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303

VYHLÁŠKA

ze dne 9. listopadu 2015

o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Minister-
stvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:

§ 1

Nákladové indexy věkových skupin pojištěnců

pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní
pojištění pro rok 2016 jsou stanoveny v příloze k této
vyhlášce.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 303 / 2015Strana 4146 Částka 129



Příloha k vyhlášce č. 303/2015 Sb.

Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného
na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2016

Věková skupina pojištěnců Nákladové indexy podle pohlaví pojištěnců

od do muži ženy

0 5 1,4161 1,2606

5 10 0,8187 0,6995

10 15 0,8188 0,8686

15 20 0,7559 1,0000

20 25 0,6235 0,9537

25 30 0,7095 1,2333

30 35 0,7921 1,3763

35 40 0,8736 1,3033

40 45 0,9900 1,3056

45 50 1,2047 1,5113

50 55 1,5250 1,7539

55 60 2,0789 2,0419

60 65 2,7020 2,3188

65 70 3,4358 2,8794

70 75 4,0776 3,4555

75 80 4,6131 3,9827

80 85 4,8883 4,5177

85 a více 5,0948 5,0277
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304

VYHLÁŠKA

ze dne 9. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve
a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114
odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změ-
nách některých souvisejících zákonů (zákon o léči-
vech), ve znění zákona č. 50/2013 Sb. a zákona č. 70/
/2013 Sb.:

Čl. I

V příloze č. 3 části B oddílu 2 na konci bodu 2.1
vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších poža-
davků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek,
ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb., položka „Virus
západonilské horečky“ včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„

Virus západonilské horečky* 28 dní po opuštění oblasti s rizikem místního získání viru
západonilské horečky, ledaže je jednotlivě provedená zkouška
metodou amplifikace nukleových kyselin (NAT) negativní10).

10) Směrnice Komise 2014/110/EU ze dne 17. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2004/33/ES, pokud jde o kritéria
dočasného vyloučení dárců allogenních odběrů krve.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. pro-
since 2015.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě,
ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6
písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hor-
nické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné
službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb. a vyhlášky
č. 379/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 6 zní:

„b) zajišťuje poskytnutí první pomoci v podzemí,
na plynujících dolech II. třídy nebezpečí odbor-
nou první pomoc6).

6) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 10 odst. 2 se slova „resuscitační sanitní
vozidlo a“ zrušují.

3. V § 12 odstavec 4 zní:

„(4) Pro každý kyslíkový dýchací přístroj je
nutné mít připraveny nejméně 3 náhradní pohlco-
vače CO2 (dále jen „pohlcovač“) a 3 náhradní na-
plněné tlakové láhve. Pro každý vzduchový dýchací
přístroj je nutné mít připraveny 3 náhradní naplněné
tlakové láhve. K plnění tlakových láhví pro kyslí-
kové dýchací přístroje lze použít kyslík pro dýchání
nebo dýchací směs určenou výrobcem dýchacího
přístroje a pro vzduchové dýchací přístroje hygie-
nicky nezávadný vzduch, popřípadě jinou hygie-
nicky nezávadnou fyziologickou dýchací směs.
K plnění tlakových láhví pro oživovací přístroje je
možné použít pouze dýchací směs určenou výrob-
cem.“.

4. V § 15 písmeno d) včetně poznámky pod
čarou č. 21 zní:

„d) lékaři s kvalifikací báňského záchranáře a zdra-

votničtí záchranáři21) s kvalifikací báňského zá-
chranáře (dále jen „lékaři a zdravotničtí záchra-
náři“),

21) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lé-
kaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnic-
kých povolání a k výkonu činností souvisejících s posky-
továním zdravotní péče a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických po-
voláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 16 odst. 2 se číslo „5 %“ nahrazuje
číslem „4 %“.

6. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod ča-
rou č. 12 zní:

„(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský
posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských
služeb12), s nímž má zaměstnavatel uzavřenou pí-
semnou smlouvu.

12) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

7. V § 18 odstavec 4 včetně poznámky pod ča-
rou č. 14 zní:

„(4) Báňský záchranář nemůže plnit úkoly báň-
ské záchranné služby, pokud

a) se nepodrobí podle právních předpisů upravu-
jících posuzování zdravotní způsobilosti
k práci14) periodické pracovnělékařské pro-
hlídce alespoň jednou za rok,

b) se nepodrobí mimořádné lékařské prohlídce,
je-li důvodné podezření, že změnou jeho zdra-
votního stavu došlo ke změně zdravotní způso-
bilosti k vykonávané činnosti, nebo

c) na základě provedené prohlídky byl vydán lé-
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kařský posudek se závěrem, že není způsobilý
k výkonu činnosti báňského záchranáře.

14) Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustano-
vení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a ně-
kterých druzích posudkové péče).“.

8. V § 18 odstavec 5 zní:

„(5) Báňský záchranář si udržuje odbornou
způsobilost tím, že nejméně jednou za čtvrtletí
absolvuje školení a praktický výcvik v rozsahu
1 směny. Tento výcvik zahrnuje i používání dýcha-
cího přístroje v dýmnici a nácvik použití oživovacího
přístroje; báňští záchranáři pracující na uhelném dole
absolvují v rámci tohoto výcviku také pobyt v tepelné
komoře. Jednou za kalendářní rok lze tento výcvik
nahradit účastí v zásahu s použitím dýchacích pří-
strojů. Místo výkonu praktického výcviku a jeho
podmínky se řídí výcvikovým řádem hlavní báňské
záchranné stanice (§ 30).“.

