu přiměřeně vybavený prostor, umístěný
v nehlučném prostředí a nepřístupný veřejnosti, a
vhodným ubytováním samostatná místnost pro

„e) dobu poletové činnosti,“.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f)
až h).
6. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Letecký dopravce stanoví dobu poletové činnosti po skončení posledního letu dané služby podle
typu letadla a druhu provozu. Poletovou činností se
rozumí činnost stanovená schválenou Provozní příručkou leteckého dopravce. Délka doby poletové činnosti
činí alespoň 30 minut.“.
7. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Souhlasí-li s tím člen posádky letadla a jsou-li
splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, může
být zahájen výkon další služby před uplynutím doby
stanoveného odpočinku po ukončení předchozí
služby.“.
8. § 4 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Celková doba letu
Bez ohledu na nejvyšší rozsah celkové doby letu
podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1) letecký dopravce zajistí, aby
celková doba letu nepřekročila 280 hodin v průběhu
90 kalendářních dnů po sobě jdoucích.“.
9. V úvodní části § 5 odst. 1 se na konci věty doplňuje slovo „alespoň“.
10. V § 5 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
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11. V § 5 odst. 1 písm. d) se slovo „základního“
zrušuje.

o dobu, o kterou doba místního přesunu do místa
vhodného ubytování a zpět překročila 2 hodiny.

12. V § 5 odst. 2 se slovo „domovském“ nahrazuje
slovem „mateřském“.

(5) Letecký dopravce může zkrátit dobu odpočinku o dobu, o kterou je doba místního přesunu do
místa vhodného ubytování a zpět kratší než 2 hodiny,
pokud doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět nepřekročila 1 hodinu 30 minut na cestu
tam a zpět, přičemž však doba odpočinku stráveného
členem posádky letadla v místě vhodného ubytování
nesmí být kratší než 10 hodin.

13. V § 5 se odstavce 3, 4, 5, 6 a 7 zrušují.
14. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.
15. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „doba přepravy
v obou směrech mezi místem výkonu služby a místem
vhodného ubytování“ nahrazují slovy „doba místního
přesunu do místa vhodného ubytování a zpět“.
16. V § 7 odst. 2 se slova „a zdvojenou posádku
letadla“ nahrazují slovy „upravenou v § 8 a 9“.
17. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
18. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Do letové služby, která zahrnuje nejvýše
6 sektorů, může letecký dopravce určit zesílenou posádku letadla, v níž jsou všechny funkce základních
členů posádky letadla stanovené leteckým dopravcem
pro daný typ letadla zdvojeny (dále jen „zdvojená posádka“). Pro zdvojenou posádku se nepoužije ustanovení § 8 odst. 1 a 2.“.
19. V § 9 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
20. V § 10 se věta první zrušuje.
21. § 11 včetně nadpisu zní:
„§ 11
Požadavky na odpočinek
(1) Je-li doba minimálního odpočinku stanovená
přímo použitelným právním předpisem Evropských
společenství1) určena délkou předchozí služby, zvýší
se tato doba o dobu částečného odpočinku, byla-li
předcházející služba dělená.
(2) V případě, že je služba zahajována nejméně po
dobu 5 dnů po sobě jdoucích mimo mateřské letiště,
poskytne se členu posádky letadla v souladu s přímo
použitelným právním předpisem Evropských společenství1) odpočinek ve stejné délce jako v případě, že je
služba zahajována na mateřském letišti.
(3) Bylo-li členu posádky letadla během částečného odpočinku zajištěno vhodné ubytování s možností
odpočinku na lůžku po dobu alespoň 8 hodin, doba
částečného odpočinku se pro účely stanovení odpočinku nezapočítává.
(4) Letecký dopravce prodlouží dobu odpočinku

