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Název

(1) Výrobky farmaceutické
a imunobiologické
Výrobky farmaceutické a imunobiolo-
gické humánní  
(humánní léčivé přípravky), hromadně
vyráběné nebo dovážené a podléhající

registraci podle zvláštního právního
předpisu1) včetně výrobků neregistro-
vaných v České republice obsahující
léčivou (účinnou) látku ve vybraných
anatomicko-terapeuticko-chemických
skupinách a ve vybraných formách
podání  uvedených v příloze č. 1 tohoto
výměru, kromě homeopatik zařaze-
ných do ATC skupiny V12, výrobků
individuálně vyrobených nebo dove-
zených a veterinárních výrobků. 
Pro účely regulace se výrobek, který 
již měl stanovenou maximální cenu,
považuje za hromadně vyráběný nebo
dovážený.  

(2) Dietní potraviny pro zvláštní lékařské
účely podle zvláštního právního před-
pisu2)

(3) Zdravotnické prostředky  podléhající
prohlášení o shodě podle  zvláštního
právního předpisu3)

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami
platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží
určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru
není stanoveno jinak.

Část I.

Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny

Oddíl A

Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí

____________________

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

2)
§ 13 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

3)
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 S., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se
mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technick-
ých požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády
č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.

Výměr MF č. 01/2005
ze dne 1. prosince 2004,

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

1. Výrobky a výkony 
ve zdravotnictví

Pol.  Číselný 
č.  kód

Standardní
klasifikace
produkce
(dále jen 
„SKP“)
(celního
sazebníku)

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

15.88.10
(2104, 2106)

24.13.41
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Výrobky dentální (modelovací pasty,
zubní otiskovací hmoty, dentální
vosky, zubní cementy a jiné zubní
výplně včetně amalgamů drahých 
a obecných kovů používaných ve sto-
matologii, umělé zuby,  přípravky 
na bázi sádry používané ve stomatolo-
gii, akrylové polymery a pryskyřice
používané ve stomatologii). 

Přístroje opticko-mechanické ostatní,
lupy (používané jako čtecí pomůcka) -
pouze na lékařský  předpis (poukaz).

Zdravotnické prostředky ke kompen-
zovaní  určité vady nebo nedostateč-
nosti, kromě výrobků, které se
implantují do těla pacienta v rámci
zdravotního výkonu,  individuálních
zakázek, dílů ortopedických a prote-
tických a náhrad  protetických a orto-
dontických ve  stomatologii.

Čočky brýlové dioptrické ze skla 
i plastů, z toho  jen čiré, propustnost
viditelného světla se řídí hodnotami
uvedenými v tabulce č. 1 řádek kate-
gorie 0 technické normy ČSN EN ISO
8980-3 Oční optika - Dokončené brý-
lové čočky s neopracovaným okrajem
- část 3.- Specifikace propustnosti 
a zkušební metody, včetně čoček 
s ochranným UV filtrem nebo obdob-
nou úpravou neomezující čirost čoček
a čočky kontaktní  

Obruby brýlové - pouze typy uvedené
v „Seznamu výrobků a výkonů ve zdra-
votnictví a výkonů oční  optiky s maxi-
málními cenami“ vydaném Minister-
stvem  financí - pouze na lékařský
předpis (poukaz), kromě individuál-
ních zakázek.

Výkony optické 
Výkony optické speciální a opravy 
a údržba výrobků  oční optiky - z toho
jen na lékařský předpis.

Aplikace očních protéz - z toho jen 
na lékařský  předpis.

Sazby taxy laborum
Sazby taxy laborum se uplatňují 
ke  spotřebovanému materiálu.

Přirážky za výkony obchodu celkem
za velkoobchodní i maloobchodní čin-
nost
Přirážky se uplatňují v procentech 
k cenám včetně cla a bez daně z při-
dané hodnoty vyúčtovaným tuzem-
ským výrobcem nebo zahraničním
dodavatelem, nejvýše však k cenám
maximálním, u výrobků uvedených 
v bodech 1, 2 a 3 této položky a vý-
robků uvedených v části II. položce 
č. 3 a výrobků farmaceutických a imu-
nobiologických humánních včetně
diagnostik, a výrobků galanterních
drobných, z toho jen pouzdra na dale-
kohledové brýle -  pouze na lékařský
předpis (poukaz), uvedených v části
II. položce č. 4 tohoto výměru. Dále 
se maximální přirážky uplatňují 
u výrobků farmaceutických a imunobi-
ologických podléhajících registraci
podle zvláštního právního předpisu1)

nezahrnutých ve vyjmenovaných ATC
skupinách a formách podání uvede-
ných v příloze  č. 1 a 2 tohoto výměru
U výrobků, u kterých navrhovatel
doložil při stanovení maximální ceny
propočet dopravy, lze uplatněnou
cenu zvýšit maximálně o zahrnutou
výši dopravného. Takto vypočtená
cena nesmí překročit stanovenou
maximální cenu. U výrobků oční
optiky   se  přirážky uplatňují jen, jsou-
li na lékařský  předpis (poukaz).

Maximální přirážka v %

Výrobky farmaceutické a imu-
nobiologické podle bodu (1) 
a položky č. 3 a 4  části II. tohoto
výměru a nezahrnuté ve vyjme-
novaných ATC skupinách a for-
mách podání uvedených v pří-
loze č. 1 a č. 2 tohoto výměru

15.88.10 Dietní potraviny pro zvláštní
lékařské účely podle bodu (2)
Výrobky dentální podle bodu
(3)

Přístroje opticko-mechanické
ostatní, lupy (používané jako
čtecí pomůcka) - pouze na
lékařský předpis (poukaz)

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)

24.52.19
33.40.11
(85, 90)

33.40.13
(90)

(4)
33.10.92

85.14.1

(5)
52.31.10

(6)

51.46.11
51.46.12
52.31.10
52.32.10
52.48.14

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

(2104, 2106)
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)

32

32

32

20
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Zdravotnické prostředky podle
bodu (3) ke kompenzování
určité vady nebo nedostateč-
nosti včetně dílů ortopedických
a protetických a včetně výrobků,
které se implantují do těla 
pacienta v rámci zdravotního
výkonu, a srdečních stimulá-
torů, s výjimkou individuálních 
zakázek a náhrad protetických
a ortodontických ve stomatolo-
gii 

Čočky brýlové dioptrické ze skla
i plastů čiré, propustnost viditel-
ného světla se řídí hodnotami
uvedenými v tabulce č. 1 řádek
kategorie 0 technické normy
ČSN EN ISO 8980-3 Oční
optika - Dokončené brýlové
čočky s neopracovaným okra-
jem - část 3.- Specifikace 
propustnosti a zkušební metody,
včetně čoček s ochranným UV
filtrem nebo obdobnou úpravou
neomezující čirost čoček -
pouze čočky na lékařský předpis
(poukaz)
Přirážka zahrnuje i výkony 
při opracování čočky k zasazení
do obruby a vyrovnání obruby.
Při externím dodání  pokovení,
tvrzení nebo barvení nebo
úpravy neomezující čirost čoček
je cenou sjednanou od výrobce
cena  včetně pokovení, tvrzení
nebo barvení nebo úpravy neo-
mezující čirost čoček.

Čočky kontaktní - pouze čočky
na lékařský předpis (poukaz)
Systém dalekohledový včetně
příslušenství

Obruby brýlové - pouze typy
uvedené v  „Seznamu výrobků 
a výkonů ve zdravotnictví 
a výkonů oční optiky s maximál-
ními cenami“ vydaném Minis-
terstvem financí a obruby 
na individuální zakázku - na
lékařský předpis (poukaz)

V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů,
nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout sta-
novenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí 
i pro všechny prodávající v případech, kdy je regulace
přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský před-

pis. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které 
jsou následně vydány na lékařský předpis, neregu-
lovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat 
přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace.
Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení léká-
renské péče od distributora přímo do zdravotnického
zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se 
přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distribu-
tora.  

