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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 repu-
bliky:

Čl. I

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po-
jištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/
/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/
/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006
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.,
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona
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 nej-
méně 30 Kč,“.

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

základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc27i) nebo pojištěnce svěřené
rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona
o rodině“.

Poznámka pod čarou č. 27i zní:

„27i) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 27i až 27k se ozna-
čují jako poznámky pod čarou č. 27j až 27l, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 16a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného práv-

ního předpisu27m) poskytovány pobytové sociální
služby v domovech pro osoby se zdravotním po-
stižením, domovech pro seniory, domovech se
zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zaří-
zeních ústavní péče, pokud u tohoto pojištěnce po
úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůsta-
tek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu27n) méně než
800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto sku-
tečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne star-
ším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen
vydat poskytovatel sociálních služeb.“.

Poznámky pod čarou č. 27m a 27n znějí:

„27m) § 48 až 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb.
27n) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění

zákona č. 261/2007 Sb.“.

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.“.

5. V § 16a se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Zdravotnické zařízení je povinno použít vybrané re-
gulační poplatky na úhradu nákladů spojených s pro-
vozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.“.

6. V § 16a odst. 11 se slova „odstavce 10“ nahra-
zují slovy „odstavců 9 a 10“.

7. V § 16b odst. 1 větě první se za slova „limit ve
výši 5 000 Kč,“ vkládají slova „u dětí mladších 18 let,
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včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok
věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendář-
ního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši
2 500 Kč,“.

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

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

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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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

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

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

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

Pro účely části druhé této vyhlášky se rozumí
a) časovým rozdílem časový posun mezi dvěma ča-

sovými pásmy podle zimního času,
b) členem letové posádky pilot, palubní technik a le-

tecký navigátor, určený do služby v letadle během
doby letu,

c) členem posádky letadla člen letové posádky a pa-
lubní průvodčí,

d) dělenou letovou službou letová služba sestávající
ze 2 částí, které jsou od sebe odděleny částečným
odpočinkem,

e) dnem časový úsek 24 hodin po sobě jdoucích za-
čínající v 0.00 hodin jednotného světového času,

f) dnem volna kalendářní den vyznačený v rozpisu
služeb, kdy nejsou členu posádky letadla uloženy
leteckým dopravcem služební povinnosti,

g) vhodnou místností pro částečný odpočinek a leto-
vou zálohu přiměřeně vybavený prostor, umístěný
v nehlučném prostředí a nepřístupný veřejnosti, a

h) vhodným ubytováním samostatná místnost pro

každého člena posádky letadla, umístěná v nehluč-
ném 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 do-
plňuje slovo „alespoň“.

4. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „přepravy“ na-
hrazuje slovy „dobu místního přesunu do místa vhod-
ného ubytování a zpět“.

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

„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 čin-
nosti po skončení posledního letu dané služby podle
typu letadla a druhu provozu. Poletovou činností se
rozumí činnost stanovená schválenou Provozní příruč-
kou 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 Evrop-
ských 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 do-
plňuje 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.

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

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 po-
sádku letadla, v níž jsou všechny funkce základních
členů posádky letadla stanovené leteckým dopravcem
pro daný typ letadla zdvojeny (dále jen „zdvojená po-
sádka“). Pro zdvojenou posádku se nepoužije ustano-
vení § 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 společen-
ství1) odpočinek ve stejné délce jako v případě, že je
služba zahajována na mateřském letišti.

(3) Bylo-li členu posádky letadla během částeč-
ného odpočinku zajištěno vhodné ubytování s možností
odpočinku na lůžku po dobu alespoň 8 hodin, doba
částečného odpočinku se pro účely stanovení odpo-
činku nezapočítává.

(4) Letecký dopravce prodlouží dobu odpočinku

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

(5) Letecký dopravce může zkrátit dobu odpo-
činku 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 uby-
tování 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.

(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 ná-
sledujícího po dni, v němž člen posádky letadla
nastoupil do služby po ukončení předchozího
prodlouženého odpočinku podle tohoto ustano-
vení 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 ná-
sledujícího 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, pro-
dlouží 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 leta-
dla, 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 ho-
dina 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 čtyř-
násobek časového rozdílu mezi časem v místě ma-
teřského 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 osminá-
sobek časového rozdílu mezi časem v místě mateř-
ského letiště a časem v místě, které se nachází v nej-
vzdálenějším 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 ale-
spoň 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 do-
pravce na žádost velitele letadla po vyjádření členů po-
sádky letadla vykonat navíc 1 letovou službu tak, aby
její výkon byl ukončen v místě jejich mateřského letiště,
kde musí být členu posádky letadla poskytnut odpoči-
nek 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 za-
hrnout dobu odpočinku, a

b) 24 dnů v kalendářním čtvrtletí, do kterých lze za-
hrnout 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 po-
sádky letadla v nejbližším možném termínu nahrazen
jiným dnem volna.

(12) Nad rámec dnů volna podle odstavce 10
může letecký dopravce poskytnout členu posádky leta-
dla další dny volna, do kterých lze zahrnout dobu od-
počinku.“.

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 „mateř-
ském“.

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 čís-
lem „3“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem mě-
síce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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