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N·zev

(1) V˝robky farmaceutickÈ
a imunobiologickÈ
V˝robky farmaceutickÈ a imunobiolo
gickÈ hum·nnÌ (hum·nnÌ lÈËivÈ 
p¯Ìpravky), hromadnÏ vyr·bÏnÈ nebo
dov·ûenÈ  a podlÈhajÌcÌ registraci podle
zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯edpisu1) vËetnÏ
v˝robk˘ neregistrovan˝ch v »eskÈ
republice obsahujÌcÌ lÈËivou (˙Ëinnou)
l·tku ve vybran˝ch anatomicko-terapeu-
ticko-chemick˝ch skupin·ch a ve vybra-
n˝ch   form·ch pod·nÌ  uveden˝ch v p¯Ì-

loze Ë. 1   tohoto v˝mÏru, kromÏ homeo-
patik za¯azen˝ch do ATC skupiny V12,
v˝robk˘ individu·lnÏ vyroben˝ch nebo
dovezen˝ch a veterin·rnÌch v˝robk˘.
Pro ˙Ëely regulace se v˝robek, kter˝ jiû
mÏl stanovenou maxim·lnÌ cenu, pova-
ûuje za hromadnÏ vyr·bÏn˝ nebo dov·-
ûen .̋   

(2) ZdravotnickÈ prost¯edky2) podlÈhajÌcÌ
prohl·öenÌ o shodÏ podle zvl·ötnÌho
pr·vnÌho p¯edpisu
V˝robky dent·lnÌ (modelovacÌ pasty,
zubnÌ otiskovacÌ  hmoty, dent·lnÌ vosky,
zubnÌ cementy a jinÈ zubnÌ v˝plnÏ
vËetnÏ amalgam˘ drah˝ch a obecn˝ch
kov˘ pouûÌvan˝ch ve stomatologii,
umÏlÈ zuby,  p¯Ìpravky na b·zi s·dry
pouûÌvanÈ ve stomatologii, akrylovÈ
polymery a prysky¯ice pouûÌvanÈ ve sto-
matologii). 

P¯Ìstroje opticko-mechanickÈ ostatnÌ,
lupy (pouûÌvanÈ jako ËtecÌ pom˘cka) 
-  pouze na lÈka¯sk˝  p¯edpis (poukaz). 

ZdravotnickÈ prost¯edky ke kompenzo-
vanÌ  urËitÈ vady nebo nedostateËnosti,
kromÏ v˝robk˘, kterÈ se implantujÌ 

Ministerstvo financÌ podle ß 10 z·kona Ë. 526/1990 Sb., o cen·ch, vyd·v· seznam zboûÌ s regulovan˝mi cenami platn˝mi
pro vöechny prod·vajÌcÌ a kupujÌcÌ (fyzickÈ i pr·vnickÈ osoby) zboûÌ v nÏm uvedenÈho, kromÏ zboûÌ urËenÈho pro v˝voz,
pokud v tomto v˝mÏru nenÌ stanoveno jinak.

»·st I.

Seznam zboûÌ, u nÏhoû se uplatÚujÌ ˙¯ednÏ stanovenÈ ceny

OddÌl A

Maxim·lnÌ ceny stanovenÈ Ministerstvem financÌ

____________________

1)
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění
nařízení vlády č. 337/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády 
č. 336/2001 Sb.

V˝mÏr MF Ë. 01/2004

ze dne 5. prosince 2003,

kter˝m se vyd·v· seznam zboûÌ s regulovan˝mi cenami

1. V˝robky a v˝kony 

ve zdravotnictvÌ

Pol.  »Ìseln˝ 
Ë.  kÛd

StandardnÌ
klasifikace
produkce
(d·le jen 
ÑSKPì)
(celnÌho
sazebnÌku)

24.42
23.30
(12, 28, 29, 
30, 33)

24.13.41
24.42.23
24.66.42
33.10.17
(28, 29, 30, 32,
33, 34, 38, 39,
90)

33.40.22
(90)

17.52.12
18.23.12
18.23.14
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do tÏla pacienta v r·mci zdravotnÌho
v˝konu,  individu·lnÌch  zak·zek, dÌl˘
ortopedick˝ch a protetick˝ch a n·hrad
protetick˝ch a ortodontick˝ch ve  stoma-
tologii.

»oËky br˝lovÈ dioptrickÈ ze skla 
i plast˘, z toho  jen ËirÈ, propustnost
viditelnÈho svÏtla se ¯ÌdÌ hodnotami 
uveden˝mi v tabulce Ë. 1 ¯·dek kategorie
0 technickÈ normy »SN EN ISO 8980-3
OËnÌ optika - DokonËenÈ br˝lovÈ ËoËky
s neopracovan˝m okrajem - Ë·st 3.- 
Specifikace propustnosti a zkuöebnÌ
metody, vËetnÏ ËoËek s ochrann˝m UV
filtrem nebo obdobnou ˙pravou neome-
zujÌcÌ Ëirost ËoËek a ËoËky kontaktnÌ

Obruby br˝lovÈ - pouze typy uvedenÈ 
v ÑSeznamu v˝robk˘ a v˝kon˘ ve zdra-
votnictvÌ a v˝kon˘ oËnÌ  optiky s maxi-
m·lnÌmi cenamiì vydanÈm Minister-
stvem  financÌ - pouze na lÈka¯sk˝
p¯edpis (poukaz), kromÏ individu·lnÌch
zak·zek.

V˝kony optickÈ
V˝kony optickÈ speci·lnÌ a opravy 
a ˙drûba v˝robk˘  oËnÌ optiky - z toho
jen na lÈka¯sk˝ p¯edpis.

Aplikace oËnÌch protÈz - z toho jen 
na lÈka¯sk˝  p¯edpis.

Sazby taxy laborum
Sazby taxy laborum se uplatÚujÌ ke  spo-
t¯ebovanÈmu materi·lu.

P¯ir·ûky za v˝kony obchodu celkem 
za velkoobchodnÌ i maloobchodnÌ 
Ëinnost
P¯ir·ûky se  uplatÚujÌ v procentech 
k cen·m vËetnÏ cla a bez danÏ z p¯idanÈ
hodnoty vy˙Ëtovan˝m tuzemsk˝m
v˝robcem nebo zahraniËnÌm dodavate-
lem, nejv˝öe vöak k cen·m maxim·lnÌm,
u v˝robk˘ uveden˝ch v bodech 1 a 2
tÈto poloûky a v˝robk˘ uveden˝ch 
v Ë·sti II. poloûce Ë. 3 a v˝robk˘ 
farmaceutick˝ch a imunobiologick˝ch
hum·nnÌch vËetnÏ diagnostik, a v˝robk˘

galanternÌch drobn˝ch, z toho jen
pouzdra na dalekohledovÈ br˝le - pouze
na lÈka¯sk˝ p¯edpis (poukaz), uvede-
n˝ch v Ë·sti II. poloûce Ë. 4 tohoto
v˝mÏru. D·le se maxim·lnÌ p¯ir·ûky
uplatÚujÌ u v˝robk˘ farmaceutick˝ch 
a imunobiologick˝ch podlÈhajÌcÌch
registraci podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho
p¯edpisu1) nezahrnut˝ch ve vyjmenova-
n˝ch ATC skupin·ch a form·ch pod·nÌ
uveden˝ch v p¯Ìloze  Ë. 1 a 2 tohoto
v˝mÏru U v˝robk˘, u kter˝ch navrhova-
tel doloûil p¯i stanovenÌ maxim·lnÌ ceny
propoËet dopravy, lze vy˙Ëtovanou cenu
zv˝öit maxim·lnÏ o schv·lenou v˝öi
dopravnÈho. Takto vypoËten· cena
nesmÌ p¯ekroËit stanovenou maxim·lnÌ
cenu. U v˝robk˘ oËnÌ optiky se  p¯ir·ûky
uplatÚujÌ jen, jsou-li na lÈka¯sk˝  p¯edpis
(poukaz).

Maxim·lnÌ p¯ir·ûka v %

V˝robky farmaceutickÈ a imuno-
biologickÈ podle bodu (1) 
a poloûky Ë. 3 a 4  Ë·sti II. tohoto
v˝mÏru a nezahrnutÈ ve vyjmeno-
van˝ch ATC skupin·ch a form·ch
pod·nÌ uveden˝ch v p¯Ìloze Ë. 1 
a Ë. 2 tohoto v˝mÏru

V˝robky dent·lnÌ podle bodu (2)

P¯Ìstroje opticko-mechanickÈ
ostatnÌ, lupy (pouûÌvanÈ jako ËtecÌ
pom˘cka) - pouze na  lÈka¯sk˝
p¯edpis (poukaz)

ZdravotnickÈ prost¯edky podle
bodu (2) ke kompenzov·nÌ urËitÈ
vady nebo nedostateËnosti vËetnÏ
dÌl˘ ortopedick˝ch a protetick˝ch
a vËetnÏ v˝robk˘, kterÈ se implan-
tujÌ do tÏla pacienta v r·mci 
zdravotnÌho v˝konu, a srdeËnÌch
stimul·tor˘, s v˝jimkou individu-
·lnÌch zak·zek a n·hrad protetic-
k˝ch  a ortodontick˝ch ve stoma-
tologii 

21.22.12
33.10.15
33.10.17
33.10.18
36.63.31
(30, 33, 
34, 39, 
40, 42, 
48, 61, 
62, 63, 
64, 66, 
73, 87, 
90, 94, 95)

24.52.19
33.40.11
(90)

33.40.13
(90)

(3)
33.10.92

85.14.1

(4)
52.31.10

(5)

51.46.11
51.46.12
52.31.10
52.32.10
52.48.14

23.30
24.42 
(12, 28, 29, 
30, 33)

24.13.41
24.42.23
24.66.42
33.10.17
(28, 29, 30, 32,
33, 34, 38, 39,
90)

33.40.22
(90)

17.52.12
18.23.12
18.23.14
21.22.12
33.10.15
33.10.17
33.10.18
36.63.31
(30, 33, 34, 
39, 40, 42, 
48, 61, 62, 
63, 64, 66,
73, 87,  90, 
94, 95)

32

32

20

25
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»oËky br˝lovÈ dioptrickÈ ze skla 
i plast˘ ËirÈ, propustnost viditel-
nÈho svÏtla se ¯ÌdÌ hodnotami uve-
den˝mi v tabulce Ë. 1 ¯·dek kate-
gorie 0 technickÈ normy »SN EN
ISO 8980-3 OËnÌ optika - Dokon-
ËenÈ br˝lovÈ ËoËky s neopracova-
n˝m okrajem - Ë·st 3.- Specifi-
kace propustnosti a zkuöebnÌ
metody,  vËetnÏ ËoËek s ochran-
n˝m UV filtrem nebo obdobnou
˙pravou neomezujÌcÌ Ëirost ËoËek
- pouze ËoËky  na lÈka¯sk˝ p¯edpis
(poukaz)
P¯ir·ûka zahrnuje i v˝kony 
p¯i opracov·nÌ ËoËky k zasazenÌ
do obruby a vyrovn·nÌ obruby. 
P¯i externÌm dod·nÌ pokovenÌ, tvr-
zenÌ nebo barvenÌ nebo ˙pravy
neomezujÌcÌ Ëirost ËoËek je cenou
sjednanou od v˝robce cena
vËetnÏ pokovenÌ, tvrzenÌ nebo
barvenÌ nebo ˙pravy neomezujÌcÌ
Ëirost ËoËek.
»oËky kontaktnÌ - pouze ËoËky 
na lÈka¯sk˝ p¯edpis (poukaz)
SystÈm dalekohledov˝ vËetnÏ 
p¯ÌsluöenstvÌ
Obruby br˝lovÈ - pouze typy 
uvedenÈ v ÑSeznamu v˝robk˘ 
a v˝kon˘ ve zdravotnictvÌ a v˝-
kon˘ oËnÌ optiky s maxim·lnÌmi
cenamiì vydanÈm Ministerstvem
financÌ a obruby na individu·lnÌ
zak·zku - na lÈka¯sk˝ p¯edpis
(poukaz)

V p¯ÌpadÏ, ûe se obÏhu zboûÌ z˙ËastnÌ vÌce subjekt˘, nesmÌ
souËet jimi uplatnÏn˝ch p¯ir·ûek p¯es·hnout stanovenou
maxim·lnÌ p¯ir·ûku. Toto ustanovenÌ platÌ i pro distribu-
tory v p¯Ìpadech, kdy je regulace p¯ir·ûky uplatnÏna 
u v˝robk˘ pouze na lÈka¯sk˝ p¯edpis. Jestliûe distributor
uplatnÌ pro v˝robky, kterÈ jsou n·slednÏ vyd·ny na lÈka¯-
sk˝ p¯edpis, neregulovanou p¯ir·ûku, je povinen doda-
teËnÏ vy˙Ëtovat p¯ir·ûku odpovÌdajÌcÌ pravidl˘m cenovÈ
regulace. Pokud je zboûÌ dod·v·no bez ˙Ëasti za¯ÌzenÌ
lÈk·renskÈ pÈËe od distributora p¯Ìmo do zdravotnickÈho
za¯ÌzenÌ, v nÏmû je spot¯ebov·v·no, sjedn·v· se p¯ir·ûka
pouze ve v˝öi p¯imÏ¯enÈ v˝kon˘m distributora.  

(6) Pro ˙Ëely regulace cen

a) jsou maxim·lnÌ ceny v˝robk˘ a v˝kon˘ uveden˝ch 
v bodech (1) aû  (4) p¯i prodeji od tuzemskÈho v˝robce
nebo od zahraniËnÌho dodavatele stanoveny 
v ÑSeznamu v˝robk˘ a v˝kon˘ ve  zdravotnictvÌ 
a v˝kon˘ oËnÌ optiky s maxim·lnÌmi cenamiì  vyda-
nÈm Ministerstvem financÌ3); 

b) lze do cen v˝robk˘ uveden˝ch v bodech (1) a (2) 
p¯i prodeji  koneËnÈmu spot¯ebiteli zahrnout jen sku-
teËnÏ vy˙Ëtovanou cenu od tuzemskÈho v˝robce nebo
zahraniËnÌho dodavatele, nejv˝öe vöak cenu maxi-
m·lnÌ, kter· obsahuje p¯ÌpadnÈ clo, s p¯ipoËtenÌm sjed-
nanÈ p¯ir·ûky za obchodnÌ v˝kony a danÏ z p¯idanÈ
hodnoty. V p¯ÌpadÏ, ûe distributor nebo dalöÌ prod·va-
jÌcÌ  snÌûÌ cenu od tuzemskÈho v˝robce nebo zahraniË-
nÌho dodavatele, lze do ceny p¯i prodeji koneËnÈmu
spot¯ebiteli zahrnout jen tuto snÌûenou cenu a p¯Ìsluö-
nou p¯ir·ûku za obchodnÌ v˝kon. P¯i zaokrouhlenÌ
nesmÌ b˝t p¯ekroËena  stanoven· maxim·lnÌ p¯ir·ûka.
Dodavatel je povinen  informovat  odbÏratele, kromÏ
prodeje koneËnÈmu spot¯ebiteli, o v˝öi ceny od tuzem-
skÈho v˝robce nebo zahraniËnÌho dodavatele a o v˝öi
svÈ Ë·sti p¯ir·ûky za v˝kony obchodu;

c) ceny sjednanÈ pro prodej v tuzemsku v cizÌch mÏn·ch
se  p¯epoËtou na KË kurzem devizovÈho trhu, resp. 
p¯epoËÌtacÌm pomÏrem pro mÏny zemÌ EvropskÈ unie,
vyhl·öen˝m »eskou n·rodnÌ bankou, platn˝m v den
vystavenÌ faktury;

d) u dov·ûen˝ch v˝robk˘ se uplatÚuje p¯ir·ûka k cenÏ uve-
denÈ na faktu¯e nebo jinÈm obdobnÈm dokladu, nap .̄
dodacÌ list, pro  forma ̇ Ëet, nejv˝öe vöak k cenÏ skuteËnÏ
vy˙ËtovanÈ zahraniËnÌm dodavatelem, p¯epoËtenÈ kur-
zem devizovÈho trhu vyhl·öen˝m »eskou n·rodnÌ ban-
kou platn˝m v  den vystavenÌ faktury nebo jinÈho obdob-
nÈho dokladu  zahraniËnÌm dodavatelem doprov·zejÌcÌho
zboûÌ p¯es hranice do »eskÈ republiky, p¯ÌpadnÏ vyn·so-
ben˝m koeficientem 1,0155,  p¯iËemû tato cena zahrnuje
n·klady na dopravu do skladu tuzemskÈho odbÏratele
nebo celnÌho skladu a  uplatnÏnÈ clo. Pokud v konkrÈt-
nÌm p¯ÌpadÏ nenÌ clo uplatnÏno, pop¯ÌpadÏ je snÌûeno,
snÌûÌ se maxim·lnÌ cena o Ë·stku odpovÌdajÌcÌ p¯ÌsluönÈ
sazbÏ cla podle celnÌho sazebnÌku a »eskÈho integrova-
nÈho tarifu, pop¯ÌpadÏ o Ë·stku neuplatnÏnÈho cla.
Pokud dovoznÌ cena uveden· na faktu¯e nebo jinÈm
obdobnÈm dokladu, nap .̄ dodacÌ list, pro forma ˙Ëet,
doprov·zejÌcÌm zboûÌ p¯es hranice do »eskÈ republiky, je
v ËeskÈ mÏnÏ, uplatÚuje se p¯ir·ûka k cenÏ, do kterÈ byl 
promÌtnut vliv pomÏru kursu devizovÈho trhu euro 
k datu vystavenÌ tÏchto doklad˘ v˘Ëi kursu devizovÈho
trhu euro vztahujÌcÌmu se k obdobn˝m doklad˘m 
p¯edch·zejÌcÌ dod·vky, v p¯ÌpadÏ  prvnÌ dod·vky v˘Ëi
kursu devizovÈho trhu euro urËenÈmu postupem podle
bodu (6) v˝mÏru  Ministerstva financÌ Ë. 5/16/2002.
Takto p¯epoËten· cena vöak nesmÌ p¯ekroËit  maxim·lnÌ
cenu stanovenou v ÑSeznamu v˝robk˘ a v˝kon˘ ve
zdravotnictvÌ a v˝kon˘ oËnÌ optiky s maxim·lnÌmi
cenamiì;

e) tuzemötÌ v˝robci a zahraniËnÌ dodavatelÈ (pop .̄ jejich
tuzemötÌ povÏ¯enÌ z·stupci)  nebo dodavatelÈ  v˝kon˘
p¯edkl·dajÌ n·vrhy maxim·lnÌch cen nov˝ch v˝robk˘
a v˝kon˘ uveden˝ch v bodech (1) aû (4) tÈto poloûky
Ministerstvu financÌ. P¯i zpracov·nÌ n·vrh˘ se pouûije
p¯imÏ¯enÏ postup podle v˝mÏru MF  Ë. 5/16/2002.

24.52.19
33.40.11
(90)

33.40.11
(90)
33.40.12
(42, 90)
33.40.13
(90)

75

41

26

43

____________________

3)
Výměr Ministerstva financí č. 2/16/2003 (Cenový  věstník - řada zdravotnictví 2/2003) ve znění pozdějších výměrů.
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1. ZdravotnÌ pÈËe hrazen· zdravotnÌm
pojiötÏnÌm, kter· je poskytov·na
˙ËastnÌku ve¯ejnÈho zdravotnÌho 
pojiötÏnÌ nebo ˙ËastnÌku smluvnÌho
zdravotnÌho pojiötÏnÌ zdravotnick˝m
za¯ÌzenÌm, kterÈ je ve smluvnÌm
vztahu s p¯Ìsluönou pojiöùovnou
poskytujÌcÌ ve¯ejnÈ zdravotnÌ pojiö-
tÏnÌ,

2. ZdravotnÌ pÈËe,  kter· je poskytov·na
cizinc˘m tÏch st·t˘, s nimiû byly
uzav¯eny mezin·rodnÌ smlouvy 
o soci·lnÌm zabezpeËenÌ, kterÈ zahr-
nuje poskytov·nÌ zdravotnÌ pÈËe,
nebo mezin·rodnÌ smlouvy o posky-
tov·nÌ zdravotnÌ pÈËe hrazenÈ 
p¯Ìsluön˝mi cizÌmi zdravotnÌmi
pojiöùovnami,  

3. ZdravotnÌ pÈËe, kter· je poskytov·na
a) cizinc˘m tÏch st·t˘, s nimiû byly

uzav¯eny dohody o bezplatnÈm
poskytov·nÌ zdravotnÌ pÈËe, jimiû
je »esk· republika v·z·na, a je
hrazena z prost¯edk˘ st·tnÌho
rozpoËtu,

b) na û·dost org·n˘ st·tnÌ spr·vy 
a je hrazena z prost¯edk˘ st·tnÌho
rozpoËtu,

c) na û·dost org·n˘ justice, st·tnÌho
zastupitelstvÌ nebo policie a je
hrazena z prost¯edk˘ jejich vlast-
nÌho rozpoËtu, 

kromÏ v˝kon˘ uveden˝ch v poloûce
Ë. 5 Ë·sti II. tohoto v˝mÏru.

Pro ˙Ëely regulace cen platÌ
a) maxim·lnÌ cena jednoho bodu je 1,10 KË. Seznam

zdravotnÌch v˝kon˘ s bodov˝m ohodnocenÌm a urËenÈ
podmÌnky vËetnÏ nezbytn˝ch dopravnÌch sluûeb spoje-
n˝ch se zdravotnÌ pÈËÌ hrazenou ze zdravotnÌho pojiö-
tÏnÌ je uveden ve zvl·ötnÌch pr·vnÌch p¯edpisech 4)5); 

b) maxim·lnÌ cena zdravotnÌho v˝konu je souËinem maxi-
m·lnÌ ceny jednoho bodu a poËtu bod˘. PoËet bod˘ je
stanoven v Seznamu zdravotnÌch v˝kon˘ s bodov˝mi
hodnotami5).

UmÏlÈ p¯eruöenÌ tÏhotenstvÌ, pokud
nejde  o zdravotnÌ v˝kon poskytovan˝ na
z·kladÏ  zdravotnÌho pojiötÏnÌ bez p¯ÌmÈ
finanËnÌ ˙hrady  pacientkou

Maxim·lnÌ ceny a urËenÈ podmÌnky6):

Gynekologick· ambulantnÌ
vyöet¯enÌ v r·mci diagnÛzy
tÏhotenstvÌ 

Vyöet¯enÌ p¯ed umÏl˝m 
p¯eruöenÌm  tÏhotenstvÌ 

ProvedenÌ umÏlÈho p¯eru-
öenÌ  tÏhotenstvÌ:

Hospitalizace
- pobyt v jednodennÌm sta-

cion·¯i  (miniinterrupce) 

- oöet¯ovacÌ den typ 2 
(ve fakultnÌch a d¯ÌvÏjöÌch
krajsk˝ch nemocnicÌch) 

- oöet¯ovacÌ den typ 4 
(ve zb˝vajÌcÌch nemocni-
cÌch) 

KontrolnÌ vyöet¯enÌ 6 t˝dn˘
od interrupce

Maxim·lnÌ cena za vöechny
v˝kony spojenÈ s umÏl˝m
p¯eruöenÌm tÏhotenstvÌ pro-
veden˝m
- do 8. t˝dne tÏhotenstvÌ
(miniinterrupce) 

- mezi 8. aû 12. t˝dnem
tÏhotenstvÌ 

SpecifickÈ zdravotnÌ v˝kony poskyto-
vanÈ 

a) na û·dost org·n˘ st·tnÌ spr·vy a hra-
zenÈ z prost¯edk˘ st·tnÌho rozpoËtu

b) na û·dost org·n˘ justice, st·tnÌho
zastupitelstvÌ nebo policie a hrazenÈ
z prost¯edk˘ jejich vlastnÌho rozpo-
Ëtu

Maxim·lnÌ ceny a urËenÈ podmÌnky jsou uvedeny 
v p¯Ìloze Ë. 3 tohoto v˝mÏru.

2. ZdravotnÌ pÈËe

(1)     85.11
12
13
14

(2)  85.11.13

(3)  85. 12
13
14
32

____________________

4)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

5)
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění
pozdějších předpisů.

6)
Metodický návod ministerstva zdravotnictví publikovaný ve  Věstníku MZ ČR č. 10/1994.

613,- KË

853,- KË

1 223,- KË

128,- KË

443,- KË

334,- KË

59,- KË

2 876,- KË

3 634,- KË
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Maxim·lnÌ ceny a urËenÈ podmÌnky jsou uvedeny v p¯Ì-
loze Ë.  4 tohoto v˝mÏru.

Maxim·lnÌ cena je  cena zjiötÏn· podle zvl·ötnÌho pr·v-
nÌho p¯edpisu7), pokud se neuplatnÌ postup podle ß 12 odst.
4.  z·kona Ë. 219/2000 Sb., o majetku »eskÈ republiky 
a jejÌm vystupov·nÌ v pr·vnÌch vztazÌch.V tomto p¯ÌpadÏ
kupujÌcÌ p¯edloûÌ n·vrh na sjedn·nÌ vyööÌ ceny vËetnÏ od˘-
vodnÏnÌ v˝öe ceny sjednanÈ a znaleck˝ posudek o cenÏ
zjiötÏnÈ podle zvl·ötnÌho p¯edpisu7).