(7) Pro účely regulace cen
a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených 

v bodech (1) až (5) při prodeji od tuzemského
výrobce nebo od zahraničního dodavatele stano-
veny  v „Seznamu výrobků a výkonů ve  zdravotnic-
tví a výkonů oční optiky s maximálními cenami“
vydaném Ministerstvem financí4); 

b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) až (3)
při prodeji  konečnému spotřebiteli zahrnout jen
skutečně   uplatněnou cenu  od tuzemského výrobce
nebo zahraničního dodavatele, nejvýše však cenu
maximální, která obsahuje případné clo, s připočte-
ním sjednané přirážky za obchodní výkony a daně 
z přidané hodnoty. V případě, že distributor nebo
další prodávající  sníží cenu od tuzemského výrobce
nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny při pro-
deji konečnému spotřebiteli zahrnout jen tuto 
sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní
výkon. Při zaokrouhlení nesmí být překročena sta-
novená maximální přirážka. Dodavatel je povinen
informovat  odběratele, kromě prodeje konečnému
spotřebiteli, o výši ceny od tuzemského výrobce
nebo zahraničního dodavatele a o výši své části při-
rážky za výkony obchodu;

c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích
měnách se přepočtou na Kč kurzem devizového
trhu, resp. přepočítacím poměrem pro měny zemí
Evropské unie, vyhlášeným Českou národní ban-
kou, platným v den  vystavení faktury;

d) u dovážených výrobků se uplatňuje přirážka k ceně
uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu,
např. dodací list, pro forma účet, nejvýše však 
k ceně skutečně uplatněné zahraničním dodavate-
lem, přepočtené kurzem devizového trhu vyhláše-
ným Českou národní bankou platným v  den vysta-
vení faktury nebo jiného obdobného dokladu
zahraničním dodavatelem doprovázejícího zboží
přes hranice do České republiky, případně vynáso-
beným koeficientem 1,0148, přičemž tato cena
zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského
odběratele nebo celního skladu a uplatněné 
clo. Pokud v konkrétním případě není clo uplat-
něno,  popřípadě je sníženo, sníží se maximální cena
o částku odpovídající příslušné sazbě cla podle cel-
ního sazebníku a Českého integrovaného tarifu,
popřípadě o částku neuplatněného cla. Pokud

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)

24.52.19
33.40.11
(85, 90)

33.40.11
(90)
33.40.12
(42, 90)

33.40.13
(90)

25

75

41

26

43

____________________

4)
Výměr Ministerstva financí č. 2/16/2004 (Cenový  věstník - řada zdravotnictví 2/2004) ve znění pozdějších výměrů).
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dovozní cena uvedená na faktuře nebo jiném
obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma
účet, doprovázejícím zboží přes hranice do České
republiky, je v české měně, uplatňuje se přirážka 
k ceně, do které byl promítnut vliv poměru kursu
devizového trhu euro k datu vystavení těchto
dokladů vůči kursu devizového trhu euro vztahují-
címu se k obdobným dokladům předcházející
dodávky, v případě  první dodávky vůči kursu devi-
zového trhu euro určenému postupem podle bodu
(6), popřípadě bodu (9), výměru Ministerstva
financí č. 5/16/2003 ve znění pozdějších výměrů.
Takto přepočtená cena však nesmí překročit  maxi-
mální cenu stanovenou v „Seznamu výrobků 
a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky 
s maximálními cenami“;

e) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé (popř.
jejich tuzemští pověření zástupci) nebo dodavatelé
výkonů předkládají návrhy maximálních cen nových
výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (5)
této položky Ministerstvu financí. Při zpracování
návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru
MF  č. 5/16/2003, ve znění pozdějších výměrů.

1. Zdravotní péče hrazená zdravot-
ním pojištěním, která je poskyto-
vána účastníku veřejného zdravot-
ního pojištění nebo účastníku
smluvního zdravotního pojištění
zdravotnickým zařízením, které je
ve smluvním vztahu s příslušnou
pojiš�ovnou poskytující veřejné
zdravotní pojištění,

2. Zdravotní péče,  která je posky-
tována cizincům těch států, s nimiž
byly uzavřeny mezinárodní
smlouvy o sociálním zabez-
pečení, které zahrnuje poskyto-
vání zdravotní péče, nebo mezi-
národní smlouvy o poskytování 
zdravotní péče hrazené přísluš-
nými cizími zdravotními pojiš�ov-
nami,  

3. Zdravotní péče, která je poskyto-
vána

a) cizincům těch států, s nimiž byly
uzavřeny dohody o bezplatném
poskytování zdravotní péče,
jimiž je Česká republika vázána,
a je hrazena z prostředků stát-
ního rozpočtu,

b) na žádost orgánů státní správy 
a je hrazena z prostředků stát-
ního rozpočtu,

c) na žádost orgánů justice, stát-
ního zastupitelství nebo policie
a je hrazena z prostředků jejich
vlastního rozpočtu, 

kromě výkonů uvedených v položce
č. 5 části II. tohoto výměru.

Pro účely regulace cen platí

a) maximální cena jednoho bodu je 1,10 Kč. Seznam
zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením 
a určené podmínky včetně nezbytných dopravních
služeb spojených se zdravotní péčí hrazenou 
ze zdravotního pojištění je uveden ve zvláštních
právních předpisech5)6); 

b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem
maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů. Počet
bodů je stanoven v Seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami6).

Specifické zdravotní výkony poskyto-
vané
a) na žádost orgánů státní správy 

a hrazené z prostředků státního
rozpočtu

b) na žádost orgánů justice, státního
zastupitelství nebo policie a hra-
zené z prostředků jejich vlastního
rozpočtu

Maximální ceny a určené podmínky jsou
uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru.

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v pří-
loze č.  4 tohoto výměru.

2. Zdravotní péče

3. 60.10. Doprava nákladů a doprava
osobní železniční veřejná 
vnitrostátní, z toho jen použití
železniční vnitrostátní
dopravní cesty celostátních 
a regionálních drah

(1)     85.11
12
13
14

(2)     85.12
13
14
32

____________________

5)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

6)
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění
pozdějších předpisů.
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Maximální cena je  cena zjištěná podle zvláštního práv-
ního předpisu7), pokud se neuplatní postup podle § 12
odst. 4. zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozděj-
ších předpisů. V tomto případě kupující předloží návrh na
sjednání vyšší ceny včetně odůvodnění výše ceny sjednané
a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního před-
pisu7). V případě pozemků oceňovaných postupem podle
§ 28 odst. 9 vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů, je minimální cena
zjištěná těchto pozemků 50 Kč/m2.

(1)Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků
a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci,

včetně funkčně spojených a navazujících pozemků,
kromě zastavěných lesních pozemků

b) lesních, výhradně zastavěných8) stavbou pro indivi-
duální rekreaci a jejím příslušenstvím

c) ostatních (včetně pronájmu hřbitovních míst)

4. Nemovitosti (stavby, byty,
nebytové prostory, pozemky 
a trvalé porosty), jejichž cena
je plně nebo částečně hrazena 
ze státního rozpočtu, státního
fondu nebo jiných prostředků
státu

5. Nájemné z pozemků nesloužících
k podnikání nájemce

____________________

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

8)
Kód 10 písm. b) v tabulce č. 1 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992  Sb., o zápisech vlastnick-
ých a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

pozemky užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za plochy užívané

číslo s počtem obyvatel s rekreačními chatami
01 nad 100 000 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 užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za plochy užívané

číslo s počtem obyvatel v zahrádkářských osadách
06 nad 100 000 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 užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za skutečně zastavěnou

číslo s počtem obyvatel plochu na lesních
pozemcích

11 nad 100 000 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 užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za plochy užívané

číslo s počtem obyvatel v ostatních případech 
kromě písm. a) a b)

16 Praha 30,-
17 Brno, Ostrava 20,-
18 České Budějovice, 15,-

Hradec Králové, 
Františkovy Lázně,

Jihlava, Liberec, 
Karlovy Vary,

Mariánské Lázně,
Olomouc, Opava,
Pardubice, Plzeň,
Ústí nad Labem

a Zlín
19 Český Krumlov, 12,-

Havířov,
Jáchymov,

Karviná, Kladno,
Luhačovice,

Mladá Boleslav,
Most, Poděbrady 

a Teplice
20 ostatní, 10,-

výše nejmenovaná,
města, která byla

k 31. 12. 2002
sídly okresních

úřadů
21 nad 25 000 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 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2004

(2) Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících
obyvatel na území příslušné obce podle stavu uve-
řejněného Českým statistickým úřadem v Malém
lexikonu obcí České republiky, který je aktuální 
v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce
po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc
následující po dni vydání.

(3) Pro účely této položky se pozemkem sloužícím 
k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se
užívá k podnikání jen určitá část nebo který je zasta-
věn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek
zastavěn stavbou, která není určena k podnikání,
avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely
stanovení nájemného v poměru, v jakém je podla-

hová plocha stavby nesloužící k podnikání k podla-
hové ploše stavby sloužící k podnikání.

(4) Regulace nájemného podle této položky se nevzta-
huje na nájemné stanovené zvláštním právním
předpisem9).

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v pří-
loze č. 5 tohoto výměru.

____________________

9)
§ 22 odst. 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších před-
pisů.

10)
Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky
poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách
zařazených do sítě škol.

6. Mléčné výrobky pro žáky10)
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Pol.  Číselný kód  Název
č.  SKP

Při uplatnění maximálních cen platí určené podmínky
stanovené v příloze č. 8 tohoto výměru.

Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stano-
vené v části II. položce č. 8 tohoto výměru.

____________________

11)
§ 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

12)
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, ve znění pozdějších předpisů.

13)
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.

Oddíl B

Maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce
podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,

ve znění pozdějších předpisů

Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením11) při splnění podmínek stanovených 
v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.