9. V § 18 se odstavce 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.

10. V § 20 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 15 zní:

„(1) Hlavním mechanikem hlavní báňské zá-
chranné stanice a jeho zástupcem může být báňský
záchranář, který má vysokoškolské vzdělání získané
úspěšným ukončením alespoň bakalářského studij-
ního programu v oblasti technických věd strojního,
popřípadě elektrotechnického zaměření, s nejméně
čtyřletou odbornou praxí, z toho nejméně dvouletou
záchranářskou praxí; v případě zaměstnance se střed-
ním vzděláním s maturitní zkouškou15) v oblasti
hornictví nebo jiného technického oboru se požada-
vek odborné i záchranářské praxe zvyšuje na dvoj-
násobek.

15) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 21 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 10 zní:

„(1) Vedoucím závodní báňské záchranné sta-
nice a jeho zástupcem může být jen báňský záchra-
nář, který má odbornou kvalifikaci získanou absol-
vováním středního vzdělání s maturitní zkouškou

v oblasti hornictví nebo jiného technického oboru,
odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem 6 let, z toho nej-
méně dvouletou praxi v báňském záchranném sboru,
a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranář-
ství před komisí obvodního báňského úřadu10); v pří-
padě vysokoškolského vzdělání v předmětné oblasti
se požadavek na odbornou praxi snižuje na polo-
vinu. Při ověřování odborné způsobilosti se postu-
puje podle zvláštního právního předpisu3a).

10) § 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.“.

12. V § 27 písmeno c) zní:

„c) zajištění poskytnutí první pomoci v podzemí,
na plynujících dolech II. třídy nebezpečí od-
borné první pomoci a“.

13. V § 31 odstavec 5 zní:

„(5) Velitel báňského záchranného sboru

a) povolává a určuje čety, popřípadě i jednotlivé
báňské záchranáře k plnění úkolů,

b) určuje rozmístění základen a jejich velitele,

c) zajišťuje plnění příkazů vedoucího likvidace ha-
várie,

d) rozhoduje o typu dýchacího přístroje, který má
být v zásahu použit, a o jeho úpravě z hlediska
délky jeho ochranné doby,

e) rozhoduje o přítomnosti mechanika a lékaře
nebo zdravotnického záchranáře na základně
a určuje jejich úkoly,

f) rozhoduje o zřízení záchranářských hlídek; jed-
nočlenná hlídka může být jen v místě, odkud je
přímé spojení s velitelem základny nebo s velite-
lem báňského záchranného sboru.“.

14. V § 32 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5
a 6.

15. V § 34 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Po provedení záchranářské kontroly četař provádí
u všech členů čety četařskou kontrolu dýchacích pří-
strojů (dále jen „četařská kontrola“).“.

16. V § 34 odstavec 6 zní:

„(6) Četař může nařídit návrat čety na zá-
kladnu; rozhodne tak vždy, jestliže u kteréhokoli
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báňského záchranáře v četě došlo k poruše dýcha-
cího přístroje, úrazu nebo k projevům zdravotních
potíží nebo jestliže zásoba kyslíku, vzduchu nebo
dýchací směsi v tlakové láhvi kteréhokoliv dýchacího
přístroje poklesla natolik, že by neumožňovala bez-
pečný návrat na základnu.“.

17. § 36 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 17 zrušuje.

18. V § 37 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

19. V § 39 odst. 6 se slova „ , popřípadě ústen-
kou, je-li použití ústenky dovoleno“ zrušují.

20. V § 39 odst. 12 se slova „stanoví příloha č. 1
této vyhlášky; další vybavení čety“ zrušují.

21. V § 43 písm. a) se část druhé věty za střed-
níkem včetně středníku zrušuje.

22. V § 43 písm. b) se věty druhá a třetí zrušují.

23. § 44 včetně nadpisu zní:

„§ 44

Zásah ve ztížených mikroklimatických
podmínkách

Doba zásahu báňských záchranářů ve ztížených
mikroklimatických podmínkách se řídí služebním
řádem hlavní báňské záchranné stanice.“.

24. V § 46 odstavec 4 zní:

„(4) Dekompresní časy na zastávkách a celková
doba pobytu pod hladinou při zásahu se řídí služeb-
ním řádem hlavní báňské záchranné stanice.“.

25. V § 49 odst. 1 písmeno e) se slova „a úste-
nek“ zrušují.

26. V § 49 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písme-
na h) až m).

27. V § 49 odstavec 4 včetně poznámky pod
čarou č. 20 zní:

„(4) Báňská záchranná stanice uchovává do-
klady a záznamy20) uvedené v odstavci 1 písm. a)
10 let od ukončení činnosti báňského záchranáře
v báňském záchranném sboru, v odstavci 1 písm. b)
až l) rok po uplynutí platnosti dokladu a v odstavci 1
písm. m) 10 let od ukončení roku, ve kterém byla
činnost provedena.

20) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

28. Přílohy č. 1 až 3 se zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při po-
skytování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2015.

Předseda:

Ing. Štemberka v. r.

Sbírka zákonů č. 305 / 2015Částka 129 Strana 4151



Sbírka zákonů 2015

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
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 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, 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; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; 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. 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.
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