(1) Maxim·lnÌ roËnÌ n·jemnÈ ËinÌ za n·jem pozemk˘

a) zastavÏn˝ch stavbou pro individu·lnÌ rekreaci, vËetnÏ
funkËnÏ spojen˝ch a navazujÌcÌch pozemk˘, kromÏ
lesnÌch pozemk˘

b) lesnÌch, zastavÏn˝ch stavbou pro individu·lnÌ rekreaci
a jejÌm p¯ÌsluöenstvÌm

c) ostatnÌch  (vËetnÏ pron·jmu h¯bitovnÌch mÌst)

3. 60.10. Doprava n·klad˘ a doprava

osobnÌ ûelezniËnÌ ve¯ejn· 

vnitrost·tnÌ, z toho jen pouûitÌ

ûelezniËnÌ vnitrost·tnÌ

dopravnÌ cesty celost·tnÌch 

a region·lnÌch drah

4. Nemovitosti (stavby, byty,

nebytovÈ prostory, pozemky 

a trvalÈ porosty), jejichû cena

je plnÏ nebo Ë·steËnÏ hrazena 

ze st·tnÌho rozpoËtu, st·tnÌho

fondu nebo jin˝ch prost¯edk˘

st·tu 

5. N·jemnÈ z pozemk˘

neslouûÌcÌch k podnik·nÌ

n·jemce

____________________

7)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších 
předpisů.

pozemky uûÌvanÈ n·jemnÈ v KË/m2/rok
po¯adovÈ v obcÌch za plochy uûÌvanÈ

ËÌslo s poËtem obyvatel s rekreaËnÌmi chatami
01 nad 100 001 15,-
02 50 001 - 100 000 12,-
03 25 001 - 50 000 10,-
04 5 001 - 25 000 8,-
05 do 5 000 7,-

pozemky uûÌvanÈ n·jemnÈ v KË/m2/rok
po¯adovÈ v obcÌch za plochy uûÌvanÈ

ËÌslo s poËtem obyvatel v zahr·dk·¯sk˝ch osad·ch
06 nad 100 001 7,-
07 50 001 - 100 000 6,-
08 25 001 - 50 000 5,-
09 5 001 - 25 000 4,-
10 do 5 000 3,-

pozemky uûÌvanÈ n·jemnÈ v KË/m2/rok
po¯adovÈ v obcÌch za skuteËnÏ zastavÏnou

ËÌslo s poËtem obyvatel plochu na lesnÌch
pozemcÌch

11 nad 100 001 27,-
12 50 001 - 100 000 22,-
13 25 001 - 50 000 18,-
14 5 001 - 25 000 15,-
15 do 5 000 13,-

pozemky uûÌvanÈ n·jemnÈ v KË/m2/rok
po¯adovÈ v obcÌch za plochy uûÌvanÈ

ËÌslo s poËtem obyvatel v ostatnÌch p¯Ìpadech 
kromÏ pÌsm. a) a b)

16 Praha 30,-
17 Brno, Ostrava 20,-
18 »eskÈ BudÏjovice, 15,-

Hradec Kr·lovÈ,
Frantiökovy L·znÏ,

Jihlava, Liberec,
Karlovy Vary,

Mari·nskÈ L·znÏ,
Olomouc, Opava,
Pardubice, PlzeÚ,
⁄stÌ nad Labem 

a ZlÌn
19 »esk˝ Krumlov, 12,-

HavÌ¯ov, J·chymov,
Karvin·, Kladno,

LuhaËovice, Mlad· 
Boleslav, Most,

PodÏbrady a Teplice
20 ostatnÌ, v˝öe nejmeno- 10,-

van·, mÏsta, kter·
byla k 31. 12. 2002

sÌdly okresnÌch ˙¯ad˘
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(2) PoËtem obyvatel se rozumÌ poËet trvale bydlÌcÌch
obyvatel na ˙zemÌ p¯ÌsluönÈ obce podle stavu uve¯ej-
nÏnÈho »esk˝m statistick˝m ˙¯adem v MalÈm lexi-
konu obcÌ »eskÈ republiky, kter˝ je aktu·lnÌ 
v obdobÌ poËÌnajÌcÌm prv˝m dnem druhÈho mÏsÌce
po jeho vyd·nÌ. Za prv˝ mÏsÌc se povaûuje mÏsÌc
n·sledujÌcÌ po dni vyd·nÌ.

(3) Pro ˙Ëely tÈto poloûky se pozemkem slouûÌcÌm 
k podnik·nÌ n·jemce rozumÌ i pozemek, z nÏhoû 
se uûÌv· k podnik·nÌ jen urËit· Ë·st nebo kter˝ 
je zastavÏn stavbou slouûÌcÌ k podnik·nÌ. Je-li 
pozemek zastavÏn stavbou, kter· nenÌ urËena k  pod-
nik·nÌ, avöak v jejÌû Ë·sti se podnik·, rozdÏlÌ 
se pro ˙Ëely stanovenÌ n·jemnÈho v pomÏru, 
v jakÈm je podlahov· plocha stavby neslouûÌcÌ 
k podnik·nÌ k podlahovÈ ploöe stavby slouûÌcÌ 
k podnik·nÌ.

(4) Regulace n·jemnÈho podle tÈto poloûky se nevzta-
huje na n·jemnÈ stanovenÈ zvl·ötnÌm pr·vnÌm p¯ed-
pisem8).

21 nad 25 001 9,-
22 15 001 - 25 000 7,-
23 5 001 - 15 000 5,-
24 1 001 - 5 000 4,-
25 do 1 000 3,

____________________

8)
§ 22 odst. 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Pol.  »Ìseln˝ kÛd  N·zev
Ë.  SKP

Pro uplatnÏnÌ maxim·lnÌch cen platÌ podmÌnky stano-
venÈ v Ë·sti II. poloûce Ë. 8 tohoto v˝mÏru.

____________________

9)
§ 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb.,  o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

10)
Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 
a řízení provozu na pozemních komunikacích.

11)
Zákon  č.  283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

OddÌl B

Maxim·lnÌ ceny, kterÈ mohou stanovit kraje a obce

podle z·kona Ë. 265/1991 Sb., o p˘sobnosti org·n˘ »eskÈ republiky v oblasti cen,

ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘

UplatnÏnÌ maxim·lnÌch cen a jejich v˝öi vyhlaöujÌ kraje a obce na¯ÌzenÌm9) p¯i splnÏnÌ podmÌnek stanoven˝ch v ß 1 odst.
6 z·kona Ë. 526/1990 Sb., o cen·ch, ve znÏnÌ z·kona Ë. 141/2001 Sb.

1. 50.20.32 Odtahov· sluûba, z toho jen

60.24.17 nucenÈ odtahy vozidel  podle

podmÌnek stanoven˝ch 

zvl·ötnÌm pr·vnÌm p¯edpisem10)

a v na¯ÌzenÌch obcÌ
5. 75.24.12 V˝kony bezpeËnostnÌ 

a po¯·dkovÈ ostatnÌ, z toho

jen p¯iloûenÌ a odstranÏnÌ 

technick˝ch prost¯edk˘

k zabr·nÏnÌ odjezdu vozidla

podle zvl·ötnÌho  pr·vnÌho

p¯edpisu11)

6. 93.03.11 Sluûby krematoriÌ, z toho jen

zpopelnÏnÌ zem¯elÈho

a ostatk˘ v rakvi vËetnÏ

uloûenÌ popele do pevnÏ 

uzavÌratelnÈ urny s oznaËenÌm

2. 60.21.21 Doprava osob mÏstsk· 

hromadn· a p¯ÌmÏstsk· 

provozovan· v r·mci mÏstskÈ

hromadnÈ dopravy

3. 60.22.11 Taxisluûba osobnÌ 

na ˙zemÌ obce

4. 63.21.24 Sluûby parkoviöù
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Do ceny zboûÌ v poloûk·ch uveden˝ch v tÈto Ë·sti lze 
promÌtnout pouze ekonomicky opr·vnÏnÈ n·klady
po¯ÌzenÌ, zpracov·nÌ a obÏhu zboûÌ doloûenÈ v ˙Ëetnic-
tvÌ, p¯imÏ¯en˝ zisk, daÚ a clo podle zvl·ötnÌch pr·vnÌch
p¯edpis˘, nenÌ-li d·le stanoveno jinak. Za ekonomicky
opr·vnÏnÈ n·klady se  nepovaûujÌ obvykle :

ï pen·le, poplatky z prodlenÌ12), ˙roky z prodlenÌ 
a penÏûnÌ n·hrady ökod souvisejÌcÌ s investiËnÌ
v˝stavbou,

ï zavinÏn· manka,
ï ökody na majetku a n·klady spojenÈ s jejich odstra-

Úov·nÌm (kromÏ ökod zp˘soben˝ch ûivelnÌmi
pohromami), vËetnÏ snÌûenÌ cen nevyuûiteln˝ch
z·sob a fyzickÈ likvidace z·sob, n·hrady ökod 
a odökodnÏnÌ,

ï veökerÈ odmÏny Ëlen˘ statut·rnÌch org·n˘ a dalöÌch
org·n˘ pr·vnick˝ch  osob,

ï pokuty, poplatky z prodlenÌ, ˙roky z prodlenÌ,
pen·le, pop .̄ jin· plnÏnÌ, za nedodrûenÌ povinnostÌ
podle smluv a p¯edpis˘ (vËetnÏ ekologick˝ch),

ï nevyuûitÈ provoznÌ n·klady spojenÈ s p¯Ìpravou 
a zabezpeËenÌm investiËnÌ v˝stavby (zma¯enÈ inves-
tice),

ï n·klady na zastavenou p¯Ìpravu a z·bÏh v˝roby 
a na zastaven˝ v˝zkum a v˝voj,

ï p¯ir·ûky k poplatk˘m placen˝m za zneËiötÏnÌ
ovzduöÌ, pop .̄ dalöÌ platby sankËnÌ povahy (nap .̄ 
za ökody zp˘sobenÈ na zemÏdÏlsk˝ch p˘d·ch),

ï odpisy promlËen˝ch a nedobytn˝ch pohled·vek,
ï platby za promlËenÈ dluhy,
ï opakovanÏ zahrnovanÈ n·klady, kterÈ jiû byly

uhrazeny,
ï zv˝öenÌ cen vstup˘, kterÈ jeötÏ neproöly procesem

zpracov·nÌ,   
ï odpisy vyööÌ neû odpovÌd· skuteËnÏ uplatnÏn˝m

odpis˘m podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯edpisu13),
ï d˘chodovÈ p¯ipojiötÏnÌ zamÏstnanc˘ hrazenÈ

zamÏstnavatelem nad limit stanoven˝ zvl·ötnÌm
pr·vnÌm p¯edpisem,14)

ï odpisy majetku nabytÈho bez˙platn˝m p¯evodem 
s v˝jimkou majetku p¯evedenÈho podle z·kona 
Ë. 92/1991 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘,

ï v˝daje na reprezentaci,
ï cestovnÈ vypl·cenÈ nad r·mec zvl·ötnÌho pr·vnÌho

p¯edpisu15)

ï finanËnÌ vyrovn·nÌ (nap .̄ odstupnÈ) nad r·mec
povinnostÌ stanovenÈ zvl·ötnÌm pr·vnÌm p¯edpi-
sem16)

ï platby pojistnÈho za pojiötÏnÌ ökod zp˘soben˝ch
statut·rnÌmi org·ny pr·vnick˝ch osob

ï p¯ÌspÏvky na z·vodnÌ stravov·nÌ v cizÌch za¯ÌzenÌch
nad 55% ceny jÌdel.

P¯imÏ¯en˝m ziskem je zejmÈna zisk spojen˝ s v˝robou
a prodejem zboûÌ podlÈhajÌcÌho vÏcnÈmu usmÏrÚov·nÌ
cen urËen˝ na po¯ÌzenÌ hmotnÈho a nehmotnÈho
majetku a pozemk˘, na zv˝öenÌ z·kladnÌho jmÏnÌ, 
na tvorbu  fond˘, jejichû tvorba a naplÚov·nÌ je ulo-
ûeno zvl·ötnÌmi pr·vnÌmi p¯edpisy.

Pol.  »Ìseln˝ kÛd N·zev
Ë. SKP

(celnÌho
sazebnÌku)

Pro ˙Ëely regulace cen19)

a) do ceny nelze zahrnovat n·klady na Ëinnosti a tvorbu
prost¯edk˘ na rozvojovÈ pot¯eby, kterÈ jsou p¯edmÏtem
dotacÌ poskytovan˝ch ze st·tnÌho rozpoËtu, ze st·tnÌch
fond˘, pop¯ÌpadÏ hrazeny z jin˝ch zdroj˘, a rovnÏû
n·klady a zisk za Ëinnosti poskytovanÈ prod·vajÌcÌm
za ˙platu;

b) odpisy lze zahrnout do ceny maxim·lnÏ ve v˝öi sku-
teËnÏ uplatnÏnÈ13) prod·vajÌcÌm;

c) prod·vajÌcÌ je povinen p¯edloûit kupujÌcÌmu na jeho
û·dost kalkulaci ceny vytvo¯enÈ v souladu s touto
poloûkou.

____________________
12)

Např. § 723 občanského zákoníku.
13)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
14)

§ 24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
15)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
16)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
17)

§ 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
18)

§ 43 zákona č. 254/2001 Sb
19)

§ 101 zákona č. 254/2001 Sb.

1. 41.00.12 Voda povrchov·17)

odebran· z vodnÌch tok˘18)

»·st II.

Seznam zboûÌ, u nÏhoû se uplatÚujÌ  vÏcnÏ usmÏrÚovanÈ ceny
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Tato poloûka se vztahuje na dod·vky vody pitnÈ z vodo-
vod˘ a na odv·dÏnÌ odpadnÌch vod kanalizacemi podle
zvl·ötnÌho p¯edpisu22).

Pro ˙Ëely regulace cen platÌ
a) v p¯ÌpadÏ v˝raznÏjöÌho kolÌs·nÌ cen vstup˘ opr·vnÏnÏ

zahrnovan˝ch do n·klad˘ lze p¯i propoËtu ekonomicky
opr·vnÏn˝ch n·klad˘ tyto ceny ËasovÏ pr˘mÏrovat 
s tÌm vöak, ûe pr˘mÏrn· cena nesmÌ b˝t za dan˝ Ëasov˝
interval z·mÏrnÏ zv˝öena,
odpisy lze zahrnout do ceny maxim·lnÏ ve v˝öi sku-
teËnÏ uplatnÏnÈ13) prod·vajÌcÌm,
do ceny nelze zahrnovat n·klady a tvorbu prost¯edk˘
na rozvojovÈ pot¯eby, kterÈ jsou dotov·ny ze st·tnÌho
rozpoËtu, ze st·tnÌch fond˘ nebo z rozpoËtu obcÌ,
pop¯ÌpadÏ hrazeny z jin˝ch zdroj˘;

b) pokud je rozhodnuto23) o uplatnÏnÌ dvousloûkovÈ formy
vodnÈho a stoËnÈho, m˘ûe b˝t vyËlenÏno  nejv˝öe 20%
z celkov˝ch ekonomicky opr·vnÏn˝ch n·klad˘ a p¯i-
mÏ¯enÈho zisku pro danÈ obdobÌ pro v˝poËet pevnÈ
sloûky24);

c) za kaûd˝ dalöÌ zapoËat˝ den, kromÏ prvnÌch 24 hodin
nefunkËnosti vodovodnÌho nebo kanalizaËnÌho
systÈmu musÌ b˝t na û·dost kupujÌcÌho poskytnuta 
p¯imÏ¯en· sleva z pevnÈ sloûky. Na tuto okolnost musÌ
b˝t kupujÌcÌ ve smlouvÏ v˝slovnÏ upozornÏn;

d) prod·vajÌcÌ je povinen p¯edloûit kupujÌcÌmu na jeho
û·dost kalkulaci ceny vytvo¯enÈ podle tÈto poloûky;

e) zp˘sob roz˙Ëtov·nÌ vodnÈho a stoËnÈho25) jednotliv˝m
spot¯ebitel˘m je p¯edmÏtem dohody mezi odbÏrate-
lem21) a spot¯ebiteli. Spot¯ebitelem se rozumÌ majitel
bytu, uûivatel bytu, uûivatel nebytov˝ch prostor˘ nebo
jin˝ uûivatel nemovitosti vËetnÏ odbÏratel˘, kte¯Ì
nemovitost p¯Ìmo uûÌvajÌ;

f) nedojde-li k dohodÏ podle pÌsm. e) nejmÈnÏ s polovi-
nou spot¯ebitel˘, provede se roz˙Ëtov·nÌ podle poËtu
obyvatel˘ bytu v z·vislosti na vybavenÌ bytu a podle
poËtu a druhu nebytov˝ch prostor˘ (smÏrn· ËÌsla roËnÌ
pot¯eby vody)26). Pevn· sloûka, je-li zvolena dvousloû-
kov· forma vodnÈho a stoËnÈho, se roz˙Ëtuje podle m2

podlahovÈ plochy byt˘ a nebytov˝ch prostor˘;
g) zp˘sob v˝poËtu z·loh dohodne odbÏratel21) se spot¯ebi-

teli. Nedojde-li k dohodÏ nejmÈnÏ s polovinou spot¯e-
bitel˘, mÏsÌËnÌ z·lohy za dod·vku vody pitnÈ a za vodu
odpadnÌ odvedenou se pro kaûdÈ z˙ËtovacÌ obdobÌ
vypoËÌtajÌ ve v˝öi maxim·lnÏ jednÈ dvan·ctiny dod·-
vek a to podle skuteËnÈ spot¯eby vody za p¯edchozÌ
roËnÌ obdobÌ nebo  podle smÏrn˝ch ËÌsel roËnÌ pot¯eby
vody,26) vyn·sobenÈ cenami sjednan˝mi podle stanove-
n˝ch pravidel vÏcnÈho usmÏrÚov·nÌ cen.

V˝robky farmaceutickÈ a imunobiolo-
gickÈ hum·nnÌ vËetnÏ diagnostik hro-
madnÏ vyr·bÏnÈ nebo dov·ûenÈ   podlÈ-
hajÌcÌ registraci podle zvl·ötnÌho
pr·vnÌho p¯edpisu1) kromÏ v˝robk˘ 
uveden˝ch v poloûce Ë. 1 Ë·sti I. oddÌlu
A tohoto v˝mÏru a v˝robky s v˝dejem
v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) 
a plnÏ hrazenÈ spot¯ebitelem ve vybra-
n˝ch ATC skupin·ch a form·ch pod·nÌ
uveden˝ch v p¯Ìloze Ë 2.

ZdravotnickÈ prost¯edky2) ke kompenzo-
vanÌ urËitÈ vady nebo nedostateËnosti,
kterÈ se implantujÌ do tÏla pacienta 
v r·mci zdravotnÌho v˝konu, vËetnÏ
srdeËnÌch stimul·tor˘

Pro tvorbu vÏcnÏ usmÏrÚovan˝ch cen a jejich zmÏny platÌ:

(1) VÏcnÏ usmÏrÚovan· cena tuzemskÈho v˝robku zahr-
nuje ekonomicky opr·vnÏnÈ n·klady a p¯imÏ¯en˝ zisk
souvisejÌcÌ s v˝robou a dod·nÌm v˝robku na sklad
tuzemskÈho odbÏratele.  Suroviny z dovozu se do ceny

____________________
20)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

21)
§ 2 odst. 5 a § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích).

22)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

23)
§ 20 odst 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb

24)
§ 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

25)
§ 8 odst. 10 a 11 zákona č. 274/2001 Sb.

26)
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

3. V˝robky ve zdravotnictvÌ

2. 41.00.11 Voda pitn·20) dod·van·

41.00.20 odbÏratel˘m21)

Voda pitn· dod·van· 

do vodovodnÌ sÌtÏ pro ve¯ejnou

pot¯ebu jinÈ osobÏ neû je

odbÏratel (Ñvoda p¯edan·ì)

90.01 Odv·dÏnÌ a ËiötÏnÌ odpadnÌch

vod, z toho jen voda odveden·

kanalizacÌ neËiötÏn· 

a voda odpadnÌ ËiötÏn·

23.30
24.42 
(12, 28, 29, 
30, 33)

33.10.15
33.10.17
33.10.18
(30, 33, 39, 
40, 42, 61,
62, 63, 64,
66, 72, 73,
76, 79, 90,
92, 94, 95)
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zahrnujÌ v po¯izovacÌ dovoznÌ cenÏ v p¯ÌsluönÈ mÏnÏ
p¯epoËtenÈ kurzem devizovÈho trhu uplatnÏn˝m 
p¯i urËenÌ z·kladu pro vymÏ¯enÌ cla (celnÌ hodnota) 
a po p¯ÌpadÏ upraven˝m koeficientem podle bodu (8).
V˝robce m˘ûe v pr˘bÏhu roku 2004 zv˝öit vÏcnÏ usmÏr-
Úovanou cenu nejv˝öe tak, aby sjednan· vÏcnÏ usmÏr-
Úovan· cena nep¯ekroËila v roce 2004 o vÌce neû 8 %
vÏcnÏ usmÏrÚovanou cenu platnou k 31. prosinci 2003.

(2) VÏcnÏ usmÏrÚovan· cena dov·ûenÈho v˝robku se tvo¯Ì 
na z·kladÏ dovoznÌ ceny se zahrnutÌm n·klad˘ spoje-
n˝ch s dod·nÌm na sklad tuzemskÈho odbÏratele nebo
celnÌ sklad p¯epoËtem z mÏny uplatnÏnÈ p¯i urËenÌ
z·kladu pro vymÏ¯enÌ cla (celnÌ hodnota) s pouûitÌm
kurzu devizovÈho trhu pop¯ÌpadÏ upravenÈho koeficien-
tem podle bodu (8) s p¯ipoËtenÌm cla.

(3) Dodavatel dov·ûenÈho v˝robku m˘ûe v pr˘bÏhu roku
2004 zv˝öit vÏcnÏ usmÏrÚovanou cenu nejv˝öe o vliv
zmÏny kurzu devizovÈho trhu p¯ÌsluönÈ mÏny oproti
kurzu devizovÈho trhu uplatnÏnÈmu p¯i urËenÌ do tÈ
doby platnÈ vÏcnÏ usmÏrÚovanÈ ceny tak, aby sjednan·
vÏcnÏ usmÏrÚovan· cena nep¯ekroËila v roce 2004 
o vÌce neû 8 % vÏcnÏ usmÏrÚovanou cenu platnou 
k 31. 12. 2003.

(4) Do cen p¯i prodeji koneËnÈmu spot¯ebiteli lze zahrnout
jen skuteËnÏ vy˙Ëtovanou cenu od tuzemskÈho v˝robce
nebo zahraniËnÌho dodavatele, nejv˝öe vöak  cenu odpo-
vÌdajÌcÌ pravidl˘m vÏcnÈho usmÏrÚov·nÌ, kter· obsa-
huje p¯ÌpadnÈ clo, s p¯ipoËtenÌm sjednanÈ p¯ir·ûky 
za obchodnÌ v˝kony a danÏ z p¯idanÈ hodnoty. V p¯ÌpadÏ,
ûe distributor nebo dalöÌ prod·vajÌcÌ snÌûÌ cenu od tuzem-
skÈho v˝robce nebo zahraniËnÌho dodavatele, lze do ceny
p¯i prodeji koneËnÈmu spot¯ebiteli zahrnout jen takto snÌ-
ûenou cenu a p¯Ìsluönou p¯ir·ûku za obchodnÌ v˝kon. 
P¯i zaokrouhlenÌ nesmÌ b˝t p¯ekroËena  stanoven· maxi-
m·lnÌ p¯ir·ûka podle poloûky Ë. 1 bod (5) Ë·sti I. oddÌlu
A tohoto v˝mÏru. Dodavatel je povinen informovat
odbÏratele (net˝k· se  koneËnÈho spot¯ebitele) o v˝öi
ceny od tuzemskÈho v˝robce nebo zahraniËnÌho dodava-
tele a o v˝öi svÈ Ë·sti p¯ir·ûky za v˝kony obchodu.

(5) U dov·ûen˝ch v˝robk˘ se sjedn·v· p¯ir·ûka k cenÏ
uvedenÈ na  faktu¯e nebo jinÈm obdobnÈm dokladu,
nap .̄ dodacÌ list, pro  forma ˙Ëet, nejv˝öe vöak k cenÏ
skuteËnÏ vy˙ËtovanÈ zahraniËnÌm dodavatelem, p¯epo-
ËtenÈ kurzem devizovÈho trhu vyhl·öen˝m »eskou
n·rodnÌ bankou platn˝m ke  dni vystavenÌ faktury nebo
jinÈho obdobnÈho dokladu zahraniËnÌm dodavatelem
doprov·zejÌcÌho zboûÌ p¯es hranice do »eskÈ republiky,
pop¯ÌpadÏ upraven˝m koeficientem podle bodu (8),
p¯iËemû tato cena zahrnuje n·klady na dopravu 
do skladu tuzemskÈho odbÏratele nebo celnÌho skladu
a  uplatnÏnÈ clo. Takto p¯epoËten· cena nesmÌ b˝t vyööÌ
neû cena urËen· podle bodu (2).

(6) Pokud dovoznÌ cena uveden· na faktu¯e nebo jinÈm
obdobnÈm dokladu, nap .̄ dodacÌ list, proforma ˙Ëet,

doprov·zejÌcÌm zboûÌ p¯es hranice do »eskÈ republiky
je v ËeskÈ mÏnÏ, vyj·d¯Ì se vliv zmÏny kurzu 
devizovÈho trhu procentem zmÏny kurzu devizovÈho trhu
euro vypoËten˝m zp˘sobem podle bodu (2) nebo (3).

(7) ZjiötÏnÈ indexy zmÏn kurzu devizovÈho trhu a hodnoty
pr˘mÏrnÈho kurzu devizovÈho trhu se zaokrouhlujÌ 
na  t¯i desetinn· mÌsta a vÏcnÏ usmÏrÚovanÈ ceny 
pro ˙Ëely prok·zanÌ zjiötÏnÌ procent zmÏn cen podle
bod˘ (1) a (3) na dvÏ desetinn· mÌsta.

(8) Kurzem devizovÈho trhu »eskÈ n·rodnÌ banky, kter˝ 
je pouûÌv·n k p¯epoËtu dovoznÌ ceny v˝robku se
rozumÌ tento kurz  p¯ÌpadnÏ upraven˝  koeficientem
vyjad¯ujÌcÌm odchylku prodejnÌho kurzu hlavnÌch
komerËnÌch bank oproti kurzu devizovÈho trhu »eskÈ
n·rodnÌ banky, kter˝ ËinÌ maxim·lnÏ 1,0155.