1. 50.20.32 Odtahová služba, z toho jen
60.24.17 nucené odtahy vozidel  podle

podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem12)

a v nařízeních obcí
6. 75.24.12 Výkony bezpečnostní 

a pořádkové ostatní, z toho
jen přiložení a odstranění
technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla
podle zvláštního právního
předpisu13) 

7. 93.03.11 Služby krematorií, z toho jen
zpopelnění  zemřelého
a ostatků v rakvi včetně
uložení popele do pevně
uzavíratelné urny
s označením

8. 93.03.11 Služby hřbitovní
poskytované
v souvislosti
s pronájmem a užíváním
hřbitovního místa

2. 60.21.20 Veřejná linková osobní doprava
vnitrostátní a železniční
osobní vnitrostátní doprava
provozovaná v rámci
integrované dopravy

3. 60.21.21 Doprava osob městská
hromadná a příměstská
provozovaná v rámci městské
hromadné dopravy

4. 60.22.11 Taxislužba osobní 
na území obce

5. 63.21.24 Služby parkovišť
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Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze
promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady
pořízení, zpracování a oběhu zboží doložené v účetnic-
tví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo
podle zvláštních právních předpisů, není-li dále stano-
veno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady se
nepovažují obvykle:
• penále, poplatky z prodlení14), úroky z prodlení 

a peněžní náhrady škod související s investiční
výstavbou,

• zaviněná manka,
• škody na majetku a náklady spojené s jejich

odstraňováním (kromě škod způsobených živelními
pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných
zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod 
a odškodnění,

• veškeré odměny členů statutárních orgánů a dal-
ších orgánů právnických osob,

• pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení,
penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností
podle smluv a předpisů (včetně ekologických),

• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou 
a zabezpečením investiční výstavby (zmařené inves-
tice),

• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby 
a na zastavený výzkum a vývoj,

• přirážky k poplatkům placeným za znečištění
ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např.
za škody způsobené na zemědělských půdách),

• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,
• platby za promlčené dluhy,
• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
• zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem

zpracování,   
• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným

odpisům podle zvláštního právního předpisu15),
• důchodové připojištění zaměstnanců hrazené

zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním
právním předpisem16),

• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem 
s výjimkou majetku převedeného podle zákona 
č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

• výdaje na reprezentaci,

• cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního
předpisu17), 

• finanční vyrovnání (např. odstupné) nad rámec
povinností stanovené zvláštním právním předpisem18),

• platby pojistného za pojištění škod způsobených
statutárními orgány právnických osob,

• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanove-
ného podílu zdravotně postižených na celkovém
počtu zaměstnanců19), 

• příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních
nad 55% ceny jídel.

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou
a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování
cen určený na pořízení hmotného a nehmotného
majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu,
na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je ulo-
ženo zvláštními právními předpisy.

Pol.  Číselný kód Název
č. SKP

(celního
sazebníku)

Pro účely regulace cen22)

a) do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti 
a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které
jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního
rozpočtu, ze státních fondů, popřípadě hrazeny 
z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti
poskytované prodávajícím za úplatu;

b) odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši sku-
tečně uplatněné15), prodávajícím;

c) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho
žádost kalkulaci ceny vytvořené v souladu s touto
položkou.

____________________
14)

Např. § 723 občanského zákoníku.
15)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
16)

§ 24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
17)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
18)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
19)

§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
20)

§ 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
21)

§ 43 zákona č. 254/2001 Sb.
22)

§ 101 zákona č. 254/2001 Sb.

1. 41.00.12 Voda povrchová20)

odebraná z vodních toků21)

Část II.

Seznam zboží, u něhož se uplatňují  věcně usměrňované ceny
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Tato položka se vztahuje na dodávky vody pitné z vodo-
vodů a na odvádění odpadních vod kanalizacemi podle
zvláštního právního předpisu25).

Pro účely regulace cen platí
a) v případě výraznějšího kolísání cen vstupů opráv-

něně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu
ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově
průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být
za daný časový interval záměrně zvýšena,
odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši sku-
tečně uplatněné15)prodávajícím,
do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků
na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního
rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů 
a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů;

b) pokud je rozhodnuto26) o uplatnění dvousložkové
formy vodného a stočného, může být vyčleněno
nejvýše  20 % z celkových ekonomicky oprávněných
nákladů a přiměřeného zisku pro dané období 
pro výpočet  pevné složky27);

c) za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin
nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního
systému musí být na žádost kupujícího poskytnuta
přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost
musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn;

d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho
žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky;

e) způsob rozúčtování vodného a stočného28) jednotli-
vým spotřebitelům je předmětem dohody mezi

odběratelem24) a spotřebiteli. Spotřebitelem se
rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebyto-
vých prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně
odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají;

f) nedojde-li k dohodě podle písm. e) nejméně s polo-
vinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle
počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu 
a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná
čísla roční potřeby vody)29). Pevná složka, je-li zvo-
lena dvousložková forma vodného a stočného, se
rozúčtuje podle m2 podlahové plochy bytů a nebyto-
vých prostorů;

g) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel24) se spo-
třebiteli. Nedojde-li k dohodě nejméně s polovinou
spotřebitelů, měsíční zálohy za dodávku vody pitné
a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčto-
vací období vypočítají ve výši maximálně jedné dva-
náctiny dodávek a to podle skutečné spotřeby vody
za předchozí roční období nebo podle směrných
čísel roční potřeby vody29), vynásobené cenami sjed-
nanými podle stanovených pravidel věcného usměr-
ňování cen.

Výrobky farmaceutické a imunobiolo-
gické humánní včetně diagnostik hro-
madně vyráběné nebo dovážené   pod-
léhající registraci podle zvláštního
právního předpisu1) kromě výrobků
uvedených v položce č. 1 části I. oddílu
A tohoto výměru a výrobky s výdejem
vázaným na lékařský předpis (recept) 
a plně hrazené spotřebitelem ve vybra-
ných ATC skupinách a formách
podání uvedených v příloze č. 2 včetně
ATC skupiny B02BB01 fibrinogen

Zdravotnické prostředky3) ke kom-
penzovaní  určité vady nebo nedosta-
tečnosti, které se implantují do těla
pacienta v rámci zdravotního výkonu,
včetně srdečních stimulátorů.

____________________
23)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou  a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

24)
§ 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).

25)
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.

26)
§ 20 odst 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.

27)
20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

28)
§ 8 odst. 10 a 11 zákona č. 274/2001 Sb.

29)
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), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

3. Výrobky ve zdravotnictví

2. 41.00.11 Voda pitná23) dodávaná
41.00.20 odběratelům24)

Voda pitná dodávaná 
do vodovodní sítě pro veřejnou
potřebu jiné osobě než je
odběratel („voda předaná“)

90.01 Odvádění a čištění odpadních
vod, z toho jen voda odvedená
kanalizací nečištěná 
a voda odpadní čištěná

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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Pro tvorbu věcně usměrňovaných cen a jejich změny
platí:

(1) Věcně usměrňovaná cena tuzemského výrobku
zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady a přimě-
řený zisk související s výrobou a dodáním výrobku
na sklad tuzemského odběratele. Suroviny 
z dovozu se do ceny zahrnují v pořizovací dovozní
ceně v příslušné měně přepočtené kurzem devizo-
vého trhu uplatněným při určení základu pro
vyměření případného cla (celní hodnota) a po pří-
padě upraveným koeficientem podle bodu (8).
Výrobce může v průběhu roku 2005 zvýšit věcně
usměrňovanou cenu nejvýše tak, aby sjednaná
věcně usměrňovaná cena nepřekročila v roce 2005
o více než 8 % věcně usměrňovanou cenu platnou
k 31. prosinci 2004.

(2) Věcně usměrňovaná cena dováženého výrobku se
tvoří na základě dovozní ceny se zahrnutím
nákladů spojených s dodáním na sklad tuzemského
odběratele nebo celní sklad přepočtem z měny
uplatněné při určení základu pro vyměření případ-
ného cla (celní hodnota) s použitím kurzu devizo-
vého trhu popřípadě upraveného koeficientem
podle bodu (8) s připočtením cla. 

(3) Dodavatel dováženého výrobku může v průběhu
roku 2005 zvýšit věcně usměrňovanou cenu nej-
výše o vliv změny kurzu devizového trhu příslušné
měny oproti kurzu devizového trhu uplatněnému
při určení do té doby platné věcně usměrňované
ceny tak, aby sjednaná věcně usměrňovaná cena
nepřekročila v roce 2005 o více než 8 % věcně
usměrňovanou cenu platnou k 31. 12. 2004.

(4) Do cen při prodeji konečnému spotřebiteli lze
zahrnout jen skutečně  uplatněnou cenu od tuzem-
ského výrobce nebo zahraničního dodavatele, nej-
výše však cenu odpovídající pravidlům věcného
usměrňování, která obsahuje případné clo, s připo-
čtením sjednané přirážky za obchodní výkony 
a daně z přidané hodnoty. V případě, že distributor
nebo další prodávající  sníží cenu od tuzemského
výrobce nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny
při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout 
jen takto sníženou cenu a příslušnou přirážku 
za obchodní výkon. Při zaokrouhlení nesmí být
překročena  stanovená maximální přirážka podle
položky č. 1 bod (5) části I.oddílu A tohoto výměru.
Dodavatel je povinen informovat odběratele
(netýká se  konečného  spotřebitele) o výši ceny 
od tuzemského výrobce nebo zahraničního doda-
vatele a o výši své části přirážky za výkony
obchodu.