(6) Letecký dopravce prodlouží dobu odpočinku
a) na 36 hodin zahrnujících 2 místní noci v období
7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná
v 0.00 hodin jednotného světového času dne následujícího po dni, v němž člen posádky letadla
nastoupil do služby po ukončení předchozího
prodlouženého odpočinku podle tohoto ustanovení nebo podle písmene b),
b) na 60 hodin zahrnujících 3 místní noci v období
10 kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná
v 0.00 hodin jednotného světového času dne následujícího po dni, v němž člen posádky letadla
nastoupil do služby po ukončení předchozího
prodlouženého odpočinku podle písmene a) nebo
podle tohoto ustanovení.
(7) Jestliže časový rozdíl mezi místem zahájení
a místem ukončení letové služby je 4 a více hodin, prodlouží letecký dopravce dobu odpočinku na 14 hodin
a za každé překročené časové pásmo, počínaje pátým
časovým pásmem, o dalších 30 minut.
(8) Letecký dopravce stanoví členu posádky letadla, který vykonal 1 nebo více letových služeb, během
níž časový rozdíl mezi místy začátku a konce služeb
činil nejméně 4 hodiny, a který ukončil výkon letové
služby v místě s časovým rozdílem menším než 1 hodina od místa jeho mateřského letiště, dobu odpočinku
za dodržení těchto podmínek:
a) jestliže doba strávená členem posádky letadla
mimo mateřské letiště byla 60 hodin nebo kratší,
činí doba odpočinku nejméně 24 hodin nebo čtyřnásobek časového rozdílu mezi časem v místě mateřského letiště a časem v místě, které se nachází
v nejvzdálenějším časovém pásmu, v němž člen
posádky letadla absolvoval odpočinek, podle toho,
která hodnota je vyšší,
b) jestliže doba strávená členem posádky letadla
mimo mateřské letiště byla delší než 60 hodin, činí
doba odpočinku nejméně 48 hodin nebo osminásobek časového rozdílu mezi časem v místě mateřského letiště a časem v místě, které se nachází v nejvzdálenějším časovém pásmu, v němž člen po-
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sádky letadla absolvoval odpočinek, podle toho,
která hodnota je vyšší,
c) jestliže doba odpočinku absolvovaného členem
posádky letadla mimo mateřské letiště činila alespoň 48 hodin a odpočinek byl absolvován v místě
s časovým rozdílem menším než 4 hodiny od místa
mateřského letiště, může zkrátit letecký dopravce
dobu odpočinku stanoveného podle písmene b)
čtyřnásobně.
(9) Jestliže nebyla letová služba, během níž rozdíl
při překročení časových pásem činil nejméně 4 hodiny,
a jejíž výkon byl ukončen v místě s časovým rozdílem
menším než 1 hodina od místa mateřského letiště,
ukončena na mateřském letišti, umožní letecký dopravce na žádost velitele letadla po vyjádření členů posádky letadla vykonat navíc 1 letovou službu tak, aby
její výkon byl ukončen v místě jejich mateřského letiště,
kde musí být členu posádky letadla poskytnut odpočinek v souladu s odstavcem 8.
(10) Letecký dopravce stanoví v rozpisu služeb
členu posádky letadla dny volna v rozsahu
a) 7 dnů v kalendářním měsíci, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku, a
b) 24 dnů v kalendářním čtvrtletí, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku.
(11) Den volna musí zahrnovat 2 místní noci. Den
volna stanovený v rozpisu služeb, který nebyl
z provozních důvodů poskytnut, musí být členu posádky letadla v nejbližším možném termínu nahrazen
jiným dnem volna.
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(12) Nad rámec dnů volna podle odstavce 10
může letecký dopravce poskytnout členu posádky letadla další dny volna, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku.“.
22. V § 12 písm. a) se slova „základnu v zahraničí“
nahrazují slovy „jinou základnu“.
23. V § 12 písm. a), b) a c) se slova „domovské“
a „domovském“ nahrazují slovy „mateřské“ a „mateřském“.
24. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Souhlasí-li s tím člen posádky letadla a jsou-li
splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, může
být zahájen výkon další letové zálohy před uplynutím
doby stanoveného odpočinku po ukončení předchozí
letové zálohy.“.
25. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „základního“
zrušuje.
26. V § 14 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2
až 4.
27. V § 14 odst. 2 se slovo „základního“ zrušuje.
28. V § 14 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.
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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 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny
3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci –
516 205 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14;
České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169;
Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s.,
E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS
START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9,
Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada
Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032,
fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
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 516 205 207. 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.