V˝robky farmaceutickÈ a imunobiolo-
gickÈ hum·nnÌ (hum·nnÌ lÈËivÈ p¯Ì-
pravky) vËetnÏ diagnostik hromadnÏ
vyr·bÏnÈ  nebo dov·ûenÈ  nepodlÈhajÌcÌ
registraci podle zvl·ötnÌho p¯edpisu1)     

V˝robky transf˙znÌch stanic
V˝robky individu·lnÏ vyrobenÈ nebo
dovezenÈ a v˝robky pouûÌvanÈ jako
vzorky pro ˙Ëely vÏdeckÈ, v˝zkumnÈ,
kontrolnÌ nebo v˝ukovÈ
LÈËivÈ l·tky pro v˝robu lÈËiv˝ch 
p¯Ìpravk˘ (LuËebniny farmaceutickÈ)
LÈËivÈ,  diagnostickÈ, dezinfekËnÌ a den-
t·lnÌ  p¯Ìpravky a odmÏrnÈ roztoky (tzv.
Ñmagistraliterì) p¯ipravovanÈ v za¯ÌzenÌch
lÈk·renskÈ pÈËe podle lÈka¯skÈho p¯edpisu,
v souladu s platn˝m »esk˝m lÈkopisem
nebo technologick˝m p¯edpisem za pod-
mÌnek stanoven˝ch pr·vnÌm p¯edpisem
Katgut chirurgick˝ sterilnÌ (öicÌ mate-
ri·l)

V˝robky galanternÌ drobnÈ, z toho jen
pouzdra na dalekohledovÈ br˝le - pouze
na lÈka¯sk˝ p¯edpis (poukaz)

ZdravotnickÈ prost¯edky2) ke kompenzo-
v·nÌ urËitÈ vady nebo nedostateËnosti
vËetnÏ dÌl˘ ortopedick˝ch a protetic-
k˝ch, vËetnÏ srdeËnÌch stimul·tor˘, 
na individu·lnÌ zak·zku - z toho jen 
na lÈka¯sk˝ p¯edpis (poukaz)

4. OstatnÌ v˝robky a v˝kony

ve zdravotnictvÌ neuvedenÈ

v poloûce Ë. 3 Ë·sti II.

tohoto v˝mÏru

23.30
24.41
24.42
(12, 28, 
29, 30,
33)

24.42.24
(30)

19.20.13
(4202)

17.52.12
18.23.12
18.23.14
21.22.12
33.10.15
33.10.17
33.10.18



15CENOV› VÃSTNÕK 13/2003

N·hrady protetickÈ a ortodontickÈ ve
stomatologii

Obruby br˝lovÈ na individu·lnÌ zak·zku
- z toho jen  na lÈka¯sk˝ p¯edpis (pou-
kaz)

Opravy a ˙drûba zdravotnick˝ch pro-
st¯edk˘  a ochrann˝ch pom˘cek - z toho
jen na  lÈka¯sk˝ p¯edpis
Opravy a ˙drûba n·hrad protetick˝ch 
a ortodontick˝ch ve stomatologii

Do cen p¯Ìpravk˘ p¯ipravovan˝ch v za¯ÌzenÌch lÈk·renskÈ
pÈËe podle lÈka¯skÈho p¯edpisu, v souladu s platn˝m »es-
k˝m lÈkopisem nebo technologick˝m p¯edpisem za podmÌ-
nek stanoven˝ch pr·vnÌm p¯edpisem (tzv. Ñmagistraliterì)
lze p¯i prodeji koneËnÈmu spot¯ebiteli  zahrnout jen:
- cenu spot¯ebovan˝ch lÈËiv˝ch (˙Ëinn˝ch) a pomoc-

n˝ch l·tek, cenu pouûit˝ch obal˘ vËetnÏ uz·vÏru, tÏs-
nÌcÌ vloûky a ötÌtku pro informace o lÈËivu,

- pomÏrnou Ë·st ceny technologickÈho materi·lu spot¯e-
bovanÈho p¯i p¯ÌpravÏ individu·lnÏ p¯ipravovanÈho
lÈËivÈho p¯Ìpravku odpovÌdajÌcÌ skuteËnÏ p¯ipravova-
nÈmu mnoûstvÌ lÈËiva p¯edepsanÈmu v lÈka¯skÈm
p¯edpisu a celkovÈ pouûitelnosti technologickÈho
materi·lu uvedenÈ v˝robcem,

- ËiötÏnou vodu v mnoûstvÌ p¯edepsanÈm v lÈka¯skÈm
p¯edpisu, ËiötÏn· voda pouûit· p¯i p¯ÌpravÏ lÈËiva jako
pomocn· l·tka se do ceny nezahrnuje,

- cenu spot¯ebovanÈ ËiötÏnÈ vody a sazbu taxy laborum  
u hromadnÏ vyr·bÏn˝ch lÈËiv˝ch p¯Ìpravk˘, jejichû cena
jiû  zahrnuje p¯ir·ûku za obchodnÌ v˝kon, kterÈ je nutno
p¯ed v˝dejem upravit do koneËnÈ aplikaËnÌ formy,

- sazby taxy laborum; u p¯Ìpravk˘ pro nÏû lze uplatnit
r˘znÈ sazby taxy laborum, pouze jednu z tÏchto 
sazeb, a to i p¯i opakov·nÌ tÈûe pr·ce. P¯i p¯ÌpravÏ vÏt-
öÌho mnoûstvÌ p¯ipravovan˝ch p¯Ìpravk˘, neû je uve-
deno v p¯ehledu maxim·lnÌch sazeb pro skupinu 
12 - 17 v ÑSeznamu v˝robk˘ a v˝kon˘ ve zdravotnic-
tvÌ a v˝kon˘ oËnÌ optiky s maxim·lnÌmi cenamiì, 
se taxa laborum vypoËte jako souËin sazby pro 
nejvÏtöÌ mnoûstvÌ v p¯ÌsluönÈ skupinÏ a podÌlu 
mezi skuteËn˝m mnoûstvÌm a hornÌm limitem pro nej-
vyööÌ  sazbu.

ZdravotnÌ pÈËe, kter· je poskytov·na
˙ËastnÌku ve¯ejnÈho zdravotnÌho pojiö-
tÏnÌ
a) a nenÌ  hrazena podle zvl·ötnÌho pr·v-

nÌho p¯edpisu4) z ve¯ejnÈho zdravot-
nÌho pojiötÏnÌ

b) zdravotnick˝m za¯ÌzenÌm, kterÈ nenÌ
ve smluvnÌm vztahu s p¯Ìsluönou
zdravotnÌ pojiöùovnou

ZdravotnÌ pÈËe poskytovan· v dÏtsk˝ch
ozdravovn·ch hrazen· ze zdravotnÌho
pojiötÏnÌ za podmÌnek stanoven˝ch
zvl·ötnÌm pr·vnÌm p¯edpisem4)

KomplexnÌ a p¯ÌspÏvkov· l·zeÚsk· pÈËe
hrazen· ze  zdravotnÌho pojiötÏnÌ4) 

Pro ˙Ëely regulace cen platÌ:
1. UrËenÈ podmÌnky uvedenÈ v p¯Ìloze Ë. 5 tohoto

v˝mÏru.
2. VÏcnÏ usmÏrÚovan· cena zahrnuje

a) ekonomicky opr·vnÏnÈ n·klady na:
aa) provozov·nÌ ûelezniËnÌ ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ pravi-

delnÈ osobnÌ dopravy (pouze p¯eprava osob)
ab) provozov·nÌ a provozuschopnost ûelezniËnÌ dr·hy

(dopravnÌ cesty) pro ve¯ejnou vnitrost·tnÌ pravi-
delnou osobnÌ dopravu, z toho na:
- ¯ÌzenÌ provozu ûelezniËnÌ ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ

pravidelnÈ osobnÌ dopravy na dopravnÌ cestÏ.
V˝öe n·klad˘ musÌ b˝t snÌûena o tu Ë·st, kter·
je vynakl·d·na na dopravu zajiöùovanou jin˝mi
dopravci (pouûitÌ ûelezniËnÌ dopravnÌ cesty).

- infrastrukturu dopravnÌ cesty ûelezniËnÌ
ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ pravidelnÈ osobnÌ dopravy.
V˝öe n·klad˘ musÌ b˝t snÌûena o tu Ë·st, kter·
je vynakl·d·na na dopravu zajiöùovanou jin˝mi
dopravci (pouûitÌ ûelezniËnÌ dopravnÌ cesty). 

b) zaplacenÈ ceny za pouûitÌ ûelezniËnÌ dopravnÌ
cesty pro ve¯ejnou vnitrost·tnÌ pravidelnou osobnÌ
dopravu, pokud ji provozovatel dr·ûnÌ dopravy
platÌ jinÈmu subjektu,

c) p¯imÏ¯en˝ zisk, kter˝ se v·ûe k provozov·nÌ
ûelezniËnÌ ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ pravidelnÈ osobnÌ
dopravy27).

3. Kalkulace vÏcnÏ usmÏrÚovanÈ ceny musÌ b˝t prove-
dena na jednotlivÈ  kategorie vlak˘ osobnÌ p¯epravy, 
u kter˝ch je uplatÚov·no rozdÌlnÈ jÌzdnÈ. Pokud je 
k jÌzdnÈmu uplatÚov·na cena (p¯Ìplatek) za pouûitÌ
vlak˘ vyööÌ kvality (Ëi jinÈ kategorie), je dopravce
povinen provÈst kalkulaci tÈto ceny (p¯Ìplatku) samo-
statnÏ.

5. ZdravotnÌ pÈËe

6. 60.10. Doprava osob ûelezniËnÌ 

60.21.10 vnitrost·tnÌ (jÌzdnÈ)

(1) 85.11

(2) 85.11.16

(3) 85.14.15

36.63.31
(30, 33, 39, 
40, 42, 48, 
61, 62, 63, 
64, 66, 73, 
87, 90, 94, 
95)
33.10.17
(90)

33.40.13

33.10.92

33.10.92

____________________

27)
§ 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č, 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 231/1997 Sb.
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VÏcnÏ usmÏrÚovanÈ ceny vykalkulovanÈ za jednotlivÈ
kategorie vlak˘ musÌ odpovÌdat vztahu:

N + Z - D ≥ T , 

kde
N  = ekonomicky opr·vnÏnÈ n·klady na provozov·nÌ ûelez-

niËnÌ ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ pravidelnÈ osobnÌ dopravy
(pouze p¯eprava osob) a provozov·nÌ a provozuschop-
nost ûelezniËnÌ dopravnÌ cesty pro ve¯ejnou vnitrost·tnÌ
pravidelnou osobnÌ dopravu p¯edch·zejÌcÌho roku zv˝-
öenÈ o prokazatelnÈ n·klady na vstupech bÏûnÈho roku,

Z  = p¯imÏ¯en˝ zisk vztahujÌcÌ se k provozov·nÌ ûelez-
niËnÌ ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ pravidelnÈ osobnÌ
dopravy odpovÌdajÌcÌ podmÌnk·m bÏûnÈho roku,

T  = pl·novanÈ trûby za ûelezniËnÌ ve¯ejnou vnitrost·tnÌ
pravidelnou osobnÌ dopravu (jÌzdnÈ, p¯Ìplatky uplat-
ÚovanÈ k jÌzdnÈmu pro vlaky vyööÌ kvality, 
za mÌstenku, leh·tko, l˘ûko, cennÈ zn·mky k pr˘-
kazk·m na slevu apod.) na bÏûn˝ rok bez danÏ z p¯i-
danÈ hodnoty 

D  = dotace poskytnutÈ ze st·tnÌho rozpoËtu, st·tnÌch
fond˘ Ëi rozpoËt˘  kraj˘ a obcÌ, pop .̄ prost¯edky 
hrazenÈ z jin˝ch zdroj˘, na provozov·nÌ ûelezniËnÌ
ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ pravidelnÈ osobnÌ dopravy 
a na dopravnÌ cestu ûelezniËnÌ ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ
pravidelnÈ osobnÌ dopravy na bÏûn˝ rok

4. Odpisy lze zahrnout do ceny maxim·lnÏ ve v˝öi sku-
teËnÏ uplatnÏnÈ13).

Pro ˙Ëely regulace cen platÌ:

(1) UrËenÈ podmÌnky uvedenÈ v p¯Ìloze Ë. 6 tohoto
v˝mÏru.

(2) Dopravce propoËte pro bÏûn˝ rok vÏcnÏ usmÏrÚovanÈ
ceny plnÈho (obyËejnÈho) jÌzdnÈho na z·kladÏ cen

uveden˝ch v p¯Ìloze Ë. 6 upraven˝ch koeficientem k,
jehoû v˝öe nesmÌ p¯es·hnout hodnotu vypoËtenou
podle vzorce

kde
N  = ekonomicky opr·vnÏnÈ n·klady  linkovÈ dopravy 

v roce 2002,
Z  = p¯imÏ¯en˝ zisk odpovÌdajÌcÌ podmÌnk·m roku 2002

podle bodu (3), 
T  = trûby celkem bez danÏ z p¯idanÈ hodnoty za linko-

vou dopravu v roce 2002,
D  = neinvestiËnÌ dotace poskytnutÈ ze st·tnÌho rozpoËtu,

resp. rozpoËtu okresnÌch ˙¯ad˘ a obcÌ, v roce 2002,
n   = roËnÌ r˘st provoznÌch n·klad˘ roku 2004 ve v˝öi

1,02.

(3) P¯imÏ¯en˝ zisk zahrnuje

a) zisk ZA, kter˝ po zdanÏnÌ sazbou danÏ z p¯Ìjm˘
platnou pro rok 2004 a po p¯ÌdÏlu do obli-
gatornÌch fond˘ nesmÌ v Ë·sti urËenÈ na prostou
obnovu autobus˘ p¯ekroËit 1/8 hodnoty auto-
bus˘ nezbytn˝ch pro linkovou dopravu snÌûenou 
o Ë·stku celkov˝ch odpis˘ vöech autobus˘ 
pro linkovou dopravu zahrnutou v n·kladech. 
Pro tento propoËet se pouûije cena autobusu 
ve v˝öi 3,2 mil. KË. PoËet autobus˘  nezbytn˝ch
pro zabezpeËenÌ poûadovanÈho rozsahu linkovÈ
dopravy odsouhlasÌ p¯Ìsluön˝ dopravnÌ ˙¯ad 
pro rok 2002, vËetnÏ rezervy maxim·lnÏ do v˝öe
10%.

b) zisk ZB, kter˝ po zdanÏnÌ sazbou danÏ z p¯Ìjm˘
platnou pro rok 2004 a po p¯ÌdÏlu do obli-
gatornÌch fond˘ bude prokazatelnÏ vynaloûen 
v bÏûnÈm roce na dalöÌ nezbytnÈ investiËnÌ 
projekty pro pot¯eby linkovÈ dopravy (nap .̄ 
na modernizace a dostavby gar·ûÌ a odstavn˝ch
ploch), pop¯ÌpadÏ na dalöÌ prokazatelnÈ  pot¯eby.

Takto vypoËten˝ p¯imÏ¯en˝ zisk se snÌûÌ  o investiËnÌ
dotaci na n·kup nov˝ch autobus˘.

(4) Dopravce, kter˝ zaËal provozovat pravidelnou linko-
vou  dopravu po roce 2002, vypoËte koeficient k v roce
zah·jenÌ provozu podle vzorce

7. 60.21.2 Ve¯ejn· vnitrost·tnÌ pravideln·

60.21.3 autobusov· doprava  (d·le jen

Ñlinkov· dopravaì) mimo 

mÏstskou hromadnou dopravu

a dopravu p¯ÌmÏstskou 

provozovanou v r·mci 

mÏstskÈ hromadnÈ dopravy

N + Z
k =               × n,

T + D
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kde
N  = ekonomicky opr·vnÏnÈ n·klady,
Z = p¯imÏ¯en˝ zisk,
t  = 25,0 pro p¯Ìpady zah·jenÌ provozu v roce 2003,
t  = 25,0 pro p¯Ìpady zah·jenÌ provozu  v roce 2004,
S = propoËtenÈ mnoûstvÌ km ujet˝ch jednotliv˝mi spoji

na  vöech provozovan˝ch link·ch.
Pro v˝poËet koeficient˘ se pouûijÌ ˙daje o skuteËnÈm, 
a nenÌ-li, o p¯edpokl·danÈm rozsahu linkovÈ dopravy 
v roce jejÌho zah·jenÌ. UstanovenÌ bodu  (3) se pouûije p¯i-
mÏ¯enÏ.

(5) VÏcnÏ usmÏrÚovan· cena plnÈho (obyËejnÈho) jÌzd-
nÈho  urËen· podle bod˘ (2) a (4) m˘ûe b˝t zaokrou-
hlena na celÈ  koruny (t.j. do 0,50 KË dol˘ a od 0,50 KË
vËetnÏ nahoru).

(6) Takto propoËtenou cenu m˘ûe dopravce zv˝öit na spo-
jÌch, odsouhlasen˝ch p¯Ìsluön˝m dopravnÌm ˙¯adem aû
o 20 %. V pracovnÌ dny nem˘ûe podÌl  spoj˘ s takto
nav˝öenou cenou p¯es·hnout 20 %  z celkovÈho poËtu
spoj˘ provozovan˝ch dopravcem.

Pro ˙Ëely regulace cen platÌ tyto urËenÈ podmÌnky:

a) bezplatnÏ se p¯epravujÌ
- dÏti do 6 let,
- p¯edstavitelÈ st·tnÌ moci a nÏkter˝ch st·tnÌch

org·n˘ a soudci, o nichû tak urËÌ zvl·ötnÌ pr·vnÌ
p¯edpis28),

- drûitelÈ pr˘kazu ÑZTPì a ÑZTP/Pì vËetnÏ pr˘vodce
a psa29);

b) za nejv˝öe polovinu plnÈ  ËasovÈ  jÌzdenky nep¯enosnÈ
s platnostÌ nejmÈnÏ jeden mÏsÌc se na ˙zemÌ mÏsta p¯e-
pravujÌ 

- dÏti od 6 do 15 let,
- û·ci z·kladnÌch a st¯ednÌch ökol podle zvl·ötnÌho

pr·vnÌho p¯edpisu30) a studenti vysok˝ch ökol podle
zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯edpisu31) za splnÏnÌ podmÌ-
nek uveden˝ch v ß 11, 12, 13 a 14 zvl·ötnÌho 
pr·vnÌho p¯edpisu32) s v˝jimkou student˘ trvale
v˝dÏleËnÏ Ëinn˝ch podle ß 10 z·kona  o st·tnÌ 
soci·lnÌ podpo¯e32).

VÏcnÏ usmÏrÚovanÈ n·jemnÈ a ceny sluûeb spojen˝ch 
s uûÌv·nÌm byt˘ bytov˝ch druûstev postaven˝ch s finanËnÌ,
˙vÏrovou a jinou pomocÌ druûstevnÌ bytovÈ v˝stavbÏ se
urËÌ podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯edpisu.33)

(1) Do n·jemnÈho za kalend·¯nÌ rok lze zahrnout ekono-
micky opr·vnÏnÈ n·klady

a) na mzdy;

b) na ˙drûbu a opravy budov a strojnÌho za¯ÌzenÌ,
nejv˝öe vöak 1,3 % z jejich po¯izovacÌ ceny,
pop¯ÌpadÏ reprodukËnÌ po¯izovacÌ ceny podle
zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯edpisu35); 

c) na ˙drûbu a opravy vnit¯nÌho za¯ÌzenÌ obytn˝ch a
ostatnÌch mÌstnostÌ zejmÈna n·bytku, dalöÌho
invent·¯e, koberc˘, matracÌ, loûnÌho pr·dla,
povlak˘, prostÏradel, polöt·¯˘ a p¯ikr˝vek, nej-
v˝öe vöak 1,5 % z jejich po¯izovacÌ ceny, pop¯Ì-
padÏ reprodukËnÌ po¯izovacÌ ceny podle zvl·öt-
nÌho pr·vnÌho p¯edpisu35);

d) ve v˝öi odpis˘ budov a strojnÌho za¯ÌzenÌ odpovÌ-
dajÌcÌ rovnomÏrnÈmu odpisov·nÌ podle zvl·ötnÌho
pr·vnÌho p¯edpisu36);

8. Doprava osob mÏstsk· 

hromadn· a p¯ÌmÏstsk· 

provozovan· v r·mci mÏstskÈ

hromadnÈ dopravy - z toho jen

rozsah a v˝öe  poskytovan˝ch

slev a bezplatnÈ p¯epravy

____________________

28) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech  spojených s výkonem funkce představitelů státní moci  a některých státních
orgánů a soudců, ve znění  pozdějších předpisů.

29) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991  Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon  České
národní rady o působnosti orgánů České republiky  v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
31) Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
33) Vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.
34) § 717 a § 718 občanského zákoníku.
35) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
36) Zákon č. 586/1992 Sb.

N + Z
k =               ,

t . S

9. N·jem bytu 

10. 70.32.11 N·jemnÈ v obytn˝ch 

mÌstnostech v za¯ÌzenÌch

urËen˝ch  k trvalÈmu bydlenÌ34)
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e) na opot¯ebenÌ loûnÌho pr·dla, povlak˘ a prostÏra-
del,  nejv˝öe 33 % a polöt·¯˘ a pokr˝vek nejv˝öe
20 % z po¯izovacÌ ceny, pop¯ÌpadÏ reprodukËnÌ
po¯izovacÌ  ceny podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯ed-
pisu35);

f) reûijnÌ ostatnÌ n·klady, nejv˝öe vöak 60% z hru-
b˝ch  mezd;

g) na sluûby, kterÈ poskytuje nebo zprost¯edkovanÏ
zajiöùuje pronajÌmatel, vych·zejÌcÌ ze skuteËnosti
uplynulÈho kalend·¯nÌho roku. 

(2) Do n·jemnÈho za kalend·¯nÌ rok lze zahrnout p¯imÏ-
¯en˝  zisk, nejv˝öe vöak 10 % ze souËtu n·klad˘ podle
bodu (1). 

(3) Do n·jemnÈho je moûno zahrnout jen n·klady p¯Ìmo
souvisejÌcÌ s provozem, ¯ÌzenÌm a spr·vou obytn˝ch
mÌstnostÌ v za¯ÌzenÌch urËen˝ch k trvalÈmu bydlenÌ 
a jen n·klady na sluûby spojenÈ s jejich uûÌv·nÌm vyna-
loûenÈ v uplynulÈm kalend·¯nÌm roce.

(4) N·jemnÈ za kalend·¯nÌ rok se rozpoËte podle poËtu
mÌstnostÌ nebo l˘ûek nebo m2 uûÌvanÈ podlahovÈ 
plochy.

(5) Maxim·lnÌ mÏsÌËnÌ n·jemnÈ ËinÌ jednu dvan·ctinu 
z n·jemnÈho zjiötÏnÈho podle bodu (4).

(6) PronajÌmatel m˘ûe n·jemnÈ zv˝öit pouze na z·kladÏ
zv˝öenÌ cen uplatnÏnÈho dodavateli jednotliv˝ch slu-
ûeb spojen˝ch  s uûÌv·nÌm obytn˝ch mÌstnostÌ v sou-
ladu s cenov˝mi  p¯edpisy nebo na z·kladÏ dohodnutÈ
zmÏny v rozsahu a kvalitÏ dod·van˝ch sluûeb. Pod-
mÌnkou je p¯edchozÌ sezn·menÌ n·jemnÌk˘ s tÌmto zv˝-
öenÌm n·jemnÈho vËetnÏ p¯edloûenÌ pr˘kazu o vlivu
zv˝öenÌ cen nebo zmÏny v rozsahu a kvalitÏ sluûeb 
na mÏsÌËnÌ n·jemnÈ podle bodu (5).

____________________

37) Zákon  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 - skupina odpadů 20 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů).
Vyhláška  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

38) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění  pozdějších předpisů.
39) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů
41) § 41 zákona č. 56/2001 Sb.

11. SbÏr, svoz, t¯ÌdÏnÌ

a zneökodÚov·nÌ

komun·lnÌho odpadu37)

13. V˝kony metrologickÈ

podle zvl·ötnÌho

pr·vnÌho p¯edpisu39)

14. V˝kony st·tnÌho zkuöebnictvÌ

podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho

p¯edpisu40)

16. Sluûby dod·vky televiznÌch

program˘ kabelovÈ televize 

12. PovinnÈ technickÈ prohlÌdky,

kter˝mi se kontroluje technick˝

stav silniËnÌch vozidel

ve stanici technickÈ kontroly

podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho

p¯edpisu38)

15. V˝kony stanic mÏ¯enÌ emisÌ

p¯i mÏ¯enÌ emisÌ silniËnÌch

motorov˝ch vozidel

podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho

p¯edpisu41)
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vnitrost·tnÌ poötovnÌ sluûby, jejichû
˙Ëelem je dod·nÌ poötovnÌch z·silek 
a pouk·zanÈ penÏûnÌ Ë·stky

Vnitrost·tnÌ poötovnÌ z·silky43)

obyËejnÈ psanÌ, obyËejn˝ balÌk, oby-
Ëejn· slepeck· z·silka, doporuËenÈ
psanÌ, doporuËen˝ balÌk, doporuËen·
slepeck· z·silka, cennÈ psanÌ, cenn˝
balÌk, dodejka, dod·nÌ do vlastnÌch
rukou adres·ta, dobÌrka, zkr·cenÌ
odbÏrnÌ lh˘ty pro vyzvednutÌ poötovnÌ
z·silky, reklamace;

PoötovnÌ poukazy44)

poötovnÌ pouk·zka hotovost-˙Ëet (A),
poötovnÌ pouk·zka ˙Ëet-hotovost (B),
poötovnÌ pouk·zka hotovost-hotovost
(C), dodejka, dod·nÌ do vlastnÌch rukou
adres·ta, termÌnovan· v˝plata, rekla-
mace;

Pro ˙Ëely regulace cen platÌ:

a) ekonomicky opr·vnÏn˝mi n·klady jsou n·klady 
na poskytov·nÌ poötovnÌch sluûeb spojen˝ch 
s p¯ijÌm·nÌm, p¯epravou a dod·v·nÌm poötovnÌch 
z·silek;

b) ekonomicky opr·vnÏnÈ n·klady podle pÌsmena a), p¯i-
mÏ¯en˝ zisk a n·klady na sluûby uvedenÈ v pÌsmenu d)
celkem za jednotlivÈ souhrnnÈ skupiny sluûeb 
v bodech (1) a (2) se v r·mci tÏchto skupin rozpoËÌtajÌ
na jednotlivÈ sluûby; 

c) v˝öe vÏcnÏ usmÏrÚovan˝ch cen nesmÌ p¯ekroËit u d·le
uveden˝ch sluûeb stanovenÈ nejv˝öe p¯ÌpustnÈ Ë·stky:  

KË  

ObyËejn· z·silka (ß 28 odst. 3 vyhl·öky
Ë. 28/2001 Sb., d·le jen Ñvyhl·ökyì)

ObyËejnÈ psanÌ standard do 20 g vËetnÏ 6,50
(Ël. 12 odst. 4a) PoötovnÌch podmÌnek
»eskÈ poöty, s.p., d·le jen ÑPoötovnÌch podmÌnekì) 

ObyËejn˝ balÌk do 2 kg vËetnÏ 26,00
(Ël. 12 PoötovnÌch podmÌnek)

DoporuËenÈ psanÌ (ß 31 vyhl·öky)

DoporuËenÈ psanÌ do 20 g vËetnÏ 17,00
(Ël. 14 PoötovnÌch podmÌnek)

DoporuËen˝ balÌk (ß 32 vyhl·öky)

DoporuËen˝ balÌk do 2 kg vËetnÏ 35,00
(Ël. 15 PoötovnÌch podmÌnek)

PoötovnÌ pouk·zka C (ß 42 vyhl·öky)

PoötovnÌ pouk·zka C (Ël. 57 PoötovnÌch
podmÌnek)
Pouk·zka do 200 KË vËetnÏ 16,00
Pouk·zka nad 200 KË do 5 000 KË vËetnÏ 24,00

Dodejka (ß 46 vyhl·öky)

Dodejka (Ël. 19 a 58 PoötovnÌch podmÌnek) 5,00

Do vlastnÌch rukou (ß 47 vyhl·öky)

Do vlastnÌch rukou (Ël. 20 a 59 PoötovnÌch 5,00
podmÌnek)

d) bezplatnÏ se poskytujÌ tyto poötovnÌ sluûby:
SlepeckÈ z·silky (ß 30, ß 34 vyhl·öky (Ël. 13 a 16 poö-
tovnÌch podmÌnek)) 
Z·silky pro v·leËnÈ zajatce a civilnÌ internovanÈ osoby
nebo z·silky jimi odesÌlanÈ;

e) prov·dÌ-li se ˙hrada poötovnÌch sluûeb platn˝mi 
poötovnÌmi zn·mkami, platÌ pro jejich prodej 
nejv˝öe Ë·stka ve v˝öi jejich nomin·lnÌ hodnoty.