(5) U dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně
uvedené na faktuře nebo jiném obdobném
dokladu, např. dodací list, pro  forma účet, nejvýše

však k ceně skutečně  uplatněné zahraničním doda-
vatelem, přepočtené kurzem devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou platným 
ke  dni vystavení faktury nebo jiného obdobného
dokladu zahraničním dodavatelem doprovázejí-
cího zboží přes hranice do České republiky, popří-
padě upraveným koeficientem  podle bodu (8), při-
čemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu 
do skladu tuzemského odběratele nebo celního
skladu a  uplatněné clo. Takto přepočtená cena
nesmí být vyšší než cena určená podle bodu (2).

(6) Pokud dovozní cena uvedená na faktuře nebo
jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro-
forma účet, doprovázejícím zboží přes hranice 
do České republiky je v české měně, vyjádří se vliv
změny kurzu devizového trhu procentem změny
kurzu devizového trhu euro vypočteným způsobem
podle bodu (2) nebo (3).

(7) Zjištěné indexy změn kurzu devizového trhu 
a hodnoty průměrného kurzu devizového trhu se
zaokrouhlují na tři desetinná místa a věcně usměr-
ňované ceny pro účely prokázaní zjištění procent
změn cen podle bodů (1) a (3) na dvě desetinná
místa.

(8) Kurzem devizového trhu České národní banky,
který je používán k přepočtu dovozní ceny výrobku
se rozumí tento kurz  případně upravený  koefici-
entem vyjadřujícím odchylku prodejního kurzu
hlavních komerčních bank oproti kurzu devizového
trhu České národní banky, který činí maximálně
1,0148.

Výrobky farmaceutické a imunobiolo-
gické humánní (humánní léčivé pří-
pravky) včetně diagnostik hromadně
vyráběné  nebo dovážené  nepodléha-
jící registraci podle zvláštního před-
pisu1)

Výrobky transfúzních stanic
Výrobky individuálně vyrobené nebo
dovezené a výrobky používané jako
vzorky pro účely vědecké, výzkumné,
kontrolní nebo výukové   
Léčivé látky pro výrobu léčivých pří-
pravků (Lučebniny farmaceutické)
Léčivé, diagnostické, dezinfekční 
a dentální přípravky a odměrné roz-
toky (tzv. „magistraliter“) připravo-

4. Ostatní výrobky a výkony
ve zdravotnictví neuvedené
v položce č. 3 části II.
tohoto výměru

23.30
24.41
24.42
(12, 28, 29, 30,
33)
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vané v zařízeních lékárenské péče
podle lékařského předpisu , v souladu
s platným Českým lékopisem nebo
technologickým předpisem za podmí-
nek stanovených právním předpisem

Katgut chirurgický sterilní (šicí mate-
riál)

Výrobky galanterní drobné, z toho jen
pouzdra na dalekohledové brýle -
pouze na lékařský předpis  (poukaz)

Zdravotnické prostředky2) ke kompen-
zování určité vady nebo nedostateč-
nosti včetně dílů ortopedických a 
protetických, včetně srdečních stimulá-
torů, na individuální zakázku - 
z toho jen na lékařský předpis (poukaz)

Náhrady protetické a ortodontické 
ve stomatologii

Obruby brýlové na individuální
zakázku - z toho jen  na lékařský před-
pis (poukaz)

Opravy a údržba  zdravotnických pro-
středků a ochranných pomůcek - 
z toho jen na lékařský předpis (pou-
kaz)

Opravy a údržba náhrad protetických
a ortodontických ve stomatologii

Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékáren-
ské péče  podle lékařského předpisu, v souladu s plat-
ným Českým lékopisem nebo technologickým předpi-
sem za podmínek stanovených právním předpisem  (tzv.
„magistraliter“) lze při prodeji konečnému spotřebiteli
zahrnout jen:
a) cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomoc-

ných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru,
těsnící vložky a štítku pro informace o léčivu,

b) poměrnou část ceny technologického materiálu
spotřebovaného při přípravě individuálně připra-
vovaného léčivého přípravku odpovídající skutečně
připravovanému  množství léčiva předepsanému 
v lékařském předpisu a celkové použitelnosti tech-
nologického materiálu uvedené výrobcem,

c) čištěnou vodu v množství předepsaném v lékař-
ském předpisu,  čištěná voda použitá při přípravě
léčiva jako pomocná  látka se do ceny nezahrnuje,

d) cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy labo-
rum u hromadně vyráběných léčivých přípravků,
jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní
výkon, které je nutno před  výdejem upravit 
do konečné aplikační formy,

e) sazby taxy laborum; u přípravků pro něž lze uplat-
nit různé  sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto
sazeb, a to i při  opakování téže práce. Při přípravě
většího množství  připravovaných přípravků, než je
uvedeno v přehledu maximálních sazeb pro sku-
pinu 12 - 17 v „Seznamu  výrobků a výkonů ve zdra-
votnictví a výkonů oční optiky s maximálními
cenami“, se taxa laborum vypočte jako součin
sazby pro největší množství v příslušné skupině 
a podílu mezi skutečným množstvím a horním limi-
tem pro nejvyšší  sazbu.

Zdravotní péče, která je poskyto-
vána účastníku veřejného zdravotního
pojištění 
a) a není  hrazena podle zvláštního

právního předpisu5) z veřejného
zdravotního pojištění

b) zdravotnickým zařízením, které
není ve smluvním  vztahu s přísluš-
nou zdravotní pojiš�ovnou,

Zdravotní péče poskytovaná v dět-
ských ozdravovnách  hrazená ze zdra-
votního pojištění za podmínek  stano-
vených zvláštním právním předpisem5)

Komplexní a příspěvková lázeňská
péče hrazená ze zdravotního pojiš-
tění5)

Pro účely regulace cen platí:
(1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 6 tohoto výměru.

(2) Věcně usměrňovaná cena zahrnuje
a) ekonomicky oprávněné náklady na:
aa) provozování železniční veřejné vnitrostátní pra-

videlné osobní dopravy (pouze přeprava osob)

5. Zdravotní péče

6. 60.10. Doprava osob železniční 
60.21.10 vnitrostátní (jízdné) kromě

dopravy osob železniční vni-
trostátní provozované v rámci
integrované dopravy

(1) 85.11

(2) 85.11.16

(3) 85.14.15

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
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
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ab) provozování a provozuschopnost železniční
dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitro-
státní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:
- řízení provozu železniční veřejné vnit-

rostátní pravidelné osobní dopravy
na dopravní cestě. Výše nákladů musí být
snížena o tu část, která je vynakládána 
na dopravu zajiš�ovanou jinými dopravci
(použití železniční dopravní cesty).

- infrastrukturu dopravní cesty železniční
veřejné vnitrostátní pravidelné osobní
dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu
část, která je vynakládána na dopravu zajiš-
�ovanou jinými dopravci (použití železniční
dopravní cesty). 

b) zaplacené ceny za použití železniční dopravní
cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou
osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní
dopravy platí jinému subjektu,

c) přiměřený zisk, který se váže k provozování
železniční veřejné vnitrostátní pravidelné
osobní dopravy30).

(3) Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být pro-
vedena na jednotlivé kategorie vlaků osobní pře-
pravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné.
Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek)
za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je
dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (pří-
platku) samostatně.

Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jedno-
tlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:

N + Z - D ≥ T , 

kde
N = ekonomicky oprávněné náklady na provozo-

vání železniční veřejné vnitrostátní pravi-
delné osobní dopravy (pouze přeprava osob)
a provozování a provozuschopnost železniční
dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pra-
videlnou osobní dopravu předcházejícího
roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstu-
pech běžného roku,

Z = přiměřený zisk vztahující se k provozování
železniční veřejné vnitrostátní pravidelné
osobní dopravy odpovídající podmínkám běž-
ného roku,

T = plánované tržby za železniční veřejnou vnit-
rostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné,
příplatky uplatňované k jízdnému pro vlaky
vyšší kvality, za místenku, lehátko, lůžko,
cenné známky k průkazkám na slevu apod.)
na běžný rok bez daně z přidané hodnoty, 

D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, stát-
ních fondů či rozpočtů  krajů a obcí, popř.
prostředky hrazené z jiných zdrojů, na provo-
zování železniční veřejné vnitrostátní pravi-
delné osobní dopravy a na dopravní cestu
železniční veřejné vnitrostátní pravidelné
osobní dopravy na běžný rok.

(4) Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši
skutečně uplatněné15).

Pro účely regulace cen platí:

(1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 7 tohoto
výměru.

(2) Dopravce propočte pro běžný rok věcně usměr-
ňované ceny plného (obyčejného) jízdného na
základě cen uvedených v příloze č. 7 upravených
koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hod-
notu vypočtenou podle vzorce

kde
N = ekonomicky oprávněné náklady linkové

dopravy v roce 2003,

7. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní pravidelná
60.21.3 autobusová doprava  (dále jen

„linková doprava“) kromě
městské hromadné dopravy 
a dopravy příměstské
provozované v rámci městské
hromadné dopravy a veřejné
linkové dopravy vnitrostátní
provozované v rámci
integrované dopravy

N + Z
k =               × n,

T + D

____________________

30)
§ 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č, 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku
2003 podle bodu (3), 

T = tržby celkem bez daně z přidané hodnoty 
za linkovou dopravu v roce 2003,

D = dotace na úhradu nákladů vzniklých z pře-
vzetí závazku veřejné služby poskytnuté 
ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu krajů 
a obcí, v roce 2003,

n = roční růst provozních nákladů roku 2005 
ve výši 1,03.

(3) Přiměřený zisk zahrnuje
a) zisk ZA, který po zdanění sazbou daně z příjmů

platnou pro rok 2005 a po přídělu do obliga-
torních  fondů nesmí v části určené na prostou
obnovu autobusů  překročit 1/8 hodnoty auto-
busů nezbytných pro  linkovou dopravu sníže-
nou o částku celkových odpisů  všech autobusů
pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech.
Pro tento propočet se použije cena autobusu 
ve výši 3,2 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných
pro zabezpečení požadovaného rozsahu lin-
kové dopravy odsouhlasil příslušný dopravní
úřad pro rok 2003, včetně rezervy maximálně
do výše 10%,

b) zisk ZB, který po zdanění sazbou daně z příjmů
platnou pro rok 2005 a po přídělu do obligator-
ních fondů bude prokazatelně vynaložen v běž-
ném roce na další nezbytné investiční projekty
pro potřeby linkové dopravy (např. na moderni-
zace a dostavby garáží a odstavných ploch),
popřípadě na další prokazatelné  potřeby.

Takto vypočtený přiměřený zisk se sníží  o  částku při-
znané dotace ze státního rozpočtu nebo rozpočtu krajů
a obcí  na nákup nových autobusů.

(4) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou lin-
kovou dopravu po roce 2003, vypočte koeficient k
v roce zahájení provozu podle vzorce

kde
N = ekonomicky oprávněné náklady,
Z = přiměřený zisk,
t  = 26,1 pro případy zahájení provozu v roce 2004,

t = 26,5 pro případy zahájení provozu v roce 2005,
S = propočtené množství km ujetých jednotlivými

spoji na  všech provozovaných linkách.
Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném ,
a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy 
v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu (3) se použije
přiměřeně.

(5) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného)
jízdného určená podle bodů (2) a (4) může být
zaokrouhlena na celé  koruny (t.j. do 0,50 Kč dolů
a od 0,50 Kč včetně nahoru).

(6) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit 
na spojích, odsouhlasených příslušným dopravním
úřadem až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl
spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % 
z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem.

Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:
a) bezplatně se přepravují

- děti do 6 let,
- představitelé státní moci a některých státních

orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní
předpis31),

- držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně prů-
vodce  a psa32);

b) za nejvýše polovinu plné  časové  jízdenky nepře-
nosné s platností nejméně jeden měsíc se na území
města přepravují  
- děti od 6 do 15 let,
- žáci základních a středních škol podle zvláštního

právního předpisu33) a studenti vysokých škol
podle  zvláštního právního předpisu34) za splnění
podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14 zvlášt-
ního právního předpisu35) s výjimkou studentů
trvale výdělečně činných podle § 10 zákona 
o státní sociální podpoře35).

8. Doprava osob městská
hromadná a příměstská
provozovaná v rámci městské
hromadné dopravy - z toho jen
rozsah a výše  poskytovaných
slev a bezplatné přepravy

____________________

31) 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.

32) Vyhláška 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.

33) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
34) Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů.
35) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

N + Z
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Věcně usměrňované nájemné a ceny služeb spojených
s užíváním bytů bytových družstev postavených 
s finanční, úvěrovou a jinou pomocí družstevní bytové
výstavbě se určí podle zvláštního právního předpisu36).

(1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout eko-
nomicky  oprávněné náklady
a) na mzdy;

b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení,
nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny,
popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle
zvláštního právního předpisu38);  

c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných
a ostatních místností zejména nábytku, dalšího
inventáře, koberců, matrací, ložního prádla,
povlaků,  prostěradel, polštářů a přikrývek, nej-
výše však 1,5  % z jejich pořizovací ceny, popří-
padě reprodukční pořizovací ceny podle zvlášt-
ního právního předpisu38);

d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení 
odpovídající rovnoměrnému odpisování podle
zvláštního právního předpisu39);

e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a pro-
stěradel, nejvýše 33 % a polštářů a pokrývek
nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě
reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního
právního předpisu38);

f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60% z hru-
bých mezd;

g) na služby, které poskytuje nebo zprostředko-
vaně  zajiš�uje pronajímatel, vycházející ze sku-
tečnosti  uplynulého kalendářního roku. 

(2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout při-
měřený  zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů
podle bodu (1). 

(3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo
související s provozem, řízením a správou obytných
místností v zařízeních určených k trvalému bydlení 
a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním
vynaložené v uplynulém kalendářním roce.

(4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle
počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podla-
hové plochy.

(5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu
z nájemného zjištěného podle bodu (4).

(6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě
zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých 
služeb spojených s užíváním obytných místností 
v souladu s cenovými předpisy nebo na základě
dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných
služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájem-
níků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení
průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu 
a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5).

____________________

36) Vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.
37) § 717 a § 718 občanského zákoníku.
38) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
39) Zákon č. 586/1992 Sb.
40) 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.

41) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

11. Sběr, přeprava, třídění
a odstraňování komunálního
odpadu40)

12. Povinné technické prohlídky,
kterými se kontroluje technický
stav silničních vozidel ve
stanici technické kontroly podle
zvláštního právního předpisu41)

9. Nájem bytu 

10. 70.32.11 Nájemné v obytných
místnostech v zařízeních
určených k trvalému bydlení37)
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vnitrostátní poštovní služby, jejichž
účelem je dodání poštovních  zásilek 
a poukázané peněžní částky

Vnitrostátní poštovní zásilky44)

obyčejné psaní, obyčejný balík, oby-
čejná slepecká zásilka, doporučené
psaní, doporučený balík, doporučená
slepecká zásilka, cenné psaní, cenný
balík, dodejka, dodání do vlastních
rukou adresáta, dobírka, zkrácení
odběrní lhůty pro vyzvednutí poštovní
zásilky, reklamace;

Poštovní poukazy45)

poštovní poukázka hotovost-účet (A),
poštovní poukázka účet-hotovost (B),
poštovní poukázka hotovost-hotovost
(C), dodejka, dodání do vlastních
rukou adresáta, termínovaná výplata,
reklamace.

Pro účely regulace cen platí:

a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady
na poskytování poštovních služeb spojených 
s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních
zásilek;

b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a),
přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v pís-
menu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny
služeb v bodech (1) a (2)   se v rámci těchto skupin
rozpočítají na jednotlivé služby; 

c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit 
u dále uvedených služeb stanovené nejvýše pří-
pustné částky:  

Kč    

Obyčejná zásilka (§ 28 vyhlášky
č. 286/2004 Sb., dále jen „vyhlášky“)

Obyčejné psaní standard do 20 g včetně 7,50
(čl. 12 odst. 4a) Poštovních podmínek
České pošty, s.p., dále jen „Poštovních
podmínek“)

Obyčejný balík do 2 kg včetně 30,00
(čl. 12 odst. 4 c) Poštovních podmínek)

Doporučené psaní (§ 31 vyhlášky)

Doporučené psaní do 20 g včetně 19,00
(čl. 14 Poštovních podmínek)

Doporučený balík (§ 31 vyhlášky)

Doporučený balík do 2 kg včetně 40,00
(čl. 15 Poštovních podmínek)

Poštovní poukázka C (§ 41 vyhlášky)

Poštovní poukázka C (čl. 57 Poštovních
podmínek)
Poukázka do 5 000 Kč včetně 30,00

Dodejka (§ 45 vyhlášky)

Dodejka (čl. 19 a 58 Poštovních podmínek) 5,00

Do vlastních rukou (§ 46 vyhlášky)

Do vlastních rukou (čl. 20 a 20a), 59 a 59a) 5,00
Poštovních podmínek)

____________________

42) § 41 zákona č. 56/2001 Sb.
43) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších před-

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

13. Výkony stanic měření emisí
při měření emisí silničních
motorových vozidel
podle zvláštního právního
předpisu42)

15. Vnitrostátní poštovní služby43),
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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d) bezplatně se poskytují tyto poštovní služby:
Slepecké zásilky (§ 30, § 33 vyhlášky (čl. 13 a 16
poštovních podmínek)) 
Zásilky pro válečné zajatce a civilní internované
osoby nebo zásilky jimi odesílané;

e) provádí-li se úhrada poštovních služeb plat-
nými poštovními známkami, platí pro jejich pro-
dej nejvýše částka ve výši jejich nominální hod-
noty.
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1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I.
tohoto výměru, kromě maximálních cen podle
položky č. 1 a č. 3  v části I. oddílu A, se rozumí ceny
včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního
právního předpisu46). 