____________________

42) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů.
Vyhláška  č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví  podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajiš@ování držitelem
poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), ve znění pozdějších předpisů.

43) Díl I Poštovních podmínek základních služeb České pošty, s. p.
44) Díl II Poštovních podmínek základních služeb České pošty, s. p.

17. Vnitrost·tnÌ poötovnÌ sluûby42),

z toho jen

64.11 

(1) 64.11.12
64.11.13
64.11.14

(2) 64.11.14
64.11.15
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1. ⁄¯ednÏ stanoven˝mi cenami uveden˝mi v Ë·sti I.
tohoto v˝mÏru, kromÏ maxim·lnÌch cen podle poloûky
Ë. 1  v Ë·sti I. oddÌlu A, se rozumÌ ceny  vËetnÏ danÏ 
z p¯idanÈ hodnoty podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯ed-
pisu45). 

2. »Ìseln˝ kÛd StandardnÌ klasifikace produkce a celnÌho
sazebnÌku je u jednotliv˝ch poloûek uveden orientaËnÏ.
Pro za¯azenÌ zboûÌ do poloûky je rozhodujÌcÌ slovnÌ
popis poloûky.

3. ZruöujÌ se v˝mÏry MF:

Ë. 01/2003 (Cenov˝ vÏstnÌk Ë·stka 21/2002),
Ë. 02/2003 (Cenov˝ vÏstnÌk Ë·stka 7/2003),
Ë. 03/2003 (Cenov˝ vÏstnÌk Ë·stka 8/2003),
Ë. 04/2003 (Cenov˝ vÏstnÌk Ë·stka 8/2003).

V˝mÏr nab˝v· ˙Ëinnosti dnem 1. ledna 2004.

MÌstop¯edseda vl·dy a ministr financÌ
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 

»·st III.

Obecn· a zruöujÌcÌ ustanovenÌ

____________________

45) Zákon č. 588/1992 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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P¯Ìloha Ë. 1
k v˝mÏru MF Ë. 01/2004

SEZNAM L…»IV›CH L¡TEK NEBO JEJICH KOMBINACÕ

OBSAéEN›CH V L…»IV›CH PÿÕPRAVCÕCH,

KTER¡ V UVEDEN›CH ATC SKUPIN¡CH A FORM¡CH POD¡NÕ

PODL…HAJÕ REGULACI MAXIM¡LNÕMI CENAMI

PlatÌ od 1. 7. 2003

Skupina je definov·na ATC oznaËenÌm, n·zvem a lÈkovou formou.

Pro regulaci maxim·lnÌ cenou je nezbytnÈ, aby lÈËiv˝ p¯Ìpravek splÚoval vöechna t¯i kritÈria: ATC skupinu, n·zev sku-
piny i formu pod·nÌ. Pokud vöechna t¯i kriteria nejsou splnÏna, lÈËiv˝ p¯Ìpravek nenÌ do tÈto cenovÈ regulace za¯azen. 

ATC klasifikace pro pot¯eby za¯azov·nÌ lÈËiv˝ch p¯Ìpravk˘ do seznamu lÈËiv˝ch p¯Ìpravk˘ regulovan˝ch maxim·lnÌ
cenou  je stanovena St·tnÌm ˙stavem pro kontrolu lÈËiv.

Pokud je uvedena ATC skupina s niûöÌm poËtem neû 7 mÌst, pak v p¯ÌpadÏ, ûe za ¯etÏzcem oznaËujÌcÌm ATC skupinu
je uvedena hvÏzdiËka Ñ*ì,  platÌ toto oznaËenÌ  i pro vÌcemÌstnÈ ATC skupiny.

P¯Ìklad: A04AD - do skupiny nepat¯Ì A04AD01, A04AD02 atd. Naopak do skupiny oznaËenÈ A10A* pat¯Ì A10AA01,
A10AB04 atd.

Kombinace hlavnÌch ˙Ëinn˝ch l·tek do skupiny nepat¯Ì, pokud nejsou zmÌnÏny v n·zvu skupiny.

A01AA01 fluorid sodn˝ p.o.
A01AB* antiinfektiva pro lok·lnÌ lÈËbu v dutinÏ ˙stnÌ p.o.,lok. 
A01AC* kortikoidy pro lok·lnÌ lÈËbu v dutinÏ ˙stnÌ lok.
A02AD kombinace slouËenin hlinÌku, v·pnÌku a ho¯ËÌku p.o.
A02AD01 kombinace slouËenin hlinÌku, v·pnÌku a ho¯ËÌku, kombinace norm·lnÌch solÌ p.o.
A02AD02 magaldrat p.o.
A02AD04 hydrotalcit, pevnÈ i tekutÈ lÈkovÈ formy p.o.
A02BA* antiulcerÛza ze skupiny H2-antagonist˘, pro peror·lnÌ formy ranitidinu p.o., parent.

pouze nad 100 mg ˙ËinnÈ l·tky v jednÈ tabletÏ
A02BB* antiulcerÛza ze skupiny prostaglandin˘ p.o.
A02BC* inhibitory protonovÈ pumpy p.o., parent.
A02BX* jin· lÈËiva peptickÈho v¯edu p.o., parent.
A03AA* syntetick· anticholinergika, estery s terc. aminoskupinou p.o.
A03AB* syntetick· anticholinergika, kvarternÌ amoniovÈ b·ze p.o.
A03AD* muskulotropnÌ spasmolytika p.o., parent.
A03AE02 tegaserod p.o.
A03AX13 slikony (pevnÈ i tekutÈ formy) p.o.
A03AX58 alverin, kombinace p.o.
A03B* alkaloidy rulÌku a jejich deriv·ty p.o., parent., p. rect.
A03DA* syntetick· anticholinergika v kombinaci  s analgetiky p.o., parent., p. rect.
A03EA* antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p.rect.
A03FA* prokinetika p.o., parent., inhal., 

p. rect.,
A04AA* antagonistÈ 5HT3 receptor˘ (Ñsetronyì) p.o., parent., p. rect.

ATC N·zev skupiny lÈËiv Forma
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A04AD theokl·t embraminu p.o.
A04AD theokl·t moxastinu p.o., p.rect.
A05AA* hepatika obsahujÌcÌ ûluËovÈ kyseliny p.o.
A05AX fenipentol p.o.
A05AX02 hymekromon p.o.
A05BA silymarin v kombinaci p.o.
A05BA fosfolipidy p.o., parent.
A05BA03 silymarin p.o., parent.
A06AB52 makrogol, kombinace p.o.
A06AD10 kombinace miner·lnÌch solÌ k p¯ÌpravÏ Golytelyho roztoku p.o.
A06AD11 laktulÛza p.o.
A06AD12 laktitol p.o.
A06AD15 makrogol p.o.
A06AG10 sorbitol v kombinaci s kont. laxativem p.rect.
A07AA01 neomycin p.o.
A07AA02 nystatin p.o.
A07AA03 natamycin p.o.
A07AA11 rifaximin p.o.
A07BC05 diosmectin p.o.
A07EA* st¯evnÌ protiz·nÏtliv· lÈËiva: kortikoidy pro mÌstnÌ p˘sobenÌ p.o., p.rect.
A07EB* st¯evnÌ antialergick· lÈËiva kromÏ kortikoid˘ p.o.
A07EC* aminosalicylov· kyselina a podobnÈ l·tky p.o., p.rect.
A07FA* protipr˘jmovÈ mikroorganismy p.o.
A08AA10 sibutramin p.o.
A08AB01 orlistat p.o.
A09AA enzymovÈ p¯Ìpravky, s pankreatinem, dle lip·zy p.o.
A09AA multienzymy, Wobenzym p.o.
A09AA02 multienzymy p.o.
A09AC01 pepsin a kyselinotvornÈ l·tky p.o.
A10A* insuliny a analoga parent.
A10B* peror·lnÌ antidiabetika p.o. 
A11CA* vitamin A, samotn˝ p.o., parent.
A11CC* vitamin D a analoga p.o., parent.
A11DA* thiamin parent.
A11DB* kombinace vitamÌn˘, vitamÌn B1, B6, B12 parent.
A11GA* askorbov· kyselina (vitamin C), samotn· parent.
A11HA* vitamin B2, B6 a E parent.
A11JA* kombinace vitamÌn˘ parent.
A12AA* v·pnÌk p.o., parent.
A12AX v·pnÌk v kombinaci s fluorem nebo s cholekalciferolem p.o.
A12BA* draslÌk vËetnÏ kombinace s ho¯ËÌkem p.o., parent.
A12CC* ho¯ËÌk p.o., parent.
A12CD01 fluorid sodn˝ p.o.
A12CX jinÈ miner·lnÌ produkty s obsahem v·pnÌku p.o.
A14A* anabolika pro systÈmovÈ pouûitÌ - deriv·ty androstanu parent.
A16AA01 levokarnitin parent.
A16AA02 ademetionin p.o., parent.
A16AB02 imiglucer·za parent.
A16AB03 alfa agalsid·za parent.
A16AB04 beta agalsid·za parent.

ATC N·zev skupiny lÈËiv Forma
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A16AX01 tioktov· kyselina parent.
B01AA* antikoagulancia ze skupiny antagonist˘ vitaminu K p.o.
B01AB* antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho deriv·t˘ p.o., parent.
B01AC* antiagregancia kromÏ heparinu, vËetnÏ kombinacÌ ˙Ëinn˝ch l·tek p.o., parent.
B01AD* trombolytika - enzymy parent.
B01AX* jin· antithrombotika parent.
B02AA* antifibrinolytika - aminokyseliny p.o., parent.
B02AB* inhibitory prote·z parent.
B02B* vitamin K a jin· hemostatika p.o., parent.,lok.
B03AA* peror·lnÌ p¯Ìpravky s dvojmocn˝m ûelezem p.o.
B03AB* peror·lnÌ p¯Ìpravky s trojmocn˝m ûelezem p.o.
B03AC* ûelezo trojmocnÈ, parenter·lnÌ p¯Ìpravky parent.
B03AD* ûelezo v kombinaci s kyselinou listovou p.o.
B03AE* ûelezo v kombinaci s kyanokobalaminem a kyselinou listovou p.o.
B03AE02 ûelezo, vitamÌny a listov· kyselina p.o.
B03BA* vitamin B12 a jeho deriv·ty parent.
B03BB* kyselina listov· a jejÌ deriv·ty p.o.
B03XA* jin· antianemika parent.
B05AA* krevnÌ n·hrady a frakce plazmatick˝ch protein˘ parent.
B05B* intravenÛznÌ roztoky parent.
B05D* roztoky k peritone·lnÌ dial˝ze parent.
B05X* p¯Ìdavky k intravenÛznÌm roztok˘m parent.
B05Z* hemodialyzaËnÌ roztoky a hemofiltr·ty lok.
C01A* srdeËnÌ glykosidy p.o., parent.
C01B* antiarytmika, t¯Ìda I a II p.o., parent.
C01C* srdeËnÌ stimulancia, kromÏ srdeËnÌch glykosid˘ parent.
C01DA* organickÈ nitr·ty p.o., parent., inhal., 

sublng.
C01DX* jin· vasodilatancia pro srdeËnÌ onemocnÏnÌ p.o., parent.
C01EA* prostaglandiny parent.
C01EB10 adenosin parent.
C01EB15 trimetazidin p.o.
C02* antihypertenziva p.o., parent.
C03* diuretika p.o., parent.
C04A* perifernÌ vazodilatancia p.o., parent.
C05AD* p¯Ìpravky obsahujÌcÌ lok·lnÌ anestetika, lÈkovÈ formy mastÌ a ËÌpk˘ lok., p. rect.
C05AX* jin· antihemorrhoidalia k zevnÌmu pouûitÌ, lÈkovÈ formy mastÌ a ËÌpk˘ lok., p. rect.
C05BA* hepariny nebo heparinoidy k zevnÌmu pouûitÌ, vËetnÏ kombinacÌ lok.
C05BB* sklerotizujÌcÌ l·tky k lok·lnÌ injekci parent.
C05BX01 dobesil·t v·penat˝ p.o.
C05CA* bioflavonoidy p.o.
C05CX* jin· kapil·ry stabilizujÌcÌ lÈËiva p.o., parent.
C07* beta-blok·tory (vËetnÏ ATC skupiny C07AG* - alfa i betablok·tory a vËetnÏ p.o., parent.

kombinacÌ betablok·tor˘ s dalöÌmi lÈËiv˝mi l·tkami)
C08* blok·tory v·pnÌkovÈho kan·lu, vËetnÏ kombinacÌ s jin˝mi lÈËiv˝mi l·tkami p.o., parent.
C09* l·tky p˘sobÌcÌ na renin-angiotensinov˝ systÈm, vËetnÏ kombinacÌ s jin˝mi p.o., parent.

˙Ëinn˝mi l·tkami
C10AA* inhibitory HMG Co-A redukt·zy (Ñstatinyì) p.o.
C10AB* fibr·ty p.o.
C10AC* adsorbenty ûluËov˝ch kyselin p.o.

ATC N·zev skupiny lÈËiv Forma
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C10AD06 acipimox p.o.
C10AX09 ezetimibum p.o.
D01AA* antibiotika pro lok·lnÌ uûitÌ lok.
D01AC* antimykotika pro lok·lnÌ pouûitÌ - imidazolovÈ a triazolovÈ deriv·ty, lok.

vËetnÏ kombinacÌ, nikoliv öampÛny
D01AE nitroethanoldodecylsulfonat lok.
D01AE naftifinhydrochlorid lok.
D01AE04 kyselina undecylenov· lok.
D01AE14 ciclopirox lok.
D01AE15 terbinafin lok.
D01AE16 amorolfin lok.
D01AE18 tolnaftat lok.
D01AE19 tolcikl·t lok.
D01AE20 kombinace antimykotik lok.
D01BA* antibiotika p.o.
D02AB p¯Ìpravky obsahujÌcÌ oxid zineËnat ,̋ do 120 g v jednom balenÌ vËetnÏ lok.
D02AC* mÏkk˝ parafin a tukovÈ produkty, vËetnÏ kombinacÌ lok.
D02AE01 p¯Ìpravky obsahujÌcÌ moËovinu lok.
D02AE51 urea, kombinace lok.
D02AX jin· emolliencia a protektiva lok.
D03AX jin· lÈËiva podporujÌcÌ zajizvenÌ: zinci hyaluronas, lÈkovÈ formy gelu lok.

a roztoku
D03AX02 dextranomer lok.
D03BA* proteolytickÈ enzymy lok.
D04AB01 lidokain, lÈkovÈ formy spreje, koncentrace 10% lok.
D05AA dehty vËetnÏ odbarven˝ch deht˘ lok.
D05AC01 dithranol lok.
D05AD02 methoxalen, 0,15% koncentrace lok.
D05AX02 kalcipotriol lok.
D05AX03 kalcitriol lok.
D05AX04 tacalcitol lok.
D05AX05 tazaroten lok.
D05B* antipsoriatika k celkovÈmu pouûitÌ p.o.
D06AA tetracyklin a deriv·ty lok.
D06AX* jin· antibiotika k zevnÌmu pouûitÌ vËetnÏ kombinacÌ lok.
D06BA* sulfonamidy vËetnÏ kombinacÌ lok.
D06BB04 podofylotoxin lok.
D06BX01 metronidazol lok.
D07AA* kortikoidy slabÏ ˙ËinnÈ (skupina I) lok.
D07AB* kortikoidy, mÌrnÏ ˙ËinnÈ (skupina II) lok.
D07AC* kortikoidy, silnÏ ˙ËinnÈ (skupina III) lok.
D07AD* kortikosteroidy, velmi silnÏ ˙ËinnÈ (skupina IV) lok.
D07BA* kortikoidy, slabÏ ˙ËinnÈ, kombinace s antiseptiky lok.
D07BB* kortikoidy, mÌrnÏ ˙ËinnÈ, kombinace s antiseptiky lok.
D07C* kortikoidy, kombinace s antibiotiky lok.
D07XA* kortikoidy, slabÏ ˙ËinnÈ, jinÈ kombinace lok.
D07XB* kortikosteroidy, mÌrnÏ ˙ËinnÈ, jinÈ kombinace lok.
D07XC* kortikosteroidy, silnÏ ˙ËinnÈ, jinÈ kombinace lok.
D07XD* kortikosteroidy velmi silnÏ ˙ËinnÈ, jinÈ kombinace lok.
D08AC02 chlorhexidin lok.
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26 CENOV› VÃSTNÕK 13/2003

D08AD kyselina borit·, lÈkovÈ formy roztok˘ a mastÌ lok.
D08AG02 polyvidon-jÛd, lÈkovÈ formy roztoku a masti lok.
D08AH kloroxin lok.
D08AJ bromid benzododecinia  ve formÏ  tinktury a vodnÈho  roztoku lok.
D08AX jin· antiseptika a desinficiencia - pouze p¯Ìpravky, kterÈ obsahujÌ lok.

hexamidin/chlorhexidin nebo noxytiolin vËetnÏ kombinace s tetrakainem 
nebo p¯Ìpravky obsahujÌcÌ taurolidin

D10AD* retinoidy k zevnÌmu pouûitÌ pro lÈËbu akne vËetnÏ kombinacÌ lok.
D10AE01 benzoyl peroxid, lÈkovÈ formy roztok˘, lotiÌ, krÈm˘ a gel˘ lok.
D10AF* antibiotika a chemoterapeutika pro lÈËbu akne lok.
D10AX03 kyselina azelaov· lok.
D10BA01 isotretinoin p.o.
D11AF p¯Ìpravky proti bradavicÌm: fluorouracil, lÈkovÈ formy mastÌ a roztok˘ lok.
D11AX jin· dermatologika - p¯Ìpravky s celulÛzou v lÈkovÈ formÏ z·syp˘ lok.

a p¯Ìpravky obsahujÌcÌ pimecrolimus
D11AX14 tacrolimus lok.
G01AA* vagin·lnÏ pod·van· antibiotika a antimykotika vag.
G01AF* vagin·lnÏ pod·vanÈ deriv·ty imidazolu vag.
G01AG* deriv·ty triazolu vag.
G01AX jin· antiinfektiva a antiseptika: nitrofurantoin vag.
G01AX jin· antiinfektiva a antiseptika: sulfathiazol vag.
G01AX03 polykresulen vag.
G01AX jin· antiinfektiva a antiseptika: kombinace nifuratel/nystatin: vag.

lÈkovÈ formy vagin·lnÌch ËÌpk˘ a krÈm˘
G01AX jin· antiinfektiva a antiseptika: laktobacillus vag.
G01AX jin· antiinfektiva a antiseptika: tetraboritan sodn˝ vag.
G01AX05 nifuratel p.o.
G01AX11 polyvidon-jÛd, vagin·lnÌ ËÌpky a vagin·lnÌ gel vag.
G01AX12 ciklopirox: vagin·lnÌ roztok, krÈm a ËÌpky vag.
G01AX14 laktobacilus a estriol v kombinaci vag.
G02A* oxytocika (l·tky zvyöujÌcÌ tonus dÏlohy) p.o., parent., vag.
G02CA* sympatomimetika - tokolytika p.o., parent.
G02CB* inhibitory prolaktinu p.o.
G02CC03 benzydamin hydrochlorid vag.
G02CX01 atosiban parent.
G03B* androgeny p.o., parent.
G03CA* p¯irozenÈ a semisyntetickÈ estrogeny, samotnÈ p.o., parent., inhal., 

vag., transd.
G03D* progestiny p.o., parent.
G03E* androgeny a ûenskÈ pohlavnÌ hormony v kombinaci parent.
G03F* gestageny a estrogeny v kombinaci p.o., transd.
G03GA* gonadotropiny parent.
G03GB* syntetickÈ l·tky stimulujÌcÌ ovulaci p.o.
G03HA01 cyproteron p.o., parent.
G03HB01 kombinace cyproteron s estradiolem (nikoliv vöak s etinylestradiolem) p.o.
G03XA* antigonadotropiny a podobnÈ l·tky p.o.
G03XC01 raloxifen p.o.
G04BC rozpouötÏdla moËov˝ch kamen˘, ve formÏ pr·öku a effervescentnÌch tablet p.o.
G04BD02 flavoxat p.o.
G04BD04 oxybutynin p.o.
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G04BD06 propiverin p.o.
G04BD07 tolterodin p.o.
G04BE01 alprostadil parent.
G04C* lÈËiva uûÌvan· p¯i benignÌ hypertrofii prostaty p.o.
H01* hypofyz·rnÌ a  hypotalamickÈ hormony a jejich analoga, kromÏ antagonist˘ p.o.,parent., lok.

gonadotropin-releasing hormon˘
H02* kortikosteroidy pro celkovÈ pouûitÌ p.o., parent., p. rect.
H03AA* hormony ötÌtnÈ ûl·zy p.o.
H03B* antithyreoid·lnÌ p¯Ìpravky p.o., parent.
H03CA* lÈËiva pouûÌvan· pro jÛdovou terapii p.o.
H04AA* glukagon a jeho deriv·ty, vËetnÏ formy hypokit parent.
H05BA* kalcitonin parent., inhal.
J01A* tetracykliny p.o., parent.
J01B* amfenikoly p.o., parent.
J01C* betalaktamov· antibiotika - peniciliny, vËetnÏ kombinacÌ p.o., parent.
J01D* betalaktamov· antibiotika  - jin· neû peniciliny, vËetnÏ kombinacÌ p.o., parent.
J01E* sulfonamidy a trimetoprim, vËetnÏ kombinacÌ p.o., parent.
J01F* makrolidy a linkosamidy p.o., parent.
J01G* aminoglykosidov· antibiotika parent., lok. 
J01M* chinolony p.o., parent.
J01R* kombinace antibakteri·lnÌch lÈËiv p.o.
J01X* jinÈ antibakteri·lnÌ l·tky p.o., parent.
J02A* antimykotika pro systÈmovÈ pouûitÌ p.o., parent.
J04A* tuberkulostatika p.o., parent.
J04B* l·tky pro lÈËenÌ lepry p.o.
J05A* p¯Ìmo p˘sobÌcÌ antivirotika a jejich kombinace p.o., parent., inhal.
J06A* hyperimunnÌ sÈra parent.
J06B* imunoglobuliny parent.
J07AF01 oËkovacÌ l·tka proti z·ökrtu parent.
J07AG* vakcÌna proti hemofilu influenze B parent.
J07AH* meningokokovÈ vakcÌny parent.
J07AJ* vakcÌna proti d·vivÈmu kaöli parent.
J07AL* pneumokokovÈ vakcÌny parent.
J07AM* oËkovacÌ l·tky proti tetanu parent.
J07AN* oËkovacÌ l·tky proti tuberkulÛze parent.
J07AX* jinÈ bakteri·lnÌ oËkovacÌ l·tky parent.
J07BB* vakcÌny proti ch¯ipce parent.
J07BD* oËkovacÌ l·tky proti spalniËk·m, vËetnÏ kombinacÌ  parent.

s jin˝mi oËkovacÌmi l·tkami
J07BE01 oËkovacÌ l·tka proti p¯ÌuönicÌm, ûiv˝ atenuovan˝ virus parent.
J07BF* vakcÌny proti dÏtskÈ obrnÏ p.o.,parent.
J07BG* oËkovacÌ l·tky proti vzteklinÏ parent.
J07BJ* vakcÌny proti zardÏnk·m parent.
J07CA* bakteri·lnÌ a virovÈ oËkovacÌ l·tky kombinovanÈ parent.
L01A* alkylaËnÌ l·tky p.o., parent.
L01B* antimetabolity p.o., parent., lok.
L01C* rostlinnÈ alkaloidy a jinÈ p¯ÌrodnÌ l·tky p.o., parent.
L01D* cytotoxick· antibiotika a podobnÈ l·tky p.o., parent.
L01X* jin· antineoplastika p.o., parent., lok.
L02A* hormony a p¯ÌbuznÈ l·tky p.o., parent., inhal.
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L02B* antagonistÈ hormon˘ a p¯ÌbuznÈ l·tky p.o., parent.
L03AA* cytokiny a imunomodul·tory:  kolonie stimulujÌcÌ faktory parent.
L03AB* interferony parent.
L03AC* interleukiny parent.
L03AX* jinÈ cytokiny a imunomodul·tory p.o., parent., lok.
L04A* imunosupresivnÌ l·tky p.o., parent.
M01AA* protiz·nÏtliv· lÈËiva ze skupiny butylpyrazolidin˘ p.o., parent., p. rect.
M01AB* protiz·nÏtliv· lÈËiva ze skupiny deriv·t˘ kyseliny octovÈ p.o., parent., p. rect.
M01AB55 kombinace diklofenak/misoprostol p.o.
M01AC* protiz·nÏtliv· lÈËiva ze skupiny oxikam˘ p.o., parent., p. rect.
M01AE* protiz·nÏtliv· lÈËiva ze skupiny deriv·t˘ kyseliny propionovÈ p.o., parent., p. rect.

- kromÏ kombinacÌ
M01AG* protiz·nÏtliv· lÈËiva ze skupiny fenam·t˘ p.o., parent.
M01AH* protiz·nÏtliv· lÈËiva ze skupiny koxib˘ p.o.
M01AX* jin· nesteroidnÌ antiflogistika a antirevmatika p.o., parent., p. rect.
M01CB* p¯Ìpravky obsahujÌcÌ zlato parent.
M01CC* penicilamin a p¯ÌbuznÈ l·tky p.o.
M01CX* ostatnÌ specifick· antirevmatika p.o.
M02AA* protiz·nÏtlivÈ p¯Ìpravky, nesteroidnÌ, k zevnÌmu pouûitÌ - kromÏ lok.

s obsahem bufexamaku (M02AA09) a nebo flurbiprofenu (M02AA19)
M02AC p¯Ìpravky s deriv·ty kyseliny salicylovÈ lok.
M02AX* jinÈ lok·lnÌ p¯Ìpravky k lÈËenÌ kloub˘ a sval˘ k zevnÌmu pouûitÌ lok.
M03A* myorelaxancia, perifernÏ ˙ËinnÈ l·tky parent.
M03BA52 karisoprodol, kombinace kromÏ psycholeptik p.o.
M03BC51 orfenadrin, kombinace parent.
M03BX* jin· centr·lnÏ p˘sobÌcÌ myorelaxancia p.o., parent.
M03CA* dantrolen a jeho deriv·ty parent.
M04A* antiuratika p.o.
M05BA* difosfon·ty (bisfoston·ty) p.o., parent.
M09AX* jin· lÈËiva poruch muskuloskelet·lnÌ soustavy p.o., parent.
N01A* anestetika celkov· parent., inhal.
N01B* anestetika lok·lnÌ parent., lok.
N02AA* p¯ÌrodnÌ opiovÈ alkaloidy, s n·sledujÌcÌmi v˝jimkami: nehrazena skupina p.o., parent., p. rect.