2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce a cel-
ního sazebníku je u jednotlivých položek uveden
orientačně. Pro zařazení zboží do položky je  rozho-
dující slovní popis položky.

3. Zrušují se výměry MF:
č. 01/2004 (Cenový věstník částka 13/2003),
č. 02/2004 (Cenový věstník částka 6/2004),

č. 03/2004 (Cenový věstník částka 7/2004),
č. 04/2004 (Cenový věstník částka 8/2004),
č. 05/2004 (Cenový věstník částka 10/2004).

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 

Část III.

Obecná a zrušující ustanovení

____________________

46) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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PŘÍLOHY
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Příloha č. 1
k výměru MF č. 01/2005

SEZNAM LÉČIVÝCH LÁTEK NEBO JEJICH KOMBINACÍ
OBSAŽENÝCH V LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH,

KTERÁ V UVEDENÝCH ATC SKUPINÁCH A FORMÁCH PODÁNÍ
PODLÉHAJÍ REGULACI MAXIMÁLNIMI CENAMI

Platí od 1. 7. 2004

Skupina je definována ATC označením, názvem a lékovou formou.

Pro regulaci maximální cenou je nezbytné, aby léčivý přípravek splňoval  všechna tři kritéria: ATC skupinu, název
skupiny i formu podání. Pokud všechna tři kriteria nejsou splněna, léčivý přípravek není do této cenové regulace
zařazen.

ATC klasifikace pro potřeby zařazování léčivých přípravků do seznamu léčivých přípravků regulovaných maxi-
mální cenou  je stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Pokud je uvedena ATC skupina s nižším počtem než 7 míst, pak v případě, že za řetězcem označujícím ATC sku-
pinu je uvedena hvězdička „*“,  platí toto označení i pro vícemístné ATC skupiny.

Příklad: A04AD - do skupiny nepatří A04AD01, A04AD02 atd. Naopak do skupiny označené A10A* patří
A10AA01, A10AB04 atd.

Kombinace hlavních účinných látek do skupiny nepatří, pokud nejsou zmíněny v  názvu skupiny.

A01AA01 fluorid sodný p.o.
A01AB* antiinfektiva pro lokální léčbu v dutině ústní p.o., lok. 
A01AC* kortikoidy pro lokální léčbu v dutině ústní lok.
A02AD kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku p.o.
A02AD01 kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku, kombinace normálních solí p.o.
A02AD02 magaldrat p.o.
A02AD04 hydrotalcit, pevné i tekuté lékové formy p.o.
A02BA* antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů, pro perorální formy ranitidinu p.o., parent.

pouze nad 100 mg účinné látky v jedné tabletě a pro perorální formy
famotidinu pouze od 20 mg léčivé látky v jedné tabletě

A02BB* antiulceróza ze skupiny prostaglandinů p.o.
A02BC* inhibitory protonové pumpy p.o., parent.
A02BX* jiná léčiva peptického vředu p.o., parent.
A03AA* syntetická anticholinergika, estery s terc. aminoskupinou p.o.
A03AB* syntetická anticholinergika, kvarterní amoniové báze p.o.
A03AD* muskulotropní spasmolytika p.o., parent.
A03AE02 tegaserod p.o.
A03AX13 slikony (pevné i tekuté formy) p.o.
A03AX58 alverin, kombinace p.o.
A03B* alkaloidy rulíku a jejich deriváty p.o., parent., p. rect.
A03DA* syntetická anticholinergika v kombinaci  s analgetiky p.o., parent., 

p. rect.
A03EA* antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p.rect.

ATC Název skupiny léčiv Forma
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A03FA* prokinetika p.o., parent.,
inhal., 
p. rect.,

A04A léčiva proti zvracení a nevolnosti - aprepitant p.o.
A04AA* antagonisté 5HT3 receptorů („setrony“) p.o., parent., 

p. rect.
A04AD theoklát embraminu p.o.
A04AD theoklát moxastinu p.o., p.rect.
A05AA* hepatika obsahující žlučové 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.
A06AD10 kombinace minerálních solí k přípravě Golytelyho roztoku p.o.
A06AD11 laktulóza 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* střevní protizánětlivá léčiva: kortikoidy pro místní působení p.o., p.rect.
A07EB* střevní antialergická léčiva kromě kortikoidů p.o.
A07EC* aminosalicylová kyselina a podobné látky p.o., p.rect.
A07FA* protiprůjmové mikroorganismy p.o.
A08AA10 sibutramin p.o.
A08AB01 orlistat p.o.
A09AA enzymové přípravky, s pankreatinem, dle lipázy p.o.
A09AA multienzymy, Wobenzym p.o.
A09AA02 multienzymy p.o.
A09AC01 pepsin a kyselinotvorné látky p.o.
A10A* insuliny a analoga parent.
A10B* perorální antidiabetika p.o. 
A11CA* vitamin A, samotný p.o., parent.
A11CC* vitamin D a analoga p.o., parent.
A11DA* thiamin parent.
A11DB* kombinace vitamínů, vitamín B1, B6, B12 parent.
A11GA* askorbová kyselina (vitamin C), samotná parent.
A11HA* vitamin B2, B6 a E parent.
A11JA* kombinace vitamínů parent.
A12AA* vápník p.o., parent.
A12AX vápník v kombinaci s fluorem nebo s cholekalciferolem p.o.
A12BA* draslík včetně kombinace s hořčíkem p.o., parent.
A12CC* hořčík p.o., parent.
A12CD01 fluorid sodný p.o.
A12CX jiné minerální produkty (s obsahem vápníku) p.o.

ATC Název skupiny léčiv Forma
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A14A* anabolika pro systémové použití - deriváty androstanu parent.
A16AA01 levokarnitin parent.
A16AA02 ademetionin p.o., parent.
A16AB02 imigluceráza parent.
A16AB03 alfa agalsidáza parent.
A16AB04 beta agalsidáza parent.
A16AB05 laronidáza parent.
A16AX01 tioktová kyselina parent.
A16AX06 miglustat p.o.
B01AA* antikoagulancia ze skupiny antagonistů vitaminu K p.o.
B01AB* antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů p.o., parent.
B01AC* antiagregancia kromě heparinu, včetně kombinací účinných látek p.o., parent.
B01AD* trombolytika - enzymy parent.
B01AX* jiná antithrombotika parent.
B02AA* antifibrinolytika - aminokyseliny p.o., parent.
B02AB* inhibitory proteáz parent.
B02B* vitamin K a jiná  hemostatika, kromě ATC skupiny B02BB01  p.o., parent., lok.

fibrinogen parent.
B03AA* perorální přípravky s dvojmocným železem p.o.
B03AB* perorální přípravky s trojmocným železem p.o.
B03AC* železo trojmocné, parenterální přípravky parent.
B03AD* železo v kombinaci s kyselinou listovou p.o.
B03AE* železo v kombinaci s kyanokobalaminem a kyselinou listovou p.o.
B03AE02 železo, vitamíny a listová kyselina p.o.
B03BA* vitamin B12 a jeho deriváty parent.
B03BB* kyselina listová a její deriváty p.o.
B03XA* jiná antianemika parent.
B05AA* krevní náhrady a frakce plazmatických proteinů parent.
B05B* intravenózní roztoky parent.
B05D* roztoky k peritoneální dialýze parent.
B05X* přídavky k intravenózním roztokům parent.
B05Z* hemodialyzační roztoky a hemofiltráty lok.
C01A* srdeční glykosidy p.o., parent.
C01B* antiarytmika, třída I a III p.o., parent.
C01C* srdeční stimulancia, kromě srdečních glykosidů parent.
C01DA* organické nitráty p.o., parent., 

inhal., sublng.
C01DX* jiná vasodilatancia pro srdeční onemocnění p.o., parent.
C01EA* prostaglandiny parent.
C01EB10 adenosin parent.
C01EB15 trimetazidin p.o.
C02* antihypertenziva p.o., parent.
C03* diuretika p.o., parent.
C04A* periferní vazodilatancia p.o., parent.
C05AD* přípravky obsahující lokální anestetika, lékové formy mastí a čípků lok., p.rect.
C05AX* jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití, lékové formy mastí a čípků lok., p.rect.
C05BA* hepariny nebo heparinoidy k zevnímu použití, včetně kombinací lok.
C05BB* sklerotizující látky k lokální injekci parent.
C05BX01 dobesilát vápenatý p.o.
C05CA* bioflavonoidy p.o.