N02AA58 (dihydrokodein v kombinaci) a skupina N02AA59 (kodein 
v kombinaci), N02AA79 (kodein v kombinaci s psycholeptiky)

N02AB* analgetika ze skupiny fenylpiperidinov˝ch deriv·t˘ p.o., parent., transd.
N02AC* analgetika ze skupiny difenylpropylaminov˝ch deriv·t˘ p.o., parent.
N02AD* analgetika ze skupiny benzomorfanov˝ch deriv·t˘ p.o., parent.
N02AE* analgetika ze skupiny deriv·t˘ oripavinu parent., sublng., 

transd.
N02AF* deriv·ty morfinanu parent.
N02AX* analgetika ze skupiny ostatnÌch opioid˘ p.o., parent., p. rect.
N02BA lysin salicyl·t,lysin acetylsalicyl·t vË. kombinace s metoklopramidem p.o., parent.
N02BA01 kyselina acetylosalicylov· p.o.
N02BA02 aloxiprin p.o.
N02BA03 cholin salicyl·t p.o.
N02BA04 salicyl·t sodn˝ parent.
N02BA11 diflunisal p.o.
N02BB* pyrazolony, aminophenazon v kombinacÌch parent.
N02BE01 paracetamol p.o., p. rect.

ATC N·zev skupiny lÈËiv Forma
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N02BE05 propacetamol parent.
N02CA01 dihydroergotamin p.o., parent., inhal.
N02CA07 lisurid p.o.
N02CA52 ergotamin, kombinace p.o.
N02CC* selektivnÌ agonistÈ 5HT1 receptor˘ p.o., parent., inhal.
N02CX* jin· antimigrenika p.o.
N03A* antiepileptika p.o., parent.
N04* antiparkinsonika p.o., parent.
N05A* antipsychotika, neuroleptika p.o., parent.
N05B* anxiolytika p.o., parent., p. rect.
N05C* hypnotika a sedativa parent.
N06A* antidepresiva p.o., parent.
N06BA* centr·lnÏ p˘sobÌcÌ sympatomimetika p.o.
N06BX01 meklofenoxat parent.
N06BX02 pyritinol p.o., parent.
N06BX03 piracetam p.o., parent.
N06BX18 vinpocetin p.o., parent. 
N06DA* anticholinester·zy p.o.
N06DX01 memantin p.o.
N06DX02 extrakty z Ginkgo biloba p.o.
N07A* parasympatomimetika p.o., parent.
N07BB* l·tky pouûÌvanÈ p¯i z·vislosti na alkoholu p.o.
N07BC* l·tky pouûÌvanÈ p¯i z·vislosti na opi·tech p.o., sublng.
N07CA* antivertiginÛza p.o.
N07X jin· lÈËiva centr·lnÌ nervovÈ soustavy - cerebrolysin parent.
N07XX* jin· lÈËiva nervovÈ soustavy p.o., parent.
P01* antiprotozo·lnÌ p¯Ìpravky - lÈËiva proti amebi·ze a jin˝m protozoÌm p.o., parent., p. rect.
P02* anthelmintika p.o.
P03AB02 lindan, lÈkovÈ formy spreje, gelu a lotia lok.
P03AC esdepallethrin lok.
P03AC04 permerthrin lok.
R01AC* nosnÌ p¯Ìpravky - antialergika, kromÏ kortikosteroid˘ lok.
R01AD* nosnÌ p¯Ìpravky - kortikosteroidy lok.
R01AX03 ipratropium bromid lok.
R03A* sympatomimetika inhalaËnÌ vËetnÏ kombinacÌ inhal.
R03B* jin· inhalaËnÌ antiastmatika inhal.
R03C* sympatomimetika pro celkovÈ pod·nÌ p.o., parent.
R03D* jin· antiastmatika pro celkovÈ pod·nÌ p.o., parent., p. rect.
R05CA03 guaifenesin parent.
R05CB* mukolytika p.o., parent., inhal.
R05D* antitusika, kromÏ kombinacÌ s expektorancii p.o., parent., p. rect.
R05FB02 antitusika a expektoranicia p.o.
R06AA* antihistaminika ze skupiny deriv·t˘ aminoalkyletheru p.o., parent., p.rect.
R06AB03 dimetinden p.o.
R06AB56 dexbromfeniramin, kombinace p.o.
R06AD* antihistaminika ze skupiny deriv·t˘ fenothiazinu p.o., parent., p. rect.
R06AE* antihistaminika ze skupiny deriv·t˘ piperazinu p.o., parent., p. rect.
R06AK kombinace antihistaminik p.o.
R06AX* jin· antihistaminika pro celkovÈ pouûitÌ p.o., parent.
R07AA* plicnÌ surfaktanty parent.,p.o.

ATC N·zev skupiny lÈËiv Forma
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S01AA* oftalmologika - antibiotika lok.
S01AB* oftalmologika - sulfonamidy lok.
S01AD* oftalmologika - virostatika lok.
S01AX jin· antiinfektiva, lÈkovÈ formy oËnÌch kapek a oËnÌch mastÌ lok.
S01AX11 ofloxacin lok.
S01AX13 ciprofloxacin lok.
S01AX17 lomefloxacin lok.
S01B* oftalmologika - protiz·nÏtlivÈ l·tky lok.
S01C* oftalmologika - protiz·nÏtlivÈ l·tky a antiinfektiva v kombinaci lok.
S01E* antiglaukomatika a miotika p.o., lok.
S01FA* mydriatika a cykloplegika: anticholinergika lok.
S01FB01 fenylefrin, koncentrace 10% nebo vÌce lok.
S01GA52 tetryzolin/antihistaminikum lok.
S01GX* jin· antialergika vËetnÏ kombinacÌ lok.
S01HA* mÌstnÌ anestetika lok.
S01KA* pomocnÈ p¯Ìpravky p¯i chirurgii: viskoelastickÈ substance lok.
S01XA* jin· oftalmologika s v˝jimkou p¯Ìpravk˘ obsahujÌcÌch dialyz·t telecÌ krve lok.
S02AA11 polymyxin B lok.
S02BA kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok.
S02CA* kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok.
S02DA* kombinace analgetik a lok·lnÌch anestetik lok.
V01AA* extrakty alergen˘, diagnostickÈ i terapeutickÈ p.o., parent., 

intrader., PRICK 
test, sublng.

V03AB* antidota p.o., parent.
V03AC* chel·totvornÈ l·tky se ûelezem parent.
V03AC01 deferoxamin parent.
V03AE02 sevelamer p.o.
V03AF* detoxikujÌcÌ l·tky pro antineoplastickou lÈËbou p.o., parent.
V03AK tk·Úov· lepidla lok.
V03AX jinÈ terapeutickÈ p¯Ìpravky: antistafylokokov˝ f·gov˝ lyz·t lok.
V04C* diagnostika p.o., parent.,

intrader., PRICK
test, sublng.

V06 kombinace aminokyseliny/sacharidy/miner·ly/vitamÌny p.o.
V06CA v˝ûiva bez fenylalaninu p.o.
V06DA sacharidy/proteiny/miner·ly/vitamÌny, kombinace p.o.
V06DB tuk/sacharidy/proteiny/miner·ly/vitamÌny, kombinace p.o.
V06DC kombinace sacharid˘ p.o.
V06DD aminokyseliny vËetnÏ kombinacÌ s polypeptidy p.o.
V06DE kombinace. aminokyseliny/sacharidy/miner·ly/vitamÌny, obsahujÌcÌ p.o.

mlÈËnÈ bÌlkoviny kravskÈho mlÈka
V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner·ly/vitamÌny, kombinace., mlÈËnÈ proteinovÈ p.o.

hydrolyz·ty, s nÌzk˝m obsahem laktÛzy
V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner·ly/vitamÌny, kombinace., mlÈËnÈ bÌlkoviny p.o.

kravskÈho mlÈka, s nÌzk˝m obsahem laktÛzy
V06DE aminokyseliny/sacharidy/miner·ly/vitamÌny, kombinace., mlÈËnÈ proteinovÈ p.o.

hydrolyz·ty
V06DF n·hrady mlÈka obsahujÌcÌ sojovou bÌlkovinu p.o.
V06DX kombinace s vysok˝m obsahem mlÈËnÈ bÌlkoviny a kalcia p.o.
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V06DX MCT olej p.o.
V07AB voda pro injekci parent.
V08* kontrastnÌ l·tky p.o., parent., p. rect.
V09 radiofarmaka p.o., parent., inhal.
V11 hyperici extractum siccum normatum (LI 160) p.o.
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A01A stomatologickÈ p¯Ìpravky - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis lok.

(recept)

A01AA* lÈËiva pro profylaxi zubnÌho kazu - pouze s v˝dejem v·zen˝m na lÈka¯sk˝ lok.

p¯edpis (recept)

A01AD* jin· lÈËiva pro lok·lnÌ lÈËbu dutiny ˙stnÌ (s v˝jimkou A01AD02 benzydamin, lok.

lok.) - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A02AX* antacida, jinÈ kombinace - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o.

(recept)

A02BA02 antiulcerÛza ze skupiny H2-antagonist˘ - peror·lnÌ formy ranitidinu p.o.

do 100 mg vËetnÏ ˙ËinnÈ l·tky v jednÈ tabletÏ - pouze s v˝dejem v·zan˝m 

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A02E* antiregurgitancia - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

A03AX* jin· lÈËiva pro funkËnÌ st¯evnÌ potÌûe (kromÏ A03AX58 alverin, kombinace p.o.

a A03AX13 silikony) - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A03EA* spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci - pouze s v˝dejem p.o.

v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A03ED* spasmolytika v kombinaci s jin˝mi lÈËivy -  pouze s v˝dejem v·zan˝m p.o.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A04AD p¯Ìpravky obsahujÌcÌ dimenhydrin·t - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p.o.

p¯edpis

ATC N·zev skupiny lÈËiv, v˝dej v·zan˝ na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) Forma pod·nÌ

P¯Ìloha Ë. 2
k v˝mÏru MF Ë. 01/2004

SEZNAM ATC SKUPIN, L…»IV›CH L¡TEK A FOREM POD¡NÕ

UR»EN› PRO L…»IV… PÿÕPRAVKY PODL…HAJÕCÕ REGULACI

VÃCNÃ USMÃR“OVAN›MI CENAMI

S V›DEJEM V¡ZAN›M NA L…KAÿSK› PÿEDPIS (RECEPT)

A PLNÃ HRAZEN›CH SPOTÿEBITELEM

PLATÕ OD 1. 7. 2003

Skupina je definov·na ATC oznaËenÌm, lÈËivou l·tkou-v˝dejem v·z·n˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) a lÈkovou 
formou.

Pro regulaci vÏcnÏ usmÏrÚovanou cenou je nezbytnÈ, aby lÈËiv˝ p¯Ìpravek splÚoval vöechna t¯i kritÈria: ATC skupinu,
lÈËivou l·tku-v˝dej v·zan˝ na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) i formu pod·nÌ. Pokud vöechna t¯i kriteria nejsou splnÏna, lÈËiv˝
p¯Ìpravek nenÌ do tÈto cenovÈ regulace za¯azen.

ATC klasifikace a v˝dej v·zan˝ na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) pro pot¯eby za¯azov·nÌ lÈËiv˝ch p¯Ìpravk˘ do seznamu
lÈËiv˝ch p¯Ìpravk˘ regulovan˝ch vÏcnÏ usmÏrÚovanou  cenou  je stanoveno St·tnÌm ˙stavem pro kontrolu lÈËiv.

Pokud je uvedena ATC skupina s niûöÌm poËtem neû 7 mÌst, pak v p¯ÌpadÏ, ûe za ¯etÏzcem oznaËujÌcÌm ATC skupinu
je uvedena hvÏzdiËka Ñ*ì,  platÌ toto oznaËenÌ  i pro vÌcemÌstnÈ ATC skupiny.

P¯Ìklad: A03EA - do skupiny nepat¯Ì A03EA01, A03EA02 atd. Naopak do skupiny oznaËenÈ A07DA* pat¯Ì
A07DA01, A07DA02 atd.
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A06A* laxativa (s v˝jimkou A06AB52 makrogol, kombinace, A06AD10, A06AD11, p.o., p. rect.

A06AD12, A06AD15 makrogol,  p.o. a A06AG10, p.rect. ) 

- pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A07AX* jin· st¯evnÌ antiinfektiva - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o.

(recept)

A07BA* p¯Ìpravky obsahujÌcÌ medicin·lnÌ uhlÌ - pouze s v˝dejem v·zan˝m p.o.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A07CA* peror·lnÌ p¯Ìpravky pro rehydrataci s obsahem solÌ - pouze s v˝dejem p.o.

v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A07DA* antipropulsiva - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.,

A07X* jinÈ p¯Ìpravky proti pr˘jmu - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o.

(recept)

A08AA* centr·lnÌ anorektika - kromÏ A08AA10 sibutramin - pouze s v˝dejem p.o.

v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A09A digestiva vËetnÏ enzym˘ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o.

(recept)

A09AB* p¯Ìpravky uvolÚujÌcÌ kyseliny -  pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p.o.

p¯edpis (recept)

A11* vitamÌny vË. multivitamÌn˘ a kombinacÌ (kromÏ A11CA* vitamin  A samotn˝ p.o.

a jeho deriv·ty, A11CC* vitamin D a jeho deriv·ty) - pouze s v˝dejem 

v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A12CB* zinek - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

A12CD51 fluoridy, kombinace - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

A12CE* seleniËitan sodn˝ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o., parent.

A12CX jinÈ miner·lnÌ produkty - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis parent.

(recept)

A14* anabolika pro systÈmovÈ pouûitÌ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p.o.

p¯edpis (recept)

A16AA* aminokyseliny a deriv·ty (kromÏ A16AA01, parent. a A16AA02, p.o., parent.

p.o., parent.) - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

A16AX* r˘zn· lÈËiva tr·vicÌho traktu a metabolismu - pouze s v˝dejem v·zan˝m p.o.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

B06AA* enzymy - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) parent.

B06AB* jinÈ hematologickÈ p¯Ìpravky - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ parent.

p¯edpis (recept)

C01CA* adrenergnÌ a dopaminergnÌ l·tky - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p.o.

p¯edpis (recept)

C01DA* organickÈ nitr·ty - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) transd.

C01EB05 kreatinolfosf·t - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) parent.

C05AA* antihemorrhoidalia k zevnÌmu pouûitÌ - p¯Ìpravky s kortikoidy - pouze lok., p. rect.

s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

C05CA bioflavonoidy - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) lok.

C10AX jinÈ l·tky sniûujÌcÌ cholesterol a triglyceridy - pouze s v˝dejem v·zan˝m parent.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

ATC N·zev skupiny lÈËiv, v˝dej v·zan˝ na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) Forma pod·nÌ
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D01AE02 methylrosanilin - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) lok.

D02AF* emoliencia a protektiva - p¯Ìpravky obsahujÌcÌ kyselinu salicylovou lok.

- pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

D02BB* prolektiva proti UV z·¯enÌ pro celkovÈ pod·nÌ - pouze s v˝dejem v·zan˝m p.o.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

D03 p¯Ìpravky pro lÈËbu ran a v¯ed˘, kterÈ nejsou blÌûe specifikovanÈ lok.

a kterÈ neobsahujÌ chlorofyl, dextranomer, karboxycelulosu ani zinci 

hyaluronas - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

D04AA* antihistaminika k zevnÌmu pouûitÌ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ lok. 

p¯edpis (recept)

D04AB* anestetika k zevnÌmu pouûitÌ (kromÏ D04AB01 lidokain lÈkovÈ formy lok.

spreje, koncentrace 10%) - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis 

(recept)

D06BB* virostatika - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) lok.

D08AC biguanidy a amidiny - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) lok.

D10AX* jinÈ lok·lnÌ p¯Ìpravky proti akne (kromÏ D10AX03 kyselina azelaov·) lok.

- pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

D11AX* jin· dermatologika, kromÏ celulÛzy ve formÏ z·sypu, kromÏ p¯Ìpravk˘ p.o., lok.

obsahujÌcÌch primecrolimus a D11AX14 tacrolimus  - pouze s v˝dejem 

v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

G01AX vagin·lnÏ pod·van· jin· antiinfektiva a antiseptika - p¯Ìpravky obsahujÌcÌ vag.

benzalkonii chlorid- pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

G02CX jin· gynekologika - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o., lok.

G03A* hormon·lnÌ kontraceptiva - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o., parent.,

(recept) imp., transd.

G03CC* estrogeny, kombinace s jin˝mi lÈËivy - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ lok., vag.

p¯edpis (recept)

G03HB01 cyproteron v kombinaci s ethinylestradiolem p.o.

G04BE* lÈËiva pouûÌvan· p¯i erektilnÌ dysfunkci (kromÏ G04BE01, parent.) p.o., parent., lok.

- pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

J07AE* oËkovacÌ l·tky proti chole¯e - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o., parent. 

(recept)

J07AP* vakcÌna proti b¯iönÌmu tyfu - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o., parent.

(recept)

J07BA01 klÌöùov· encefalitida, inaktivovan˝ cel˝ virus - pouze s v˝dejem v·zan˝m parent.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

J07BA02 japonsk· encefalitida, inaktivovan˝ cel˝ virus - pouze s v˝dejem v·zan˝m parent.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

J07BC* oËkovacÌ l·tky proti hepatitidÏ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ parent.

p¯edpis (recept)

J07BL01 ûlut· zimnice, ûiv˝ atenuovan˝ virus - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ parent.

p¯edpis (recept)

M01AE51 ibuprofen, kombinace - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o.

(recept)

ATC N·zev skupiny lÈËiv, v˝dej v·zan˝ na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) Forma pod·nÌ



35CENOV› VÃSTNÕK 13/2003

M09AB* kodein, kombinace - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

N02AA58 dihydrokodein, kombinace - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o., p. rect.

(recept)

N02AA59 kodein, kombinace - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o., p. rect.

N02AA79 kodein, kombinace s psycholeptiky - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝  p.o., p. rect.

p¯edpis (recept)

N02BA71 acetylosal. kyselina, kombinace s psycholeptiky - pouze s v˝dejem p.o.

v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

N02BB* metamizol sodn˝ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

N02BE51 paracetamol, kombinace kromÏ psycholeptik - pouze s v˝dejem v·zan˝m p.o., p. rect.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

N02BE71 paracetamol, kombinace s psycholeptiky - pouze s v˝dejem v·zan˝m p.o.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

N02BE73 fenacetin, kombinace s psycholeptiky - pouze s v˝dejem v·zan˝m p.o.

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

N02BG* jin· analgetika a antipyretika - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis parent.

(recept)

N05C* hypnotika a sedativa - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

N06DX01 memantin - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o., parent.

N07BA* p¯Ìpravky k odvyk·nÌ kou¯enÌ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p.o., lok., transd.

p¯edpis (recept)

N07X jin· lÈËiva nervovÈho systÈmu - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ parent.

p¯edpis (recept)

R01AA* sympatomimetika samotn· - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis lok.

(recept)

R01AB* sympatomimetika, kombinace kromÏ kortikosteroid˘ - pouze s v˝dejem lok.

v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

R01AX* jinÈ nosnÌ p¯Ìpravky kromÏ p¯Ìpravk˘ obsahujÌcÌch ipratropium bromid lok.

(R01AX03) - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

R01BA* sympatomimetika - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o.

(recept)

R02AA* antiseptika - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

R05CA* expektprancia vËetnÏ kombinacÌ - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p.o.

p¯edpis (recept)

R05FA01 opiovÈ deriv·ty a mukolytika - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p.o.

p¯edpis (recept)

R06AB03 dimetinden - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) parent. 

S01GA* sympatomimetika pouûÌvan· jako dekongescenty, kromÏ kombinace lok.

tetryzolin/antihistaminikum (S01GA52) - pouze s v˝dejem v·zan˝m 

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

S01XA jin· oftalmologika (dialyz·t deproteinovan˝ z telecÌ krve ) parent., lok. 

- pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

V03AE01 polystyren sulfon·t - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

V03AH01 diazoxid - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

ATC N·zev skupiny lÈËiv, v˝dej v·zan˝ na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) Forma pod·nÌ
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V03AX* jinÈ terapeutickÈ p¯Ìpravky, kromÏ p¯Ìpravk˘ obsahujÌcÌch antistafylokokov˝ p.o., parent.

f·g. lyz·t - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

V04CA02 glukÛza - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o.

V06D jinÈ p¯Ìpravky pro v˝ûivu - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis p.o.

(recept)

V07AX* ËistÌcÌ p¯Ìpravky - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) lok.

V07AY* jinÈ neterapeutickÈ pomocnÈ p¯Ìpravky - pouze s v˝dejem v·zan˝m lok. 

na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

V11 fytofarmaka (kromÏ hyperici extractum siccum normatum LI 160)  p.o., lok.

- pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept)

V12 homeopatika - pouze s v˝dejem v·zan˝m na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) p.o., lok., p. rect.

ATC N·zev skupiny lÈËiv, v˝dej v·zan˝ na lÈka¯sk˝ p¯edpis (recept) Forma pod·nÌ
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____________________

1) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR

v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

KË
I. MINISTERSTVO PR¡CE A SOCI¡LNÕCH VÃCÕ
A. Oblast d˘chodovÈho a nemocenskÈho pojiötÏnÌ, st·tnÌ soci·lnÌ podpory, 

soci·lnÌ pÈËe a pÈËe o rodinu a dÌtÏ
1. Vyöet¯enÌ zdravotnÌho stavu obËana, vËetnÏ vyplnÏnÌ p¯ÌsluönÈho tiskopisu pro ˙Ëely posouzenÌ 288,90

zjiöùovacÌch lÈka¯sk˝ch prohlÌdek1), 2), 3), 4), 5)

- plnÈ a Ë·steËnÈ invalidity
- zmÏnÏnÈ pracovnÌ schopnosti
- stupnÏ zdravotnÌho postiûenÌ pro ˙Ëely st·tnÌ soci·lnÌ podpory
- dlouhodobÏ nep¯ÌznivÈho zdravotnÌho stavu dÌtÏte
- dÌtÏte dlouhodobÏ tÏûce zdravotnÏ postiûenÈho vyûadujÌcÌho mimo¯·dnou pÈËi

2. Vyöet¯enÌ zdravotnÌho stavu obËana, vËetnÏ vyplnÏnÌ p¯ÌsluönÈho tiskopisu pro ˙Ëely posouzenÌ 214,40
kontrolnÌch lÈka¯sk˝ch prohlÌdek1), 2), 3), 4), 5)

- plnÈ a Ë·steËnÈ invalidity
- zmÏnÏnÈ pracovnÌ schopnosti
- stupnÏ zdravotnÌho postiûenÌ pro ˙Ëely st·tnÌ soci·lnÌ podpory
- dlouhodobÏ nep¯ÌznivÈho zdravotnÌho stavu dÌtÏte
- dÌtÏte dlouhodobÏ tÏûce zdravotnÏ postiûenÈho vyûadujÌcÌho mimo¯·dnou pÈËi

3. Vyöet¯enÌ zdravotnÌho stavu obËana, vËetnÏ vyplnÏnÌ p¯ÌsluönÈho tiskopisu pro posouzenÌ1), 2), 5), 6) 114,50
- bezmocnosti
- tÏûkÈho zdravotnÌho postiûenÌ obËana pro ˙Ëely mimo¯·dn˝ch v˝hod, p¯ÌspÏvk˘ na ˙pravu bytu,

˙hradu za uûÌv·nÌ bezbariÈrovÈho bytu nebo gar·ûe, koupi, celkovou opravu a ˙pravu motorovÈho
vozidla, individu·lnÌ dopravu

4. Vyj·d¯enÌ (potvrzenÌ) lÈka¯e o zdravotnÌm stavu obËana pro ˙Ëely d·vek a sluûeb soci·lnÌ pÈËe5), 6), 7) 49,90
5. Vyj·d¯enÌ lÈka¯e na p¯ÌsluönÈm tiskopise pro ˙Ëely umÌstÏnÌ obËana do ⁄stavu soci·lnÌ pÈËe5), 6), 7) 149,80
6. Vyj·d¯enÌ lÈka¯e o zdravotnÌm stavu8) a) dospÏlÌ

- nezletilÈho dÌtÏte pro ˙Ëely umÌstÏnÌ do za¯ÌzenÌ pro v˝kon ˙stavnÌ v˝chovy a za¯ÌzenÌ pro dÏti a dÏti
vyûadujÌcÌ okamûitou pomoc nad 6 let

- nezletilÈho dÌtÏte pro ˙Ëely svÏ¯enÌ do n·hradnÌ rodinnÈ pÈËe 114,50
- dÌtÏte, u nÏhoû je podez¯enÌ, ûe doölo k ohroûenÌ nebo poökozenÌ jeho zdravotnÌho stavu b) dÏti 

v souvislosti s trestn˝m Ëinem nebo p¯estupkem do 6 let
149,40

P¯Ìloha Ë. 3
k v˝mÏru MF Ë. 01/2004

MAXIM¡LNÕ CENY A UR»EN… PODMÕNKY 

PRO SPECIFICK… ZDRAVOTNÕ V›KONY
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7. Vyj·d¯enÌ lÈka¯e o zdravotnÌm stavu8) a) dospÏlÌ
- osoby pro ˙Ëely posouzenÌ vhodnosti st·t se pÏstounem nebo osvojitelem a dÏti
- dÌtÏte, kterÈ nem· na ˙zemÌ »R povolen trval˝ ani dlouhodob˝ pobyt ani nenÌ opr·vnÏno nad 6 let

podle zvl·ötnÌho p¯edpisu trvale pob˝vat na ˙zemÌ »R 164,50  
b) dÏti 

do 6 let
199,30

8. Vyj·d¯enÌ lÈka¯e ke konkrÈtnÌ ot·zce zdravotnÌho stavu dÌtÏte 49,90
pro ˙Ëely soci·lnÏ pr·vnÌ ochrany dÏtÌ8)

B. Oblast zamÏstnanosti
1. Vyöet¯enÌ zdravotnÌho stavu uchazeËe o zamÏstn·nÌ nebo obËana se zmÏnÏnou pracovnÌ schopnostÌ 114,50

(d·le jen ÑZPSì), p¯Ìp. zmÏnÏnou pracovnÌ schopnostÌ s tÏûöÌm zdravotnÌm postiûenÌm (d·le jen 
ÑTZPì), registrujÌcÌm praktick˝m lÈka¯em na û·dost ˙¯adu pr·ce za ˙Ëelem zprost¯edkov·nÌ 
vhodnÈho zamÏstn·nÌ nebo pracovnÌho uplatnÏnÌ odpovÌdajÌcÌho jeho zdravotnÌmu stavu, p¯Ìp. 
zhodnocenÌ schopnosti b˝t za¯azen do rekvalifikace3), 9), 10), 11),12)

2. Vyj·d¯enÌ registrujÌcÌho praktickÈho lÈka¯e o zdravotnÌm stavu obËana p¯ed n·stupem do urËenÈho 75,20
rekvalifikaËnÌho kurzu pro pot¯eby ˙¯adu pr·ce3), 9), 10), 11), 12)