ATC Název skupiny léčiv Forma
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C05CX* jiná kapiláry stabilizující léčiva p.o., parent.
C07* beta-blokátory (včetně ATC skupiny C07AG* - alfa i betablokátory p.o., parent.

a včetně kombinací betablokátorů s dalšími léčivými látkami)
C08* blokátory vápníkového kanálu, včetně kombinací p.o., parent.

s jinými léčivými látkami
C09* látky působící na renin-angiotensinový systém, včetně kombinací p.o., parent.

s jinými účinnými látkami
C10AA* inhibitory HMG Co-A reduktázy („statiny“) p.o.
C10AB* fibráty p.o.
C10AC* adsorbenty žlučových kyselin p.o.
C10AD06 acipimox p.o.
C10AX09 ezetimibum p.o.
D01AA* antibiotika pro lokální užití lok.
D01AC* antimykotika pro lokální použití - imidazolové a triazolové deriváty, lok.

včetně kombinací, nikoliv šampóny
D01AE nitroethanoldodecylsulfonat lok.
D01AE naftifinhydrochlorid lok.
D01AE04 kyselina undecylenová lok.
D01AE14 ciclopirox lok.
D01AE15 terbinafin lok.
D01AE16 amorolfin lok.
D01AE18 tolnaftat lok.
D01AE19 tolciklát lok.
D01AE20 kombinace antimykotik lok.
D01BA* antimykotika pro systémové použití p.o.
D02AB přípravky obsahující oxid zinečnatý, do 120 g v jednom balení včetně lok.
D02AC* měkký parafin a tukové produkty, včetně kombinací lok.
D02AE01 přípravky obsahující močovinu lok.
D02AE51 urea, kombinace lok.
D02AX jiná emolliencia a protektiva lok.
D03AX jiná léčiva podporující zajizvení: zinci hyaluronas, lok.

lékové formy gelu a roztoku
D03AX02 dextranomer lok.
D03BA* proteolytické enzymy lok.
D04AB01 lidokain, lékové formy spreje, koncentrace 10% lok.
D05AA dehty včetně odbarvených dehtů lok.
D05AC01 dithranol lok.
D05AD02 methoxalen, 0,15% koncentrace lok.
D05AX02 kalcipotriol lok.
D05AX03 kalcitriol lok.
D05AX04 tacalcitol lok.
D05AX05 tazaroten lok.
D05AX52 kalcipotriol, kombinace lok.
D05B* antipsoriatika k celkovému použití p.o.
D06AA tetracyklin a deriváty lok.
D06AX* jiná antibiotika k zevnímu použití včetně kombinací lok.
D06BA* sulfonamidy včetně kombinací lok.
D06BB04 podofylotoxin lok.
D06BX01 metronidazol lok.
D07AA* kortikoidy slabě účinné (skupina I) lok.
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D07AB* kortikoidy, mírně účinné (skupina II) lok.
D07AC* kortikoidy, silně účinné (skupina III) lok.
D07AD* kortikosteroidy, velmi silně účinné (skupina IV) lok.
D07BA* kortikoidy, slabě účinné, kombinace s antiseptiky lok.
D07BB* kortikoidy, mírně účinné, kombinace s antiseptiky lok.
D07C* kortikoidy, kombinace s antibiotiky lok.
D07XA* kortikoidy, slabě účinné, jiné kombinace lok.
D07XB* kortikosteroidy, mírně účinné, jiné kombinace lok.
D07XC* kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace lok.
D07XD* kortikosteroidy velmi silně účinné, jiné kombinace lok.
D08AC02 chlorhexidin lok.
D08AD kyselina boritá, lékové formy roztoků a mastí lok.
D08AG02 polyvidon-jód, lékové formy roztoku a masti lok.
D08AH kloroxin lok.
D08AJ bromid benzododecinia  ve formě  tinktury a vodného  roztoku lok.
D08AX jiná antiseptika a desinficiencia - pouze přípravky, které obsahují lok.

hexamidin/chlorhexidin nebo noxytiolin včetně kombinace 
s tetrakainem nebo přípravky obsahující taurolidin

D10AD* retinoidy k zevnímu použití pro léčbu akne včetně kombinací lok.
D10AE01 benzoyl peroxid, lékové formy roztoků, lotií, krémů a gelů lok.
D10AF* antibiotika a chemoterapeutika pro léčbu akne lok.
D10AX03 kyselina azelaová lok.
D10BA01 isotretinoin p.o.
D11AF přípravky proti bradavicím: fluorouracil, lékové formy mastí a roztoků lok.
D11AX jiná dermatologika - přípravky s celulózou v lékové formě zásypů lok.
D11AX15 primecrolimus lok.
D11AX14 tacrolimus lok.
G01AA* vaginálně podávaná antibiotika a antimykotika vag.
G01AF* vaginálně podávané deriváty imidazolu vag.
G01AG* deriváty triazolu vag.
G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: nitrofurantoin vag.
G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: sulfathiazol vag.
G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: kombinace nifuratel/nystatin: vag.

lékové formy vaginálních čípků a krémů
G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: laktobacillus vag.
G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: tetraboritan sodný vag.
G01AX03 polykresulen vag.
G01AX05 nifuratel p.o.
G01AX11 polyvidon-jód, vaginální čípky a vaginální gel vag.
G01AX12 ciklopirox: vaginální roztok, krém a čípky vag.
G01AX14 laktobacilus a estriol v kombinaci vag.
G02A* oxytocika (látky zvyšující tonus dělohy) 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* přirozené a semisyntetické estrogeny, samotné p.o., parent., 

inhal., vag., transd.
G03D* progestiny p.o., parent., vag.
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G03E* androgeny a ženské pohlavní hormony v kombinaci parent.
G03F* gestageny a estrogeny v kombinaci p.o., transd.
G03GA* gonadotropiny parent.
G03GB* syntetické látky stimulující ovulaci p.o.
G03HA01 cyproteron p.o., parent.
G03HB01 kombinace cyproteron s estradiolem (nikoliv však s etinylestradiolem) p.o.
G03XA* antigonadotropiny a podobné látky p.o.
G03XC01 raloxifen p.o.
G04BC rozpouštědla močových kamenů, ve formě prášku p.o.

a effervescentních tablet
G04BD02 flavoxat p.o.
G04BD04 oxybutynin p.o.
G04BD06 propiverin p.o.
G04BD07 tolterodin p.o.
G04BE01 alprostadil parent.
G04BX duloxetin p.o.
G04C* léčiva užívaná při benigní hypertrofii prostaty p.o.
H01* hypofyzární a  hypotalamické hormony a jejich analoga, p.o., parent., lok.

kromě antagonistů gonadotropin-releasing hormonů
H02* kortikosteroidy pro celkové použití p.o., parent., 

p.rect.
H03AA* hormony štítné žlázy p.o.
H03B* antithyreoidální přípravky p.o., parent.
H03CA* léčiva používaná pro jódovou terapii p.o.
H04AA* glukagon a jeho deriváty, včetně formy hypokit parent.
H05AA02 teriparatid parent.
H05BA* kalcitonin parent., inhal.
J01A* tetracykliny p.o., parent.
J01B* amfenikoly p.o., parent.
J01C* betalaktamová antibiotika - peniciliny, včetně kombinací p.o., parent.
J01D* betalaktamová antibiotika  - jiná než peniciliny, včetně kombinací p.o., parent.
J01E* sulfonamidy a trimetoprim, včetně kombinací p.o., parent.
J01F* makrolidy a linkosamidy p.o., parent.
J01G* aminoglykosidová antibiotika parent., lok. 
J01M* chinolony p.o., parent.
J01R* kombinace antibakteriálních léčiv p.o.
J01X* jiné antibakteriální látky p.o., parent.
J02A* antimykotika pro systémové použití p.o., parent.
J04A* tuberkulostatika p.o., parent.
J04B* látky pro léčení lepry p.o.
J05A* přímo působící antivirotika a jejich kombinace p.o., parent., 

inhal.
J06A* hyperimunní séra parent.
J06B* imunoglobuliny parent.
J07AF01 očkovací látka proti záškrtu parent.
J07AG* vakcína proti hemofilu influenze B parent.
J07AH* meningokokové vakcíny parent.
J07AJ* vakcína proti dávivému kašli parent.
J07AL* pneumokokové vakcíny parent.
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J07AM* očkovací látky proti tetanu parent.
J07AN* očkovací látky proti tuberkulóze parent.
J07AX* jiné bakteriální očkovací látky parent.
J07BB* vakcíny proti chřipce parent.
J07BD* očkovací látky proti spalničkám, včetně kombinací parent.