3. Vyj·d¯enÌ registrujÌcÌho praktickÈho lÈka¯e k vhodnosti zprost¯edkov·vanÈho zamÏstn·nÌ na û·dost 75,20
˙¯adu pr·ce3), 9), 10), 11), 12)

4. Vyj·d¯enÌ lÈka¯e z·vodnÌ preventivnÌ pÈËe k vhodnosti rozv·z·nÌ pracovnÌho pomÏru obËana 75,20
se zmÏnÏnou pracovnÌ schopnostÌ, event. zmÏnÏnou pracovnÌ schopnostÌ s tÏûöÌm zdravotnÌm 
postiûenÌm3), 9), 10), 11), 12)

5. CÌlenÏ zamÏ¯en· ergodiagnostika proveden· rehabilitaËnÌm lÈka¯em s odborn˝m zamÏ¯enÌm 218,00
pro ˙Ëely zamÏstnanosti na z·kladÏ speci·lnÌch vyöet¯ovacÌch metod (zvl·öù ˙Ëtovan˝ch)3), 9), 10), 11), 12)

6. StanovenÌ rehabilitaËnÌho pl·nu rehabilitaËnÌm lÈka¯em s odborn˝m zamÏ¯enÌm na z·kladÏ 494,60
rehabilitaËnÌ konference pro up¯esnÏnÌ dalöÌho postupu pracovnÌ rehabilitace uchazeËe 
o zamÏstn·nÌ nebo obËana se ZPS, p¯Ìp. ZPS s TZP za ˙Ëelem zprost¯edkov·nÌ vhodnÈho 
zamÏstn·nÌ nebo pracovnÌho uplatnÏnÌ odpovÌdajÌcÌho jeho zdravotnÌmu stavu3), 9), 10), 11), 12)

7. CÌlenÈ vyöet¯enÌ psychologem pro ˙Ëely zamÏstnanosti3), 9), 10), 11), 12)

a) provedenÈ v jednom dnu a) 327,10
b) provedenÈ ve dvou dnech b) 654,30

8. PolyelektromyografickÈ vyöet¯enÌ pro ˙Ëely zamÏstnanosti se zamÏ¯enÌm3), 9), 10), 11), 12)

a) jen na hornÌkonËetiny a) 391,90
b) na celkovÈ pohybovÈ stereotypy b) 783,90

9. Dynamometrie s pouûitÌm p¯Ìstroj˘ pro ˙Ëely zamÏstnanosti proveden· zdravotnick˝m 63,90
pracovnÌkem - absolventem st¯ednÌ zdravotnÌ ökoly (d·le jen ÑSZäì)3), 9), 10), 11), 12)

10. Kineziologick˝ rozbor pro ˙Ëely zamÏstnanosti proveden˝ zdravotnick˝m 149,80
pracovnÌkem - absolventem vysokÈ ökoly3), 9), 10), 11), 12)

____________________

9) Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve  znění pozdějších předpisů.
10) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, 

ve znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností, ve znění pozdějších předpisů.
12) Vyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně

prospěšných prací, ve znění pozdějších předpisů.
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11. Kineziologick˝ rozbor pro ˙Ëely zamÏstnanosti proveden˝ zdravotnick˝m 121,20
pracovnÌkem - absolventem SZä3), 9), 10), 11), 12)

12. ErgodiagnostickÈ individu·lnÌ testov·nÌ v modelovÈ pracovnÌ situaci pro ˙Ëely zamÏstnanosti pro- 60,60
vedenÈ zdravotnick˝m pracovnÌkem - absolventem SZä (kaûd· modelov· situace zvl·öù)3), 9), 10), 11), 12)

C. Oblast civilnÌ sluûby
1. Vyöet¯enÌ a zhodnocenÌ zdravotnÌho stavu a stanovenÌ zdravotnÌ zp˘sobilosti obËana lÈka¯em 288,90

urËen˝m Ok⁄ pro ˙Ëely zproötÏnÌ civilnÌ sluûby z d˘vodu trvalÈ pracovnÌ neschopnosti k jejÌmu 
v˝konu ze zdravotnÌch d˘vod˘, vËetnÏ vyplnÏnÌ p¯ÌsluönÈho tiskopisu1), 13), 14), 15)

2. Vyöet¯enÌ a zhodnocenÌ zdravotnÌho stavu a stanovenÌ zdravotnÌ zp˘sobilosti obËana lÈka¯em 114,50
urËen˝m Ok⁄ pro ˙Ëely n·stupu v˝konu civilnÌ sluûby, odkladu, p¯evedenÌ nebo p¯eruöenÌ v˝konu 
civilnÌ sluûby ze zdravotnÌch d˘vod˘, vËetnÏ vyplnÏnÌ p¯ÌsluönÈho tiskopisu1), 13), 14), 15)

II. MINISTERSTVO OBRANY
1. VyplnÏnÌ zdravotnickÈ Ë·sti dotaznÌku registrujÌcÌm praktick˝m lÈka¯em15), 16), 17) 149,80
2. LÈka¯sk· prohlÌdka registrujÌcÌm zubnÌm lÈka¯em15) 57,50
3. VyhodnocenÌ dotaznÌku lÈka¯em odvodnÌ komise15) 49,90
4. LÈka¯sk· prohlÌdka brance lÈka¯i odvodnÌ komise15), 16) 288,90
5. LÈka¯sk· prohlÌdka odvedence nebo voj·ka mimo Ëinnou sluûbu lÈka¯i p¯ezkumnÈ komise15),16) 288,90
6. LÈka¯sk· prohlÌdka odvedence nebo voj·ka mimo Ëinnou sluûbu p¯i posuzov·nÌ  stupnÏ zdravotnÌ 75,20

zp˘sobilosti mimo p¯ezkumnÈ ¯ÌzenÌ15)

III. MINISTERSTVO VNITRA18), 19), 20), 21), 22), 23)

1. LÈka¯sk· zpr·va o prvotnÌm v˝sledku prohlÌdky zranÏnÈ osoby 49,90
2. LÈka¯sk· zpr·va o zdravotnÌm stavu osoby zpracovan· na podkladÏ zdravotnickÈ dokumentace 149,80
3. LÈka¯sk· zpr·va o v˝sledku prohlÌdky osoby podez¯elÈ ze sp·ch·nÌ n·silnÈho trestnÈho Ëinu 188,80
4. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby podez¯elÈ z poûitÌ alkoholu 114,50
5. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby podez¯elÈ z poûitÌ alkoholu spojenÈ s odbÏrem ûilnÌ krve 139,50
6. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby p¯i podez¯enÌ z poûitÌ Ëi pod·nÌ n·vykov˝ch, psychotropnÌch 178,40

a jin˝ch l·tek neû alkohol
7. OdbÏr ûilnÌ krve osoby p¯i podez¯enÌ z poûitÌ nebo pod·nÌ n·vykovÈ, psychotropnÌ Ëi jinÈ l·tky 25,00
8. LaboratornÌ vyöet¯enÌ hladiny alkoholu v krvi

a) Widmarkova zkouöka 50,30
b) specifickÈ stanovenÌ plynovou chromatografiÌ 439,30

9. ProhlÌdka osoby p¯ed jejÌm umÌstÏnÌm v policejnÌ cele s vystavenÌm lÈka¯skÈ zpr·vy 114,50
10. ProhlÌdka tÏhotnÈ ûeny p¯ed jejÌm umÌstÏnÌm v policejnÌ cele s vystavenÌm lÈka¯skÈ zpr·vy 121,20
11. VystavenÌ lÈka¯skÈ zpr·vy o moûnosti dalöÌho pobytu osoby v policejnÌ cele v souvislosti 49,90

s jejÌm onemocnÏnÌm

____________________

13) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve  znění pozdějších předpisů.
14) Nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu a branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.
16) Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě .
17) Vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., 

o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění vyhlášky č. 16/2003 Sb.
18) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.
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12. VystavenÌ lÈka¯skÈ zpr·vy o moûnosti dalöÌho pobytu tÏhotnÈ ûeny v policejnÌ cele v souvislosti 49,90
s jejÌm onemocnÏnÌm

13. Vyöet¯enÌ osoby cizince p¯ed vr·cenÌm nebo policejnÌm pr˘vozem s vystavenÌm lÈka¯skÈ zpr·vy 114,50
14. Vyöet¯enÌ dÌtÏte cizince p¯ed vr·cenÌm nebo policejnÌm pr˘vozem s vystavenÌm lÈka¯skÈ zpr·vy 149,40
15. Vyöet¯enÌ osoby cizince vr·cenÈho org·ny cizÌho st·tu org·n˘m »eskÈ republiky 114,50

s vystavenÌm lÈka¯skÈ zpr·vy
16. Vyöet¯enÌ dÌtÏte cizince vr·cenÈho org·ny cizÌho st·tu org·n˘m »eskÈ republiky 149,40

s vystavenÌm lÈka¯skÈ zpr·vy

IV. MINISTERSTVO FINANCÕ GENER¡LNÕ ÿEDITELSTVÕ CEL20), 24)

1. Vyöet¯enÌ tÏlnÌ dutiny za ˙Ëelem zjiötÏnÌ p¯Ìtomnosti cizÌho p¯edmÏtu 188,80
2. Vyöet¯enÌ osoby z d˘vodu kontroly pod s·drovou fixacÌ za ˙Ëelem zjiötÏnÌ p¯Ìtomnosti cizÌho 260,20

p¯edmÏtu
3. Vyöet¯enÌ osoby za ˙Ëelem zjiötÏnÌ p¯Ìtomnosti cizÌho p¯edmÏtu pod protÈzou konËetiny 188,80
4. Vyöet¯enÌ osoby z d˘vodu kontroly protÈzy oËnÌho bulbu za ˙Ëelem zjiötÏnÌ p¯Ìtomnosti cizÌho 200,90

p¯edmÏtu
5. Rtg vyöet¯enÌ ûaludku se zamÏ¯enÌm na poûitÌ cizÌch p¯edmÏt˘ 644,20
6. Rtg vyöet¯enÌ tlustÈho st¯eva p¯i podez¯enÌ na p¯Ìtomnost cizÌch p¯edmÏt˘ 951,50
7. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby p¯ed rtg vyöet¯enÌm ûaludku a rtg vyöet¯enÌm tlustÈho st¯eva 188,80

p¯i podez¯enÌ na p¯Ìtomnost cizÌch p¯edmÏt˘
8. LaboratornÌ vyöet¯enÌ biologickÈho materi·lu u polykaË˘ drog na p¯Ìtomnost drog 591,30
9. LaboratornÌ vyöet¯enÌ hladiny alkoholu v krvi - Ethanol - specifickÈ stanovenÌ plynovou 439,30

chromatografiÌ
10. LaboratornÌ vyöet¯enÌ hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouöka 50,30
11. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby podez¯elÈ z poûitÌ alkoholu spojenÈ s odbÏrem ûilnÌ krve 139,50
12. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby p¯i podez¯enÌ z poûitÌ n·vykov˝ch, psychotropnÌch a jin˝ch l·tek 178,40

s v˝jimkou alkoholu
13. OdbÏr biologickÈho materi·lu u dospÏlÈ osoby p¯i podez¯enÌ z poûitÌ n·vykovÈ,  25,00

psychotropnÌ Ëi jinÈ l·tky
14. Nezbytn· administrativnÌ Ëinnost lÈka¯e 49,90
15. VystavenÌ lÈka¯skÈho posudku o zp˘sobilosti k zajiötÏnÌ osoby v souvislosti s jejÌm onemocnÏnÌm 49,90
16. Vyöet¯enÌ osoby p¯ed jejÌm zajiötÏnÌm k vystavenÌ lÈka¯skÈho posudku 114,50
17. Vyöet¯enÌ osoby p¯ed jejÌm umÌstÏnÌm v policejnÌ cele s vystavenÌm lÈka¯skÈho posudku 114,50
18. Vyöet¯enÌ tÏhotnÈ ûeny p¯ed jejÌm umÌstÏnÌm v policejnÌ cele s vystavenÌm lÈka¯skÈho posudku 121,20
19. VystavenÌ lÈka¯skÈho posudku o moûnosti dalöÌho pobytu osoby v policejnÌ cele v souvislosti 49,90

s jejÌm onemocnÏnÌm
20. VystavenÌ lÈka¯skÈho posudku o moûnosti dalöÌho pobytu tÏhotnÈ ûeny v policejnÌ cele 49,90

v souvislosti s jejÌm onemocnÏnÌm

____________________

24) Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
1. Vyj·d¯enÌ (potvrzenÌ) lÈka¯e o zdravotnÌm stavu osoby doû·danÈ st·tnÌm zastupitelstvÌm 49,90

nebo soudem20), 25)

2. Podrobn· lÈka¯sk· zpr·va o zdravotnÌm stavu osoby doû·dan· st·tnÌm zastupitelstvÌm 149,80
nebo soudem zpracovan· na z·kladÏ zdravotnickÈ dokumentace20), 25)

3. LÈka¯sk· zpr·va o zdravotnÌm stavu osoby doû·dan· st·tnÌm zastupitelstvÌm nebo soudem 289,30
zpracovan· na z·kladÏ zdravotnickÈ dokumentace obsahujÌcÌ celkovÈ hodnocenÌ zdravotnÌho 
stavu20), 25)

4. LÈka¯sk· zpr·va o lÈka¯skÈm vyöet¯enÌ osoby doû·dan· st·tnÌm zastupitelstvÌm nebo soudem20), 25) 114,50
5. LÈka¯sk· zpr·va o zdravotnÌm stavu osoby zjiötÏnÈm lÈka¯skou prohlÌdkou obsahujÌcÌ celkovÈ 428,30

hodnocenÌ zdravotnÌho stavu doû·dan· st·tnÌm zastupitelstvÌm nebo soudem20), 25)

6. PreventivnÌ prohlÌdka mladistv˝ch, slaboduch˝ch a asthenik˘ ve v˝konu vazby 114,50
nebo trestu odnÏtÌ svobody26)

7. PreventivnÌ prohlÌdka osob ve v˝konu vazby nebo v˝konu trestu odnÏtÌ svobody p¯ed 114,50
a po eskortÏ27)

8. PreventivnÌ prohlÌdka po pouûitÌ donucovacÌch prost¯edk˘28) 114,50
9. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby ve v˝konu vazby nebo trestu odnÏtÌ svobody podez¯elÈ z poûitÌ alkoholu29) 114,50
10. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby ve v˝konu vazby nebo trestu odnÏtÌ svobody podez¯elÈ z poûitÌ alkoholu 139,50

spojenÈ s odbÏrem krve29)

11. KlinickÈ vyöet¯enÌ osoby ve v˝konu vazby nebo trestu odnÏtÌ svobody p¯i podez¯enÌ 178,40
z poûitÌ n·vykov˝ch, psychotropnÌch a jin˝ch l·tek s v˝jimkou alkoholu30)

12. OdbÏr biologickÈho materi·lu u dospÏlÈ osoby p¯i podez¯enÌ z poûitÌ n·vykovÈ, psychotropnÌ 25,00
Ëi jinÈ l·tky

13. LaboratornÌ vyöet¯enÌ hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouöka 50,30
14. Vyöet¯enÌ osoby - cizince p¯ed vyhoötÏnÌm s vystavenÌm lÈka¯skÈ zpr·vy 114,50

____________________

25) Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
26) Nařízení generálního ředitele č. 32/1994, o předcházení a včasném odhalování násilí mezi odsouzenými a obviněnými.
27) Rozkaz ministra spravedlnosti č. 14/1977 o léčebně preventivní péči poskytované osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby.
28) Nařízení generálního ředitele č. 10/1995 o podrobnostech k obsahu záznamu o použití donucovacích prostředků.
29) Vyhláška č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholem a jinými toxikomaniemi, ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb.
30) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V˝mÏr nab˝v· ˙Ëinnosti dnem 1. srpna 2003.

Ministr financÌ:
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
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SKP  60.10.1
60.10.2
60.21.10

I.
Maxim·lnÌ ceny za pouûitÌ vnitrost·tnÌ ûelezniËnÌ
dopravnÌ cesty celost·tnÌch a region·lnÌch drah

A. Maxim·lnÌ cena za pouûitÌ vnitrost·tnÌ ûelezniËnÌ
dopravnÌ cesty pro n·kladnÌ vlak:

B. Maxim·lnÌ cena za pouûitÌ vnitrost·tnÌ ûelezniËnÌ
dopravnÌ cesty pro osobnÌ vlak:

Maxim·lnÌ cena za pouûitÌ vnitrost·tnÌ ûelezniËnÌ
dopravnÌ cesty pro 1 vlak se vypoËte podle vzorce

kde:
Cm = maxim·lnÌ cena za pouûitÌ vnitrost·tnÌ ûelezniËnÌ

dopravnÌ cesty celost·tnÌch nebo region·lnÌch drah
jednÌm vlakem pro sjednanou dopravnÌ trasu

S1 = cena za 1 vlkm jako podÌl ceny za provozov·nÌ
dopravnÌ cesty (¯ÌzenÌ provozu) na jeden vlakov˝
kilometr

b   = koeficient zohledÚujÌcÌ hmotnost vlak˘  p¯i provozo-
v·nÌ dopravnÌ cesty

= hrub· hmotnost vlaku v tun·ch, zjiötÏn·:
- pro n·kladnÌ vlak: jako souËet hmotnostÌ ûelez-

niËnÌch kolejov˝ch vozidel (hnacÌch vozidel,

ûelezniËnÌch voz˘, jin˝ch kolejov˝ch vozidel 
na vlastnÌch kolech) a hmotnosti naloûenÈho
zboûÌ (z·silek) v tun·ch zaokrouhlen˝ na celÈ
tuny nahoru

- pro osobnÌ vlak: jako souËet hmotnostÌ ûelez-
niËnÌch kolejov˝ch vozidel (hnacÌch vozidel,
ûelezniËnÌch voz˘, jin˝ch kolejov˝ch vozidel 
na vlastnÌch kolech) a hmotnosti cestujÌcÌch
(poËet mÌst k sezenÌ ◊ 0,08) v tun·ch zaokrou-
hlen˝ na celÈ tuny nahoru

S2 = cena za 1000 hrtkm pro p¯Ìsluön˝ druh vlaku jako
podÌl ceny za zajiötÏnÌ provozuschopnosti dopravnÌ
cesty (infrastruktura dopravnÌ cesty) za tisÌc hrub˝ch
tunov˝ch kilometr˘

L = vzd·lenost jÌzdy vlak˘ v kilometrech zaokrouhlen·
na celÈ km nahoru

e = koeficient zohledÚujÌcÌ Ëinn· hnacÌ vozidla nez·-
vislÈ trakce na elektrizovan˝ch tratÌch (vztahuje se
jen na Ë·st jÌzdy vlaku poh·nÏnÈho hnacÌm vozid-
lem nez·vislÈ trakce po elektrizovanÈ trati, p¯iËemû
se vzorec modifikuje takto:

Le = projet· vzd·lenost na elektrizovanÈ trati s hnacÌm
vozidlem nez·vislÈ trakce

p  = poËet hnacÌch vozidel p¯istupujÌcÌ ke koeficientu e

C. Koeficient zohledÚujÌcÌ hmotnost vlak˘ p¯i provo-
zov·nÌ dopravnÌ cesty Ñbì

Poloûka Ë.
1. vlaky lehkÈ do 100t vËetnÏ, tj. 100t 0,75
2. vlaky tÏûöÌ neû 100t a lehËÌ neû 1 000t vËetnÏ,

tj. 100t <  1 000t 1,00
3. vlaky tÏûkÈ nad 1 000t, tj.    > 1 000t 1,25

D. Koeficient zohledÚujÌcÌ poËet Ëinn˝ch hnacÌch vozi-
del nez·vislÈ trakce na elektrizovan˝ch tratÌch Ñeì

Poloûka Ë.
1. vlaky dopravovanÈ hnacÌm vozidlem nez·vislÈ

trakce na elektrizovan˝ch tratÌch*) 1,05
2. ve vöech ostatnÌch p¯Ìpadech 1,00

P¯Ìloha Ë. 4
k v˝mÏru MF Ë. 01/2004

MAXIM¡LNÕ CENY A UR»EN… PODMÕNKY 

ZA POUéITÕ VNITROST¡TNÕ éELEZNI»NÕ DOPRAVNÕ CESTY 

CELOST¡TNÕCH A REGION¡LNÕCH DRAH 

PÿI PROVOZOV¡NÕ DR¡éNÕ DOPRAVY

Provozov·nÌ
dopravnÌ cesty
(ÿÌzenÌ provozu)

(S1)
KË/vlkm

50,88

ZajiötÏnÌ
provozuschopnosti

dopravnÌ cesty
(Infrastruktura
dopravnÌ cesty)

(S2)
KË/1000 hrtkm

61,80

Provozov·nÌ
dopravnÌ cesty
(ÿÌzenÌ provozu)

(S1)
KË/vlkm

9,41

ZajiötÏnÌ
provozuschopnosti

dopravnÌ cesty
(Infrastruktura
dopravnÌ cesty)

(S2)
KË/1000 hrtkm

53,01

____________________

*) vyjma případů nutných k obnově sjízdnosti tratí po mimořád-
ných událostech v drážní dopravě (po nehodách,  či živelných
pohromách apod. - do obnovení normálního provozu) a údržby
tratí, t.j. při plánovaných i neplánovaných výlukách kolejí,
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____________________

1) Např. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky.

E. Koeficient vztahujÌcÌ se k poËtu Ëinn˝ch hnacÌch
vozidel Ñpì

Poloûka Ë.
1. poËet Ëinn˝ch hnacÌch vozidel nez·vislÈ

trakce na elektrizovan˝ch tratÌch v p¯ÌpadÏ
splnÏnÌ podmÌnky e=1,05*) 1 a vÌce

2. ve vöech ostatnÌch p¯Ìpadech 1

II.
UrËenÈ podmÌnky za pouûitÌ ûelezniËnÌ vnitrost·tnÌ

dopravnÌ cesty celost·tnÌch
a region·lnÌch drah

(d·le jen ÑûelezniËnÌ dopravnÌ cestaì)

1. éelezniËnÌ dopravnÌ cestou celost·tnÌch a region·lnÌch
drah se pro ˙Ëely stanovenÌ maxim·lnÌ ceny za pouûitÌ
ûelezniËnÌ dopravnÌ cesty rozumÌ cesta urËen· 
k dopravÏ ûelezniËnÌmi kolejov˝mi vozidly, pevn·
ûelezniËnÌ za¯ÌzenÌ nutn· pro zabezpeËenÌ pohybu
ûelezniËnÌch kolejov˝ch vozidel a za¯ÌzenÌ slouûÌcÌ 
k zajiötÏnÌ bezpeËnosti ûelezniËnÌho provozu (zejmÈna
ûelezniËnÌ stanice, ûelezniËnÌ svröek a spodek, umÏlÈ
stavby, sdÏlovacÌ a zabezpeËovacÌ za¯ÌzenÌ, pevn·
trakËnÌ vedenÌ).

2. V maxim·lnÌ cenÏ za pouûitÌ ûelezniËnÌ vnitrost·tnÌ
dopravnÌ cesty nejsou zahrnuty n·klady na:
- ¯ÌzenÌ dr·ûnÌho vozidla;
- dod·nÌ elektrickÈ energie v p¯ÌpadÏ pouûitÌ elek-

trick˝ch hnacÌch vozidel;
- n·klady za pouûÌv·nÌ provoznÌch budov v majetku

provozovatele celost·tnÌch nebo region·lnÌch drah,
kterÈ slouûÌ k jinÈmu ˙Ëelu neû k ¯ÌzenÌ dopravy
(nap .̄ Ëek·rny a dalöÌ sluûby pro cestujÌcÌ aj.);

- vypracov·nÌ jÌzdnÌch ¯·d˘ pro vöechny opr·vnÏnÈ
dopravce;

- vyû·dan˝ doprovod vlak˘ odbornÏ zp˘sobil˝mi
zamÏstnanci jinÈho opr·vnÏnÈho dopravce;

- jinÈ v˝kony vyû·danÈ dopravci, nap .̄ dod·nÌ paliv,

maziv, vody, p¯edt·pÏnÌ vlak˘ (voz˘), technickÈ a
komerËnÌ prohlÌdky vlak˘ (voz˘), ËiötÏnÌ a dezin-
fekce a jinÈ.

3. Smlouvu o pouûitÌ ûelezniËnÌ dopravnÌ cesty celost·t-
nÌch nebo region·lnÌch drah uzavÌr· provozovatel 
celost·tnÌch nebo region·lnÌch drah s opr·vnÏn˝m
dopravcem, kter˝m se rozumÌ osoba opr·vnÏn· podni-
kat ve ve¯ejnÈ ûelezniËnÌ dopravÏ p¯i splnÏnÌ podmÌnek
stanoven˝ch pr·vnÌmi p¯edpisy pro provozov·nÌ celo-
st·tnÌch nebo region·lnÌch drah1).

4. Maxim·lnÌ cena za pouûitÌ ûelezniËnÌ dopravnÌ cesty 
se uplatÚuje za jÌzdy samostatn˝ch hnacÌch vozidel,
loûen˝ch (v osobnÌ dopravÏ obsazen˝ch) i pr·zdn˝ch
vlak˘, motorov˝ch voz˘ vËetnÏ elektrick˝ch a jin˝ch
samostatn˝ch kolejov˝ch vozidel na vlastnÌch kolech,
kter· jsou v majetku nebo n·jmu opr·vnÏnÈho dopravce.

5. Maxim·lnÌ cena se urËÌ pro: 
- n·kladnÌ a smÌöenÈ vlaky, lokomotivy a ostatnÌ

hnacÌ vozidla, a jin· samostatn· kolejov·
vozidla na vlastnÌch kolech podle cen uveden˝ch
v Ë·sti I. pÌsmenu A a p¯Ìsluön˝ch koeficient˘ 
stanoven˝ch v Ë·sti I. pÌsm. C, D a E;

- osobnÌ vlaky, samostatnÈ elektrickÈ a motorovÈ
vozy podle cen uveden˝ch v Ë·sti I. pÌsmenu B 
a p¯Ìsluön˝ch koeficient˘ stanoven˝ch v Ë·sti I.
pÌsm. C, D a E;

6. RozhodujÌcÌ pro urËenÌ maxim·lnÌ ceny za pouûitÌ
ûelezniËnÌ dopravnÌ cesty celost·tnÌch a region·lnÌch
drah je druh vlaku a dÈlka dohodnut˝ch vlakov˝ch
˙sek˘ dle kilometrovnÌku zve¯ejnÏnÈm provozovate-
lem dr·hy: Tabulka Ë. 9 Dodatku k p¯edpisu D2 v aktu-
·lnÌm znÏnÌ (DopravnÌ p¯edpis k organizov·nÌ a provo-
zov·nÌ dr·ûnÌ dopravy; schv·leno rozhodnutÌm
gener·lnÌho ¯editele »esk˝ch drah, s.o. 55079/97-011;
vyd·no v roce 1997). P¯i nepl·novanÈ jÌzdÏ odklonem
z p¯ÌËin na stranÏ provozovatele dr·hy se ujet· dr·ha
stanovuje podle p˘vodnÏ dohodnut˝ch vlakov˝ch
˙sek˘ podle vnit¯nÌho p¯edpisu provozovatele dr·hy.
Projedn·-li provozovatel dr·hy s dopravcem odklonovÈ
trasy s dostateËn˝m p¯edstihem nejmÈnÏ 60 dnÌ p¯ed
pl·novanou jÌzdou, je opr·vnÏn ˙Ëtovat cenu za pouûitÌ
dopravnÌ cesty po odklonovÈ trase.

7. P¯i nepl·novanÈ jÌzdÏ odklonem p¯edloûÌ provozovatel
na û·dost opr·vnÏnÈho dopravce v˝pis kilometrovnÌku
p˘vodnÏ dohodnut˝ch vlakov˝ch ˙sek˘.

8. Pr˘bÏh dopravnÌch tras dohodne provozovatel dr·hy 
s opr·vnÏn˝m dopravcem p¯ed zapoËetÌm dopravy.

9. Maxim·lnÌ ceny jsou stanoveny vËetnÏ 5% DPH.

trakčního vedení apod., a jiných událostech znemožňujících
použití závislého hnacího vozidla na elektrizované trati (např.
při přerušení dodávky elektrické energie od dodavatele apod.)

____________________

*) vyjma případů nutných k obnově sjízdnosti tratí po mimořád-
ných událostech v drážní dopravě (po nehodách či živelných
pohromách apod. - do obnovení normálního provozu) a údržby
tratí, t.j. při plánovaných i neplánovaných výlukách kolejí,
trakčního vedení apod., a jiných událostech znemožňujících
použití závislého hnacího vozidla na elektrizované trati  (např.
při přerušení dodávky elektrické energie od dodavatele apod.)
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I. ObecnÈ podmÌnky

1. Regulaci formou vÏcnÏ usmÏrÚovan˝ch cen podlÈ-
hajÌ ceny (jÌzdnÈ) v 1. a 2. vozovÈ t¯ÌdÏ vöech 
kategoriÌ  vlak˘ osobnÌ p¯epravy (osobnÌ vlaky, 
spÏönÈ vlaky, rychlÌky, expresy, InterCity, EuroCity,
SuperCity, atd.) a d·le ceny (p¯Ìplatky) uplat-
ÚovanÈ k jÌzdnÈmu pro vlaky vyööÌ kvality (Ëi 
jinÈ kategorie), pokud jsou uplatÚov·ny v pauö·lnÌ
v˝öi.

2. VÏcnÈ usmÏrÚov·nÌ cen a urËenÈ podmÌnky platÌ 
pro dopravce1) provozujÌcÌ ûelezniËnÌ ve¯ejnou vnitro-
st·tnÌ pravidelnou osobnÌ dopravu vËetnÏ pe·ûnÌ 
p¯epravy.

3. PodmÌnky, za nichû se v˝kony ve¯ejnÈ vnitrost·tnÌ
ûelezniËnÌ pravidelnÈ p¯epravy poskytujÌ, upravuje
z·kon Ë. 266/1994 Sb., o drah·ch, ve znÏnÌ pozdÏj-
öÌch p¯edpis˘, vyhl·öka Ministerstva dopravy a spoj˘ 
Ë. 175/2000 Sb., o p¯epravnÌm ¯·du pro ve¯ejnou dr·ûnÌ
a silniËnÌ osobnÌ dopravu, a vyhl·öka Ë. 36/2001 Sb., 
o prokazatelnÈ ztr·tÏ a o vymezenÌ soubÏûnÈ ve¯ejnÈ
osobnÌ dopravy, ve znÏnÌ vyhl·öky Ë. 141/2003 Sb.

4. Regulace formou vÏcnÏ usmÏrÚovan˝ch cen se nevzta-
huje na ceny za  rezervaci mÌsta a ceny za pouûitÌ l˘ûka
a leh·tka.

5. JÌzdnÈ se sjedn· v z·vislosti na tarifnÌ vzd·lenosti
vypl˝vajÌcÌ z jÌzdnÌho ¯·du dopravce, na p¯ÌsluönÈ
vozovÈ t¯ÌdÏ a na druhu jÌzdnÈho.

6. V cen·ch jÌzdnÈho je zahrnuta daÚ z p¯idanÈ hodnoty
ve v˝öi 5%.

7. Dopravci provozujÌcÌ ûelezniËnÌ ve¯ejnou vnitrost·tnÌ
pravidelnou osobnÌ dopravu jsou podle ß 13 odst. 2
z·kona Ë. 526/1990 Sb., o cen·ch, povinni zp¯Ìstupnit
na viditelnÈm mÌstÏ informaci o cenÏ vËetnÏ urËen˝ch
podmÌnek formou cenÌku, v˝vÏsky nebo jin˝m p¯imÏ-
¯en˝m zp˘sobem.

II. Druhy jÌzdnÈho

1. ObyËejnÈ jÌzdnÈ je cena za p¯epravu cestujÌ-
cÌch ve vöech vlacÌch osobnÌ p¯epravy v l. nebo 
2. vozovÈ t¯ÌdÏ, kte¯Ì neuplatÚujÌ n·rok na zvl·ötnÌ
jÌzdnÈ.

2. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ je cena za p¯epravu osob uveden˝ch 
v bodu 3 a 4 a bezplatn· p¯eprava

3. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ ve v˝öi maxim·lnÏ 50 % obyËejnÈho
jÌzdnÈho je cena za p¯epravu
a) dÏtÌ od 6 do l5 let v 1. a 2. vozovÈ t¯ÌdÏ podle 

podmÌnek v Ë·sti IV. Ël·nek 2.1 bod 2.,
b) rodiË˘ (z·konn˝ch z·stupc˘) navötÏvujÌcÌch dÏti

umÌstÏnÈ v ˙stavech soci·lnÌ pÈËe a obdobn˝ch
za¯ÌzenÌch ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ podle podmÌnek 
v Ë·sti IV.  Ël. 2.3 bod 1..

c) d˘chodc˘ ve 2 vozovÈ t¯ÌdÏ podle podmÌnek 
v  Ë·sti IV. Ël. 2.5.

4. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ ve v˝öi maxim·lnÏ 25 % obyËejnÈho
jÌzdnÈho je cena za p¯epravu
a) zdravotnÏ postiûen˝ch obËan˘ - drûitel˘ pr˘kazu

ZTP  a ZTP/P ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ2)

b) rodiË˘ (z·konn˝ch z·stupc˘) navötÏvujÌcÌch dÏti
umÌstÏnÈ v ˙stavech soci·lnÌ pÈËe a obdobn˝ch
za¯ÌzenÌch ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ podle podmÌnek 
stanoven˝ch v Ë·sti IV Ël·nku 2.3 bod 3.

III. Bezplatn· p¯eprava

BezplatnÏ se p¯epravujÌ:
a) dÏti do 6 let  v 1. a 2. vozovÈ t¯ÌdÏ podle podmÌnek 

v Ë·sti IV. Ël·nek 2.1. bod 1.,
b) d˘chodci-drûitelÈ pr˘kaz˘ uveden˝ch v Ë·sti IV Ël·nku

2.4. ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ, 
c) p¯edstavitelÈ st·tnÌ moci a nÏkter˝ch st·tnÌch org·n˘ 

a soudci, podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯edpisu3) v 1. a 2.
vozovÈ t¯ÌdÏ,

____________________

1) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991  Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon  České

národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění  pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech  spojených s výkonem funkce představitelů státní moci  a některých státních

orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.

P¯Ìloha Ë. 5
k v˝mÏru MF Ë. 01/2004

UR»EN… PODMÕNKY V éELEZNI»NÕ VEÿEJN… 

VNITROST¡TNÕ PRAVIDELN… 

OSOBNÕ DOPRAVÃ



45CENOV› VÃSTNÕK 13/2003

d) pr˘vodci osob tÏûce postiûen˝ch na zdravÌ, drûitel˘
pr˘kazu ZTP/P podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯edpisu2)

ve  2. vozovÈ t¯ÌdÏ.

IV. UrËenÈ podmÌnky

»l·nek 1

JÌzdenky

1. Jednoduch· jÌzdenka v dobÏ svÈ platnosti opravÚuje 
k jednÈ jÌzdÏ po uvedenÈ trati. NenÌ-li na jÌzdence uve-
den smÏr jÌzdy, platÌ smÏrem nejkratöÌm v zaplacenÈ
vozovÈ t¯ÌdÏ.

2. Zp·teËnÌ jÌzdenka v dobÏ svÈ platnosti opravÚuje drûi-
tele k jednÈ cestÏ smÏrem ÑTAMì a k jednÈ cestÏ smÏ-
rem ÑZPÃTì po stejnÈ p¯epravnÌ cestÏ, ve stejnÈ
vozovÈ t¯ÌdÏ, stejnou kategoriÌ vlaku. NenÌ-li na jÌz-
dence uveden smÏr, platÌ smÏrem nejkratöÌm.

3. JÌzdenka jednoduch·, vydan· na tarifnÌ vzd·lenost 
do 50 km vËetnÏ, platÌ do 6.00 hodin dne n·sledujÌcÌho
po dni vyznaËenÈm na jÌzdence, kter˝ je prvnÌm dnem
platnosti.

4. JÌzdenka jednoduch·, vydan· na tarifnÌ vzd·lenost 
nad 50 km, platÌ do 24.00 hodin dne n·sledujÌcÌho 
po dni vyznaËenÈm na jÌzdence, kter˝ je prvnÌm dnem
platnosti.

5. JÌzdenka platÌ pouze, je-li jÌzda nastoupena v den
vyznaËen˝ jako prvnÌ den platnosti jÌzdenky a ukon-
Ëena nejpozdÏji vlakem, kter˝ podle jÌzdnÌho ¯·du
dojede do cÌlovÈ stanice p¯ed koncem platnosti jÌz-
denky nebo p¯ed koncem platnosti pr˘kazu, k nÏmuû
byla jÌzdenka za zvl·ötnÌ jÌzdnÈ vyd·na.

6. JÌzdenka platn· pro tarifnÌ vzd·lenost do 100 km
vËetnÏ pro kaûd˝ smÏr jÌzdy neumoûÚuje p¯eruöit
jÌzdu. P¯i jÌzdÏ na tarifnÌ vzd·lenost nad 100 km je
moûno po ujetÌ tÈto vzd·lenosti p¯eruöit jÌzdu libovolnÏ
Ëasto. Doba platnosti jÌzdenky se p¯eruöenÌm jÌzdy
neprodluûuje.

7. JÌzdnÈ se urËÌ za skuteËnou p¯epravnÌ cestu na tratÌch,
na nichû se jÌzda kon·.

8. Nekon·-li se jÌzda souvisle, nap .̄ na Ë·sti p¯epravnÌ
cesty pouûije cestujÌcÌ jin˝ dopravnÌ prost¯edek (nap .̄
v systÈmu integrovanÈ dopravy), resp. spoj jinÈho
dopravce, urËÌ se celkovÈ jÌzdnÈ ze souËtu kilometr˘ 
za jednotlivÈ ˙seky tratÌ p¯ÌsluönÈho dopravce.

9. ProjÌûdÌ-li cestujÌcÌ nÏkter˝ ˙sek trati dvakr·t, urËÌ se
jÌzdnÈ zvl·öù za ˙sek z n·stupnÌ stanice do stanice, z nÌû
projÌûdÌ podruhÈ stejnou traù, a zvl·öù za ˙sek z tÈto sta-
nice do stanice cÌlovÈ. CelkovÈ jÌzdnÈ se urËÌ jako sou-
Ëet jÌzdnÈho za oba ˙seky. ProjÌûdÌ-li vlaky nÏkter˝m
traùov˝m ˙sekem dvakr·t z provoznÌch d˘vod˘ na stranÏ
dopravce, zapoËte se tato vzd·lenost pouze jednou. 

10.V˝öe sdruûenÈho jÌzdnÈho, kdy cestujÌcÌ pouûije 
na Ë·sti trati 1. vozovou t¯Ìdu a na Ë·sti trati 2. vozovou
t¯Ìdu, se urËÌ tak, ûe k cenÏ jÌzdnÈho pro 2. vozovou
t¯Ìdu za celou traù se p¯ipoËte rozdÌl mezi jÌzdn˝m za 1.
vozovou t¯Ìdu a za 2. vozovou t¯Ìdu pro ˙sek trati, 
ve kterÈm cestujÌcÌ pouûije l. vozovou t¯Ìdu.

11.V˝öe sdruûenÈho jÌzdnÈho, kdy cestujÌcÌ pouûije 
v nÏkolika nesouvisl˝ch ˙secÌch trati 1. vozovou t¯Ìdu a
v nÏkolika ˙secÌch trati 2. vozovou t¯Ìdu, se urËÌ tak, ûe
k cenÏ jÌzdnÈho pro 2. vozovou t¯Ìdu za celou traù se p¯i-
poËte rozdÌl mezi jÌzdn˝m za 1. vozovou t¯Ìdu 
a za 2. vozovou t¯Ìdu pro souËet vzd·lenostÌ vöech
˙sek˘ tratÌ, ve kter˝ch cestujÌcÌ pouûije l. vozovou t¯Ìdu.

12.P¯estoupÌ-li cestujÌcÌ do vyööÌ vozovÈ t¯Ìdy, zvyöuje 
se jÌzdnÈ o rozdÌl mezi jÌzdn˝m obou vozov˝ch t¯Ìd 
za traù projetou ve vyööÌ vozovÈ t¯ÌdÏ.

13.Cestuje-li cestujÌcÌ do tÈûe cÌlovÈ stanice nebo do sta-
nice v tÈmûe mÌstÏ buÔ zcela nebo zË·sti po jinÈ delöÌ
trati, neû pro kterou jÌzdenka platÌ, zvyöuje se jÌzdnÈ 
o rozdÌl mezi cenou tÈto jÌzdenky a jÌzdn˝m za sku-
teËnÏ projetou traù z n·stupnÌ do cÌlovÈ stanice v p¯Ì-
sluönÈ vozovÈ t¯ÌdÏ a druhu vlaku.

»l·nek 2

Rozsah a podmÌnky uplatÚov·nÌ zvl·ötnÌho jÌzdnÈho

1. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ se uplatÚuje v d·le stanovenÈm rozsahu
a za stanoven˝ch podmÌnek. Zp˘sob prokazov·nÌ spl-
nÏnÌ tÏchto podmÌnek a  kontroly stanovÌ dopravce.

2. P¯i jÌzdÏ do a ze zahraniËÌ nebo na trati jinÈho dopravce
se n·rok na zvl·ötnÌ jÌzdnÈ p¯izn·v· do a z pohra-
niËnÌho bodu nebo styËnÈho bodu jednotliv˝ch
dopravc˘. 

3. N·rok na zvl·ötnÌ jÌzdnÈ lze uplatnit pouze pro jÌzdy 
ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ s v˝jimkou p¯epravy podle Ël·nku
2.1 a 2.6.

4. Nelze sdruûovat nÏkolik r˘zn˝ch druh˘ zvl·ötnÌho jÌzd-
nÈho pro dosaûenÌ vyööÌho zv˝hodnÏnÌ, kromÏ p¯Ìpad˘
podle ustanovenÌ bodu 2.2.2. a 2.2.4.
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5. CestujÌcÌ s n·rokem na zvl·ötnÌ jÌzdnÈ, kter˝ nastoupÌ
do vlaku  bez platnÈ jÌzdenky, zaplatÌ zvl·ötnÌ jÌzdnÈ
spolu s p¯ir·ûkou podle smluvnÌch p¯epravnÌch podmÌ-
nek (ß 36 pÌsm a) z·kona Ë.266/1994 Sb., ve znÏnÌ
z·kona Ë. 23/2000  Sb.).

6. CestujÌcÌ, kter˝ zaplatil zvl·ötnÌ jÌzdnÈ a nem˘ûe sv˘j
n·rok prok·zat, zaplatÌ obyËejnÈ jÌzdnÈ snÌûenÈ 
o zvl·ötnÌ jÌzdnÈ. 

2.1.  Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ pro dÏti

1. CestujÌcÌ s platnou jÌzdenkou m· n·rok s sebou bez-
platnÏ p¯epravit dvÏ dÏti do 6 let (tj. do dne, kter˝ p¯ed-
ch·zÌ dni 6. narozenin), pokud pro nÏ poûaduje pouze
jedno mÌsto k sezenÌ. é·d·-li cestujÌcÌ samostatnÈ
mÌsto pro druhÈ dÌtÏ, zaplatÌ za nÏ  i za kaûdÈ dalöÌ dÌtÏ
do 6. roku zvl·ötnÌ jÌzdnÈ v 1. a 2. vozovÈ t¯ÌdÏ ve v˝öi
maxim·lnÏ 50 %  obyËejnÈho jÌzdnÈho. V tomto p¯Ì-
padÏ se zvl·ötnÌ jÌzdnÈ nevztahuje na ceny (p¯Ìplatky)
za vlaky vyööÌ kvality.

2. DÏti od 6 do l5 let (t.j. do dne, kter˝ p¯edch·zÌ dni 15.
narozenin) majÌ n·rok na p¯epravu v 1. a 2. vozovÈ
t¯ÌdÏ za zvl·ötnÌ jÌzdnÈ maxim·lnÏ ve v˝öi 50 % 
obyËejnÈho jÌzdnÈho. DÏti ve vÏku od 10 do 15 let 
prokazujÌ sv˘j vÏk (n·rok na slevu) na vyû·d·nÌ
dopravce pr˘kazem, kter˝ vystavÌ dopravce, p¯ÌpadnÏ
jin˝m pr˘kazem ovÏ¯en˝m razÌtkem vydavatele, 
obsahujÌcÌm fotografii aktu·lnÌ podoby, jmÈno, 
p¯ÌjmenÌ a datum narozenÌ dÌtÏte. Pr˘kazy se mezi
dopravci navz·jem uzn·vajÌ. VÏk dÌtÏte je moûno 
prok·zat i platn˝m cestovnÌm pasem. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ se
nevztahuje na ceny (p¯Ìplatky) uplatÚovanÈ k jÌzdnÈmu
za pouûitÌ vlak˘ vyööÌ kvality.

2. 2. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ pro osoby tÏûce postiûenÈ 
(drûitele  pr˘kaz˘ ZTP nebo ZTP/P) a p¯eprava 

jejich pr˘vodc˘

1. Osoby tÏûce postiûenÈ na zdravÌ, kter˝m byly v »R
poskytnuty v˝hody podle zvl·ötnÌho p¯edpisu2)

a jsou drûiteli pr˘kazu ZTP nebo ZTP/P, majÌ n·rok 
na p¯epravu ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ za zvl·ötnÌ jÌzdnÈ 
ve v˝öi maxim·lnÏ 25 % obyËejnÈho jÌzdnÈho.
Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ se nevztahuje na ceny (p¯Ìplatky) 
uplatÚovanÈ k jÌzdnÈmu za pouûitÌ vlak˘ vyööÌ 
kvality.

2. Drûitel pr˘kazu ZTP/P m· kromÏ n·roku na zvl·ötnÌ
jÌzdnÈ podle bodu 2.2.1. n·rok i na:
- bezplatnou p¯epravu svÈho pr˘vodce ve 2. vozovÈ

t¯ÌdÏ;
- bezplatnou p¯epravu invalidnÌho vozÌku;
- bezplatnou p¯epravu dÏtskÈho koË·rku, je-li dÌtÏ

drûitelem  pr˘kazu ZTP/P.

3. Pr˘vodcem nevidomÈho m˘ûe b˝t i vodÌcÌ pes, kter˝ se
p¯epravuje bezplatnÏ i v 1. vozovÈ t¯ÌdÏ.

4. Bezplatn· p¯eprava  pr˘vodce nebo vodÌcÌho psa nevi-
dom˝ch se poskytuje i tehdy, uplatÚuje-li drûitel pr˘-
kazu ZTP/P jinÈ jÌzdnÈ.

5. Osoba uplatÚujÌcÌ n·rok na bezplatnou p¯epravu 
jako pr˘vodce drûitele pr˘kazu opravÚujÌcÌho k v˝ho-
d·m III. stupnÏ (ZTP/P) nem˘ûe souËasnÏ uplatÚovat
n·rok na bezplatnou p¯epravu osoby, jejÌû je pr˘vod-
cem.

6. P¯i pouûitÌ 1. vozovÈ t¯Ìdy zaplatÌ drûitel pr˘kazu ZTP
nebo ZTP/P obyËejnÈ jÌzdnÈ 1. vozovÈ t¯Ìdy. Pr˘vodce
drûitele pr˘kazu ZTP/P platÌ rozdÌl mezi obyËejn˝m
jÌzdn˝m 1. a 2. vozovÈ t¯Ìdy. 

2.3. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ pro rodiËe (soudem stanovenÈ
opatrovnÌky) k n·vötÏvÏ zdravotnÏ postiûen˝ch dÏtÌ
umÌstÏn˝ch v ˙stavech na ˙zemÌ »eskÈ republiky

1. Pro rodiËe nebo soudem stanovenÈ opatrovnÌky 
(d·le jen ÑrodiËeì) p¯i jÌzd·ch k n·vötÏv·m dÏtÌ 
tÏlesnÏ, ment·lnÏ nebo smyslovÏ postiûen˝ch nebo
chronicky nemocn˝ch, trvale nebo dlouhodobÏ (dÈle
neû 3 mÏsÌce) umÌstÏn˝ch ve zdravotnick˝ch, ökol-
sk˝ch, soci·lnÌch za¯ÌzenÌch, ˙stavech (d·le jen
Ñ˙stavì) platÌ ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ zvl·ötnÌ jÌzdnÈ ve v˝öi
50 % obyËejnÈho jÌzdnÈho s tÌm, ûe zakoupen· 
jÌzdenka platÌ souËasnÏ i pro cestu zpÏt, pokud je usku-
teËnÏnÌ n·vötÏvy potvrzeno na pr˘kazu datem
n·vötÏvy, podpisem a razÌtkem ˙stavu. JÌzda zpÏt musÌ
b˝t nastoupena nejpozdÏji v n·sledujÌcÌ den po usku-
teËnÏnÈ n·vötÏvÏ. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ se nevztahuje na ceny
(p¯Ìplatky) uplatÚovanÈ k jÌzdnÈmu za pouûitÌ vlak˘
vyööÌ kvality.

2. N·rok na zvl·ötnÌ jÌzdnÈ se p¯izn·v· na z·kladÏ 
pr˘kazu, kter˝ vyd·v· a potvrzuje ˙stav, ve kterÈm 
je dÌtÏ umÌstÏno. Za ökody vzniklÈ dopravci neopr·v-
nÏn˝m vyd·nÌm pr˘kazu odpovÌd· vyd·vajÌcÌ ˙stav.
Neprok·ûe-li drûitel pr˘kazu svoji totoûnost zamÏst-
nanc˘m dopravce, povaûuje se pr˘kaz za neplatn .̋
NavötÏvujÌ-li dÌtÏ oba rodiËe, musÌ mÌt kaûd˝ z nich
sv˘j pr˘kaz.

3. Pro jednotlivÈ jÌzdy je poskytov·no ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ
zvl·ötnÌ jÌzdnÈ ve v˝öi maxim·lnÏ 25 % obyËejnÈho
jÌzdnÈho. P¯i jÌzdÏ z ˙stavu se poskytuje zvl·ötnÌ jÌzdnÈ
za podmÌnky, ûe je uskuteËnÏnÌ n·vötÏvy v ˙stavu
potvrzeno na pr˘kazu datem, podpisem a razÌtkem
˙stavu. JÌzda zpÏt musÌ b˝t nastoupena nejpozdÏji 
v n·sledujÌcÌ den po uskuteËnÏnÈ n·vötÏvÏ. Zvl·ötnÌ
jÌzdnÈ se nevztahuje na ceny (p¯Ìplatky) uplatÚovanÈ 
k jÌzdnÈmu za pouûitÌ vlak˘ vyööÌ kvality.

4. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ platÌ pro jÌzdu ze stanice nejbliûöÌ mÌstu
trvalÈho bydliötÏ rodiËe do stanice nejbliûöÌ mÌstu
˙stavu a zpÏt do p˘vodnÌ n·stupnÌ stanice smÏrem nej-
kratöÌm nebo ËasovÏ nejv˝hodnÏjöÌm.

5. N·rok na zvl·ötnÌ jÌzdnÈ platÌ pro rodiËe i tehdy, jede-
li s nimi dÌtÏ, k jehoû n·vötÏvÏ je zvl·ötnÌ jÌzdnÈ uplat-
nÏno.

2. 4. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ pro d˘chodce - ˙ËastnÌky odboje

1. D˘chodci, kte¯Ì jsou drûiteli platnÈho pr˘kazu 
vydanÈho
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- ⁄st¯ednÌm v˝borem »eskÈho svazu bojovnÌk˘ 
za svobodu,

- KonfederacÌ politick˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ republiky, 
- ⁄st¯ednÌ radou Svazu PTP-VTNP,
- SdruûenÌm b˝val˝ch politick˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ

republiky,

majÌ n·rok na bezplatnou p¯epravu ve 2. vozovÈ 
t¯ÌdÏ. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ se nevztahuje na ceny (p¯Ìplatky)
uplatÚovanÈ k jÌzdnÈmu, za pouûitÌ vlak˘ vyööÌ 
kvality. Pr˘kazy vydanÈ ⁄st¯ednÌm v˝borem 
»eskÈho svazu  bojovnÌk˘ za svobodu, KonfederacÌ
politick˝ch vÏzÚ˘  »eskÈ republiky,  SdruûenÌm  b˝va-
l˝ch  politick˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ  republiky a ⁄st¯ednÌ
radou  Svazu  PTP - VTNP musÌ b˝t nejpozdÏji 
do 31. b¯ezna 2004 opat¯eny kontrolnÌ zn·mkou 
pro bÏûn˝ rok.

2. N·rok na bezplatnou p¯epravu nevznik· p¯i jÌzd·ch 
do a ze zamÏstn·nÌ nebo p¯i sluûebnÌch cest·ch.

3. P¯i pouûitÌ 1. vozovÈ t¯Ìdy se uplatÚuje obyËejnÈ jÌzdnÈ
1. vozovÈ t¯Ìdy.

2.5 Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ pro d˘chodce

1. Osoby s trval˝m bydliötÏm na ˙zemÌ »eskÈ republiky
pobÌrajÌcÌ d˘chod starobnÌ nebo pln˝ invalidnÌ a osoby
staröÌ 60 let pobÌrajÌcÌ vdovsk ,̋ vdoveck˝ d˘chod nebo
mÏsÌËnÏ opakujÌcÌ se penÏûitÈ d·vky soci·lnÌ pÈËe 
z d˘vodu soci·lnÌ pot¯ebnosti majÌ n·rok na zvl·ötnÌ
jÌzdnÈ ve 2. vozovÈ t¯ÌdÏ  ve v˝öi maxim·lnÏ 50 % oby-
ËejnÈho jÌzdnÈho. Zvl·ötnÌ jÌzdnÈ se nevztahuje 
na ceny (p¯Ìplatky) uplatÚovanÈ k jÌzdnÈmu za pouûitÌ
vlak˘ vyööÌ kvality.

2. Dopravce stanovÌ lh˘tu, po kterÈ d˘chodce pobÌra-
jÌcÌ pln˝ invalidnÌ d˘chod prok·ûe znovu n·rok 
na zvl·ötnÌ jÌzdnÈ. Maxim·lnÌ cena prolongaËnÌ
zn·mky je 20 KË.

2.6. P¯eprava p¯edstavitel˘ st·tnÌ moci 
a nÏkter˝ch st·tnÌch org·n˘ a soudc˘

1. P¯edstavitelÈ st·tnÌ moci a nÏkter˝ch st·tnÌch org·n˘ 
a soudci, o nichû tak stanovÌ zvl·ötnÌ p¯edpis3), majÌ
n·rok na bezplatnou p¯epravu v 1. a 2. vozovÈ  t¯ÌdÏ
vöech vlak˘ osobnÌ p¯epravy.

POJMY:

Dopravce1) - fyzick· nebo pr·vnick· osoba,
kter· prov·dÌ  p¯epravu osob a vÏcÌ
pro cizÌ pot¯ebu

Pe·ûnÌ p¯eprava - vnitrost·tnÌ p¯eprava, u kterÈ Ë·st
p¯epravnÌ cesty vede p¯es ˙zemÌ
sousednÌho st·tu

PohraniËnÌ bod - tarifnÌ bod na rozhranÌ dvou ûelez-
niËnÌch spr·v, leûÌcÌ na st·tnÌ 
hranici

StyËn˝ bod - tarifnÌ bod na rozhranÌ dvou tratÌ,
obsluhovan˝ch r˘zn˝mi dopravci

Stanice - mÌsto s v˝pravnÌm opr·vnÏnÌm
pro osobnÌ dopravu

TarifnÌ vzd·lenost - vzd·lenost rozhodn· pro urËenÌ
jÌzdnÈho, tj. vzd·lenost vypoËten·
za p¯Ìsluönou traù podle kilome-
trick˝ch ˙daj˘ v jÌzdnÌm ¯·du 
provozovatele dr·hy

Vlak vyööÌ kvality - vlak kategorie Expres, IC, EC, SC

ZKRATKY:

EC - EuroCity (vlak vyööÌ kvality, za¯azen˝ do mezi-
n·rodnÌ sÌtÏ, sloûen˝ z voz˘ 1. a 2. vozovÈ t¯Ìdy,
se skupinov˝m ¯azenÌm voz˘)

IC - InterCity (vlak vyööÌ kvality, sloûen˝ z voz˘ 1.
a 2. vozovÈ t¯Ìdy, se skupinov˝m ¯azenÌm voz˘)

SC - SuperCity (vlak vyööÌ kvality s v˝raznÏ zkr·ce-
nou jÌzdnÌ dobou, sloûen˝ z voz˘ pouze 1.
vozovÈ t¯Ìdy, s moûnostÌ telefonnÌho spojenÌ 
a nabÌdkou dalöÌch sluûeb).

ZTP - pr˘kaz pro osobu zvl·öù tÏûce postiûenou 
na zdravÌ

ZTP/P - pr˘kaz pro osobu zvl·öù tÏûce postiûenou 
na zdravÌ,  jejÌû stav vyûaduje doprovod

VYSVÃTLIVKY:
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P¯Ìloha Ë. 6
k v˝mÏru MF Ë. 01/2004

CENY A UR»EN… PODMÕNKY

VE VEÿEJN… VNITROST¡TNÕ SILNI»NÕ LINKOV…

OSOBNÕ AUTOBUSOV… DOPRAVÃ

Ceny pro propoËet plnÈho (obyËejnÈho) vÏcnÏ usmÏrÚovanÈho jÌzdnÈho

1 - 4 6,00 161 - 170 132,00        

5 - 7 9,00 171 - 180 139,00        

8 - 10 12,00 181 - 190 147,00        

11 - 13 15,00 191 - 200 155,00        

14 - 17 17,00 201 - 210 162,00        

18 - 20 20,00 211 - 220 172,00        

21 - 25 24,00 221 - 230 180,00        

26 - 30 28,00 231 - 240 188,00

31 - 35 32,00 241 - 250 197,00

36 - 40 36,00 251 - 260 207,00        

41 - 45 40,00 261 - 270 215,00        

46 - 50 44,00 271 - 280 220,00        

51 - 55 48,00 281 - 290 230,00        

56 - 60 52,00 291 - 300 238,00        

61 - 70 58,00 301 - 320 252,00        

71 - 80 64,00 321 - 340 269,00        

81 - 90 71,00 341 - 360 286,00        

91 - 100 79,00 361 - 380 314,00        

101 - 110 86,00 381 - 400 329,00        

111 - 120 95,00 401 - 420 337,00        

121 - 130 103,00 421 - 440 343,00       

131 - 140 110,00                                           

141 - 150 117,00                             a d·le kaûd˝ch                   

151 - 160 124,00 20 km 16,00

TarifnÌ vzd·lenost PlnÈ (obyËejnÈ) jÌzdnÈ TarifnÌ vzd·lenost PlnÈ (obyËejnÈ) jÌzdnÈ  

(km) (KË) (km) (KË)
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»¡ST I.
VäEOBECN… PODMÕNKY

1. UvedenÈ podmÌnky platÌ pro dopravce provozujÌcÌ
ve¯ejnou vnitrost·tnÌ silniËnÌ linkovou osobnÌ
dopravu  cestujÌcÌch na ˙zemÌ »eskÈ republiky.

2. Tyto podmÌnky neplatÌ pro ve¯ejnou pravidelnou
autobusovou p¯epravu na mÏstsk˝ch link·ch  a na lin-
k·ch ve¯ejnÈ pravidelnÈ autobusovÈ p¯epravy p¯es
hranice  st·tu provozovanÈ na z·kladÏ mezin·rodnÌch
smluv.

3. Z·kladnÌ  podmÌnky, za  nichû se  v˝kony ve¯ejnÈ
vnitrost·tnÌ silniËnÌ linkovÈ osobnÌ dopravy posky-
tujÌ, upravuje :
- z·kon Ë. 111/1994 Sb., o silniËnÌ dopravÏ, 

ve znÏnÌ  pozdÏjöÌch p¯edpis˘,
- vyhl·öka Ë. 388/2000 Sb., o jÌzdnÌch ¯·dech ve¯ejnÈ

linkovÈ osobnÌ dopravy,
- vyhl·öka Ë. 175/2000 Sb., o p¯epravnÌm ¯·du 

pro ve¯ejnou dr·ûnÌ a silniËnÌ osobnÌ dopravu,
- vyhl·öka Ë. 50/1998 Sb., o prokazatelnÈ ztr·tÏ 

ve ve¯ejnÈ linkovÈ osobnÌ dopravÏ, ve znÏnÌ
vyhl·öky Ë. 142/2003 Sb.

4. V  cen·ch  uveden˝ch v tabulce pro p¯epoËet plnÈho
vÏcnÏ usmÏrÚovanÈho jÌzdnÈho je zahrnuta daÚ z p¯i-
danÈ hodnoty ve v˝öi 5 %.

5. Dopravci provozujÌcÌ ve¯ejnou vnitrost·tnÌ silniËnÌ
linkovou osobnÌ dopravu i v˝dejna jÌzdenek jsou
podle ß 13 odst. 2 z·kona Ë. 526/1990 Sb., o cen·ch,
povinni zp¯Ìstupnit na viditelnÈm mÌstÏ informaci 
o cenÏ  vËetnÏ podmÌnek formou cenÌku, v˝vÏsky
nebo jin˝m p¯imÏ¯en˝m zp˘sobem.

»¡ST II.
Z¡KLADNÕ PODMÕNKY

»l. 1
Z·kladnÌ druhy jÌzdnÈho

1. PlnÈ (obyËejnÈ) jÌzdnÈ je cena za p¯epravu cestujÌcÌho
sjednan· dopravcem v souladu s ustanovenÌm Ë·sti II.
poloûky Ë. 7 tohoto v˝mÏru a tabulky pro p¯epoËet
plnÈho vÏcnÏ usmÏrÚovanÈho jÌzdnÈho podle tÈto 
p¯Ìlohy.

2. ZlevnÏnÈ jÌzdnÈ je cena za p¯epravu cestujÌcÌho, kter˝
m· n·rok na slevu

2.1. Za zlevnÏnÈ jÌzdnÈ - maxim·lnÏ za 50 % plnÈho (oby-
ËejnÈho) jÌzdnÈho uplatnÏnÈho dopravcem (50%nÌ
sleva) - se p¯epravujÌ
- dÏti podle Ël. 8 odst. 1 pÌsm. a) aû c) a odst. 2
- rodiËe k n·vötÏvÏ dÏtÌ zdravotnÏ postiûen˝ch, umÌs-

tÏn˝ch v ˙stavech podle Ël. 14 aû 16.

2.2. Za zlevnÏnÈ jÌzdnÈ - maxim·lnÏ za 38 % plnÈho (oby-
ËejnÈho) jÌzdnÈho uplatnÏnÈho dopravcem (62%nÌ
sleva  podle p¯Ìlohy Ë. 3 k vyhl·öce Ë. 182/1991 Sb.
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ se p¯epravujÌ drûitelÈ
pr˘kazu ZTP a ZTP/P podle Ël. 10, 11 a 12.

3. BezplatnÏ se p¯epravujÌ
- dÏti do 6  let, s v˝jimkou p¯Ìpad˘ uveden˝ch v Ël. 8

odst. 1 pÌsm. a) aû c),
- p¯edstavitelÈ st·tnÌ moci a nÏkter˝ch st·tnÌch

org·n˘ a soudci, o nichû tak stanovÌ zvl·ötnÌ  p¯ed-
pis1),

- d˘chodci  -  drûitelÈ  pr˘kaz˘  vydan˝ch  ⁄st¯ednÌm
v˝borem »eskÈho svazu bojovnÌk˘ za svobodu
podle Ël. 17 pÌsm. a),

- d˘chodci  - drûitelÈ  pr˘kazu Konfederace  politic-
k˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ republiky, SdruûenÌ b˝val˝ch
politick˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ republiky a ⁄st¯ednÌ rady
Svazu PTP-VTNP podle Ël. 17 pÌsm. c),

- pr˘vodce drûitele pr˘kazu ZTP/P nebo vodÌcÌ pes,
podle Ël. 10 a 12.

»l. 2
Neplatnost jÌzdenky p¯i p¯eruöenÌ jÌzdy

P¯eruöÌ-li cestujÌcÌ jÌzdu, st·v· se jÌzdenka, neplatnou.

»l. 3
Zavazadla, za kter· se neplatÌ dovoznÈ

1. BezplatnÏ se p¯epravujÌ:
a) zavazadla, kter· majÌ rozmÏry menöÌ neû 20 x 30 x

50 cm, nebo zavazadla tvaru v·lce, jehoû dÈlka
nep¯esahuje 150 cm a pr˘mÏr 10 cm, nebo tvaru
desky, jejÌû rozmÏr nep¯esahuje 80 x 100 cm nebo
jejichû hmotnost nep¯esahuje 25 kg,

b)ruËnÌ zavazadla podle zvl·ötnÌho pr·vnÌho p¯ed-
pisu2),   

c) dÏtskÈ koË·rky pro dÏti, kterÈ  jsou drûiteli pr˘kaz˘
ZTP a ZTP/P a vozÌky pro invalidy, drûitele pr˘-
kaz˘  ZTP a ZTP/P,

d)taöky na koleËk·ch, kterÈ s  sebou berou do vozidla
drûitelÈ pr˘kaz˘ ZTP a ZTP/P.

UR»EN… PODMÕNKY PRO VEÿEJNOU VNITROST¡TNÕ SILNI»NÕ
LINKOVOU OSOBNÕ DOPRAVU

____________________

1) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních
orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 20 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
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»l. 4
P¯eplatky a nedoplatky

1. Nepouûitou jÌzdenku pro jednotlivou jÌzdu zakoupe-
nou v p¯edprodeji lze vr·tit  p¯ed  odjezdem p¯Ìsluö-
nÈho spoje v p¯ÌsluönÈ p¯edprodejnÌ kancel·¯i. JÌz-
denku lze vr·tit nejpozdÏji 30 minut p¯ed odjezdem
p¯ÌsluönÈho spoje. P¯edprodejnÌ kancel·¯ zp¯ÌstupnÌ
na viditelnÈm mÌstÏ informaci o podmÌnk·ch vracenÌ
jÌzdenek. Je-li p¯edprodejnÌ kancel·¯ uzav¯ena, je
moûnÈ vr·tit jÌzdnÈ za nepouûitou jÌzdenku pouze 
v p¯ÌpadÏ, kdy cestujÌcÌ p¯edloûÌ jÌzdenku potvrzenou
povÏ¯en˝m pracovnÌkem dopravce, ûe cestujÌcÌ chtÏl
jÌzdenku vr·tit p¯ed odjezdem p¯ÌsluönÈho spoje.

2. Z Ë·stky jÌzdnÈho, kter· m· b˝t vr·cena, se sr·ûÌ
10%, nejmÈnÏ vöak 1 KË a nejv˝öe 10 KË na jÌz-
denku. VypoËten·  Ë·stka  se zaokrouhluje na celÈ
KË p¯i Ë·stce do 0,50 KË  dol˘ a od 0,50 KË vËetnÏ
nahoru. VracÌ-li se Ë·stka poötou, m· p¯edprodejnÌ
kancel·¯ pr·vo srazit  si  poötovnÌ  v˝lohy. Sr·ûky
nejsou dovoleny, jde-li o vr·cenÌ zaplacenÈ Ë·stky
nebo jejÌ Ë·sti z d˘vod˘ vznikl˝ch na stranÏ
dopravce3). O provedenÈ  sr·ûce vystavÌ  na poû·d·nÌ
p¯edprodejnÌ kancel·¯ doklad.

3. Za kaûdou pÌsemnou upomÌnku o zaplacenÌ jÌzdnÈho
nebo p¯ir·ûky ˙Ëtuje dopravce 2,- KË a poötovnÌ
v˝lohy.

»l. 5
TarifnÌ vzd·lenost

1. TarifnÌ vzd·lenost se urËÌ podle kilometrick˝ch  ˙daj˘
uveden˝ch u p¯Ìsluön˝ch spoj˘ v jÌzdnÌch ¯·dech
dopravce ve zvl·ötnÌm sloupci oznaËenÈm zkratkou
km.

2. TarifnÌ vzd·lenosti jsou vyj·d¯eny cel˝m ËÌslem 
a jsou uvedeny podle smÏru jÌzdy od v˝chozÌ 
do  koneËnÈ zast·vky linky, nebo naopak.

3. M·-li  n·stupnÌ  zast·vka a cÌlov· zast·vka v jÌzdnÌm
¯·du stejnÈ kilometrickÈ ˙daje, stanovÌ se jÌzdnÈ 
a  dovoznÈ za nejniûöÌ tarifnÌ vzd·lenost.

4. JÌzdnÈ se vypoËte za urËenou tarifnÌ vzd·lenost.

5. P¯i prodlouûenÌ nebo zkr·cenÌ tarifnÌ vzd·lenosti
p˘vodnÌ linky v d˘sledku stanoven˝ch objÌûdÏk na dobu
delöÌ neû 7 dnÌ stanovÌ dopravce novou tarifnÌ vzd·le-
nost, odpovÌdajÌcÌ novÏ pouûÌvanÈ dopravnÌ cestÏ. 
JÌzdenky zakoupenÈ p¯ed zmÏnou tarifnÌ vzd·lenosti
platÌ po celou dobu jejich platnosti, p¯Ìpadn˝ rozdÌl 
v cenÏ takovÈ jÌzdenky dopravce nevybÌr· ani nevracÌ.

»l. 6
P¯ÌmÈ vypravenÌ

CestujÌcÌ lze vypravit zpravidla jen do cÌlov˝ch zast·vek
na tÈûe lince. P¯i spojÌch, kterÈ nejedou po celÈ dÈlce linky,
je p¯ÌmÈ vypravenÌ moûnÈ nejd·le do koneËnÈ zast·vky
p¯ÌsluönÈho spoje.

»l. 7
Platnost jÌzdenky

1. JÌzdenka vydan· ve vozidle platÌ jen pro spoj, 
pro kter˝ byla vyd·na. JÌzdenka vydan· ve v˝dejnÏ
jÌzdenek platÌ jen pro den, na kter˝ byla vyd·na, 
a   pro spoj, pro kter˝ byla urËena, a nebyl-li v nÌ  spoj
urËen, pro spoj, kter˝m cestujÌcÌ nastoupil jÌzdu.

2. OmezenÌ podle odstavce 1 neplatÌ v p¯Ìpadech, kdy 
v linkovÈ osobnÌ dopravÏ nebyla z d˘vod˘, kterÈ nejsou
na stranÏ cestujÌcÌho, p¯eprava cestujÌcÌho provedena
nebo nebyla dokonËena zapoËat· p¯eprava cestujÌcÌho.3)

»l. 8
P¯eprava dÏtÌ

1. DÏti do dovröenÈho 6. roku se p¯epravujÌ bezplatnÏ,
opr·vnÏnÌ k bezplatnÈ p¯epravÏ dÌtÏte vöak zanik·
a) jde-li  o druhÈ  a dalöÌ  dÌtÏ v doprovodu jednoho 

a tÈhoû cestujÌcÌho,
b)bylo-li dÌtÏti na û·dost je doprov·zejÌcÌho cestujÌcÌho

zajiötÏno dopravcem samostatnÈ mÌsto k sezenÌ,
c) zaujÌm·-li dÌtÏ s cestujÌcÌm je doprov·zejÌcÌm 

ve vozidle, jehoû vöechna mÌsta k sezenÌ  jsou plnÏ
obsazena, dvÏ mÌsta k sezenÌ.

DÌtÏ v koË·rku se p¯epravuje vûdy bezplatnÏ.

2. DÏti od 6  let aû do dovröenÌ 15. roku (tj. do dne, kter˝
p¯edch·zÌ dni 15. narozenin), jakoû i dÏti mladöÌ 6 let,
kterÈ podle odstavce 1 nemajÌ  n·rok na  bezplatnou
p¯epravu, se p¯epravujÌ za 50% plnÈho obyËejnÈho
jÌzdnÈho, uplatnÏnÈho dopravcem. DÏti ve vÏku 
od 10 do 15 let prokazujÌ sv˘j vÏk (n·rok na slevu) 
na  vyû·d·nÌ dopravce pr˘kazem, kter˝ vystavÌ
dopravce. Pr˘kazy se mezi dopravci navz·jem uzn·-
vajÌ. VÏk dÌtÏte je moûno prok·zat i platn˝m cestov-
nÌm pasem.

»l. 9
N·rok na zlevnÏnÈ jÌzdnÈ

N·rok na zlevnÏnÈ jÌzdnÈ se p¯izn·, jsou-li u cestujÌcÌho
splnÏny stanovenÈ podmÌnky. Je-li p¯edeps·no p¯edloûenÌ
pr˘kazu, je cestujÌcÌ povinen se jÌm prok·zat.

____________________

3) § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
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»l. 10
Sdruûov·nÌ n·rok˘

1. NenÌ dovoleno, aby cestujÌcÌ pouûil  z·roveÚ nÏko-
lika pr˘kaz˘ nebo nÏkolika zlevnÏn˝ch jÌzdenek 
pro dosaûenÌ vyööÌho zv˝hodnÏnÌ. Vûdy se mu uzn·
pouze jeden  pr˘kaz nebo  jedna zlevnÏn· jÌzdenka.

2. Bezplatn· p¯eprava pr˘vodce drûitele ZTP/P se
poskytne i tehdy, pouûije-li drûitel pr˘kazu ZTP/P
jinÈ zv˝hodnÏnÌ, na kterÈ m· n·rok.

3. Osoba uplatÚujÌcÌ n·rok na bezplatnou p¯epravu jako
pr˘vodce drûitele pr˘kazu opravÚujÌcÌho k v˝hod·m
III. stupnÏ (ZTP/P) nem˘ûe souËasnÏ uplatÚovat
n·rok na bezplatnou p¯epravu osoby, jejÌû je pr˘vod-
cem.

»¡ST III.
JÕZDN… PRO OB»ANY TÃéCE POSTIéEN…

NA ZDRAVÕ A BEZPLATN¡ PÿEPRAVA
JEJICH PRŸVODCŸ A VODÕCÕCH PSŸ

»l. 11
Rozsah n·roku

ObËanÈ postiûenÌ na zdravÌ, kter˝m byly v »R podle
zvl·ötnÌch p¯edpis˘4) poskytnuty v˝hody II. nebo III.
stupnÏ a jsou proto drûiteli pr˘kaz˘ ZTP nebo  ZTP/P, majÌ
n·rok na p¯epravu za zlevnÏnÈ jÌzdnÈ.

»l. 12
Bezplatn· p¯eprava

Drûitel pr˘kazu opravÚujÌcÌho k v˝hod·m III. stupnÏ
(ZTP/P) m· n·rok na bezplatnou p¯epravu pr˘vodce.
Nedoprov·zÌ-li nevidomÈho drûitele pr˘kazu ZTP/P pr˘-
vodce, ale vodÌcÌ pes, je tento p¯epravov·n bezplatnÏ.

»l. 13
Prokazov·nÌ n·roku na zlevnÏnÈ jÌzdnÈ

a bezplatnou p¯epravu

DrûitelÈ pr˘kaz˘ opravÚujÌcÌch k mimo¯·dn˝m  v˝hod·m
II. nebo III. stupnÏ (ZTP nebo ZTP/P) prokazujÌ n·rok 
na  p¯epravu za zlevnÏnÈ  jÌzdnÈ  a  bezplatnou  p¯epravu
sv˝ch pr˘vodc˘ nebo vodÌcÌch ps˘ pr˘kazy ZTP 
a ZTP/P.

»¡ST IV. 
JÕZDN… PRO RODI»E (SOUDEM  STANOVEN…

OPATROVNÕKY) K N¡VäTÃVÃ DÃTÕ
ZDRAVOTNÃ POSTIéEN›CH, UMÕSTÃN›CH
V ⁄STAVECH NA ⁄ZEMÕ »ESK… REPUBLIKY

»l. 14
Rozsah n·roku

1. RodiËe nebo soudem stanovenÌ opatrovnÌci (d·le 
jen  rodiËe) majÌ p¯i jÌzd·ch k n·vötÏvÏ dÌtÏte 
tÏlesnÏ,  ment·lnÏ nebo smyslovÏ postiûenÈho nebo
chronicky   nemocnÈho, trvale nebo dlouhodobÏ (dÈle
neû 3 mÏsÌce) umÌstÏnÈho v za¯ÌzenÌ nebo ökole 
p˘sobnosti Ministerstva ökolstvÌ, Ministerstva zdra-
votnictvÌ  nebo Ministerstva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ
(d·le jen  ˙stav) n·rok na p¯epravu za zlevnÏnÈ
jÌzdnÈ.

2. Na zlevnÏnÈ jÌzdnÈ je n·rok z mÌsta trvalÈho 
pobytu do mÌsta ˙stavu a zpÏt do v˝chozÌ zast·vky 
a to smÏrem nejkratöÌm nebo ËasovÏ nejv˝hodnÏj-
öÌm.

3. N·rok na zlevnÏnÈ jÌzdnÈ vznik· i tehdy, jede-li s rodiËi
dÌtÏ, k jehoû n·vötÏvÏ se zlevnÏnÈ jÌzdnÈ p¯izn·v·.

»l. 15
Pr˘kaz

1. N·rok na zlevnÏnÈ jÌzdnÈ se p¯izn·v· na podkladÏ
pr˘kazu, kter˝ vyd·v·  a potvrzuje ˙stav, ve kterÈm je
dÌtÏ umÌstÏno.

2. Za ökody vzniklÈ dopravci neopr·vnÏn˝m vyd·nÌm
pr˘kazu odpovÌd· ˙stav, kter˝ pr˘kaz  vydal.

3. Neprok·ûe-li drûitel pr˘kazu svoji totoûnost pracov-
nÌk˘m dopravce pr˘kazem totoûnosti, povaûuje se
pr˘kaz za neplatn .̋

4. NavötÏvujÌ-li dÌtÏ oba rodiËe, musÌ mÌt kaûd˝ sv˘j pr˘kaz.

»l. 16
OdbavenÌ drûitele pr˘kazu

1. Drûitel pr˘kazu je odbaven za zlevnÏnÈ jÌzdnÈ 
p¯i jÌzdÏ do ˙stavu; p¯i jÌzdÏ z ˙stavu jen za pod-
mÌnky, ûe je uskuteËnÏnÌ n·vötÏvy v ˙stavu potvrzeno
na  pr˘kazu datem, podpisem a razÌtkem ˙stavu. Zp·-
teËnÌ jÌzda musÌ b˝t nastoupena nejpozdÏji v n·sledu-
jÌcÌ den po uskuteËnÏnÈ n·vötÏvÏ.

»¡ST V.
Bezplatn·  p¯eprava

»l. 17
N·rok na bezplatnou p¯epravu

BezplatnÏ se p¯epravujÌ :
a) d˘chodci - drûitelÈ platn˝ch pr˘kaz˘ vydan˝ch

____________________

4) Vyhláška Ministerstva  práce a sociálních věcí  ČR č. 182/1991 Sb., kterou  se provádí zákon o  sociálním zabezpečení a zákon České
národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
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⁄st¯ednÌm v˝borem »eskÈho svazu bojovnÌk˘ 
za svobodu, KonfederacÌ politick˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ
republiky, SdruûenÌm b˝val˝ch politick˝ch vÏzÚ˘
»eskÈ republiky a ⁄st¯ednÌ radou Svazu PTP 
- VTNP. N·rok na bezplatnou p¯epravu nevznik· 
p¯i jÌzd·ch do a ze zamÏstn·nÌ a p¯i sluûebnÌch
cest·ch,

b) p¯edstavitelÈ st·tnÌ moci a nÏkter˝ch st·tnÌch 
org·n˘ a soudci, o nichû tak stanovÌ zvl·ötnÌ  p¯ed-
pis1).

»l. 18
Prok·z·nÌ n·roku na bezplatnou p¯epravu

Osoby uvedenÈ v Ël. 17 prokazujÌ n·rok na bezplatnou p¯e-
pravu p¯Ìsluön˝m platn˝m pr˘kazem. Pr˘kazy vydanÈ
⁄st¯ednÌm v˝borem »eskÈho svazu bojovnÌk˘ za svobodu,
KonfederacÌ politick˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ republiky, SdruûenÌm
b˝val˝ch politick˝ch vÏzÚ˘ »eskÈ republiky a ⁄st¯ednÌ
radou Svazu PTP - VTNP musÌ b˝t nejpozdÏji do 31. b¯ezna
2004 opat¯eny kontrolnÌ zn·mkou pro bÏûn˝ rok.
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