s jinými očkovacími látkami
J07BE01 očkovací látka proti příušnicím, živý atenuovaný virus parent.
J07BF* vakcíny proti dětské obrně p.o., parent.
J07BG* očkovací látky proti vzteklině parent.
J07BJ* vakcíny proti zarděnkám parent.
J07CA* bakteriální a virové očkovací látky kombinované parent.
L01A* alkylační látky p.o., parent.
L01B* antimetabolity p.o., parent., lok.
L01C* rostlinné alkaloidy a jiné přírodní látky p.o., parent.
L01D* cytotoxická antibiotika a podobné látky p.o., parent.
L01X* jiná antineoplastika p.o., parent., lok.
L02A* hormony a příbuzné látky p.o., parent., 

inhal.
L02B* antagonisté hormonů a příbuzné látky p.o., parent.
L03AA* cytokiny a imunomodulátory: kolonie stimulující faktory parent.
L03AB* interferony parent.
L03AC* interleukiny parent.
L03AX* jiné cytokiny a imunomodulátory p.o., parent., lok.
L04A* imunosupresivní látky p.o., parent.
M01AA* protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů p.o., parent., 

p.rect.
M01AB* protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové p.o., parent., 

p.rect.
M01AB55 kombinace diklofenak/misoprostol p.o.
M01AC* protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů p.o., parent., 

p.rect.
M01AE* protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové p.o., parent., 

- kromě kombinací p.rect.
M01AG* protizánětlivá léčiva ze skupiny fenamátů p.o., parent.
M01AH* protizánětlivá léčiva ze skupiny koxibů p.o. parent.
M01AX* jiná nesteroidní antiflogistika a antirevmatika p.o., parent.,

p.rect.
M01CB* přípravky obsahující zlato parent.
M01CC* penicilamin a příbuzné látky p.o.
M01CX* ostatní specifická antirevmatika p.o.
M02AA* protizánětlivé přípravky, nesteroidní, k zevnímu použití lok.

- kromě s obsahem bufexamaku (M02AA09) 
a nebo flurbiprofenu (M02AA19)

M02AC přípravky s deriváty kyseliny salicylové lok.
M02AX* jiné lokální  přípravky k léčení  kloubů a svalů k zevnímu použití lok.
M03A* myorelaxancia, periferně účinné látky parent.
M03BA52 karisoprodol, kombinace kromě psycholeptik p.o.
M03BC51 orfenadrin, kombinace parent.
M03BX* jiná centrálně působící myorelaxancia p.o., parent.
M03CA* dantrolen a jeho deriváty parent.
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M04A* antiuratika p.o.
M05BA* difosfonáty (bisfostonáty) p.o., parent.
M05BX03 stroncium ranelát p.o.
M09AB52 multienzymy - pankreatin, trypsin, chymotrypsin, bromelatin, papain, p.o.

amyláza, lipáza, rutosid
M09AX* jiná léčiva poruch muskuloskeletální soustavy p.o., parent.
N01A* anestetika celková parent., inhal.
N01B* anestetika lokální parent., lok.
N02AA* přírodní opiové alkaloidy, s následujícími výjimkami: p.o., parent.,

nehrazena skupina N02AA58 (dihydrokodein v kombinaci) p.rect.
a skupina N02AA59 (kodein v kombinaci), N02AA79 
(kodein v kombinaci s psycholeptiky)

N02AB* analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů p.o., parent., transd.
N02AC* analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů p.o., parent.
N02AD* analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů p.o., parent.
N02AE* analgetika ze skupiny derivátů oripavinu parent., sublng., 

transd.
N02AF* deriváty morfinanu parent.
N02AX* analgetika ze skupiny ostatních opioidů p.o., parent., p.rect.
N02BA lysin salicylát,lysin acetylsalicylát vč. kombinace s metoklopramidem p.o., parent.
N02BA01 kyselina acetylosalicylová p.o.
N02BA02 aloxiprin p.o.
N02BA03 cholin salicylát p.o.
N02BA04 salicylát sodný parent.
N02BA11 diflunisal p.o.
N02BB* pyrazolony, aminophenazon v kombinacích parent.
N02BE01 paracetamol p.o., p.rect.
N02BE05 propacetamol parent.
N02CA01 dihydroergotamin p.o., parent., 

inhal.
N02CA07 lisurid p.o.
N02CA52 ergotamin, kombinace p.o.
N02CC* selektivní agonisté 5HT1 receptorů p.o., parent., 

inhal.
N02CX* jiná 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* centrálně působící sympatomimetika p.o.
N06BX01 meklofenoxat parent.
N06BX02 pyritinol p.o., parent.
N06BX03 piracetam p.o., parent.
N06BX18 vinpocetin p.o., parent. 
N06DA* anticholinesterázy p.o.
N06DX01 memantin p.o.
N06DX02 extrakty z Ginkgo biloba p.o.
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N07A* parasympatomimetika p.o., parent.
N07BB* látky používané při závislosti na alkoholu p.o.
N07BC* látky používané při závislosti na opiátech p.o., sublng.
N07CA* antivertiginóza p.o.
N07X jiná léčiva centrální nervové soustavy - cerebrolysin parent.
N07XX* jiná léčiva nervové soustavy p.o., parent.
P01* antiprotozoální přípravky - léčiva proti amebiáze a jiným protozoím p.o., parent.,

p.rect.
P02* anthelmintika p.o.
P03AB02 lindan, lékové formy spreje, gelu a lotia lok.
P03AC esdepallethrin lok.
P03AC04 permerthrin lok.
R01AC* nosní přípravky - antialergika, kromě kortikosteroidů lok.
R01AD* nosní přípravky - kortikosteroidy lok.
R01AX03 ipratropium bromid lok.
R03A* sympatomimetika inhalační včetně kombinací inhal.
R03B* jiná inhalační antiastmatika inhal.
R03C* sympatomimetika pro celkové podání p.o., parent.
R03D* jiná antiastmatika pro celkové podání p.o., parent., 

p.rect.
R05CA03 guaifenesin parent.
R05CB* mukolytika p.o., parent.,  

inhal.
R05D* antitusika, kromě kombinací s expektorancii p.o., parent., 

p.rect.
R05FB02 antitusika a expektoranicia p.o.
R06AA* antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletheru p.o., parent., 

p.rect.
R06AB03 dimetinden p.o.
R06AB56 dexbromfeniramin, kombinace p.o.
R06AD* antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu p.o., parent., 

p.rect.
R06AE* antihistaminika ze skupiny derivátů piperazinu p.o., parent., 

p.rect.
R06AK kombinace antihistaminik p.o.
R06AX* jiná antihistaminika pro celkové použití p.o., parent.
R07AA* plicní surfaktanty parent., p.o.
S01AA* oftalmologika - antibiotika lok.
S01AB* oftalmologika - sulfonamidy lok.
S01AD* oftalmologika - virostatika lok.
S01AX jiná antiinfektiva, lékové formy očních kapek a očních mastí lok.
S01AX11 ofloxacin lok.
S01AX13 ciprofloxacin lok.
S01AX17 lomefloxacin lok.
S01B* oftalmologika - protizánětlivé látky lok.
S01C* oftalmologika - protizánětlivé látky a antiinfektiva v kombinaci lok.
S01E* antiglaukomatika a miotika p.o., lok.
S01FA* mydriatika a cykloplegika: anticholinergika lok.
S01FB01 fenylefrin, koncentrace 10% nebo více lok.
S01GA52 tetryzolin/antihistaminikum lok.
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S01GX* jiná antialergika včetně kombinací lok.
S01HA* místní anestetika lok.
S01KA* pomocné přípravky při chirurgii: viskoelastické substance lok.
S01XA* jiná oftalmologika s výjimkou přípravků obsahujících dialyzát telecí krve lok.
S02AA11 polymyxin B lok.
S02BA* kortikosteroidy včetně kombinací lok.
S02CA* kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok.
S02DA* kombinace analgetik a lokálních anestetik lok.
V01AA* extrakty alergenů, diagnostické i terapeutické p.o., parent.,

intrader., 
PRICK test, 
sublng.

V03AB* antidota p.o., parent.
V03AC* chelátotvorné látky se železem parent., p.o.
V03AC01 deferoxamin parent.
V03AE02 sevelamer p.o.
V03AF* detoxikující látky pro antineoplastickou léčbou p.o., parent.
V03AK tkáňová lepidla lok.
V03AX jiné terapeutické přípravky: antistafylokokový fágový lyzát lok.
V04C* jiná diagnostika p.o.,parent.,

intrader., 
PRICK test, 
sublng.

V06* přípravky pro výživu p.o.
V07AB voda pro injekci parent.
V08* kontrastní látky p.o., parent.,

p.rect.
V09* radiofarmaka diagnostická p.o., parent., 

inhal.
V10* radiofarmaka terapeutická p.o., parent.
V11 hyperici extractum siccum normatum p.o.
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A01A stomatologické přípravky - pouze s výdejem vázaným lok.
na lékařský předpis (recept)

A01AA* léčiva pro profylaxi zubního kazu - pouze s výdejem vázeným lok.
na lékařský předpis (recept)

A01AD* jiná léčiva pro lokální léčbu dutiny ústní  - pouze s výdejem vázaným lok.
na lékařský předpis (recept)

A02AX* antacida, jiné kombinace - pouze s výdejem vázaným p.o.
na lékařský předpis (recept)

A02BA02 antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů - perorální formy ranitidinu p.o.
do 100 mg včetně účinné látky v jedné tabletě 
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

A03AX* jiná léčiva pro funkční střevní potíže p.o.
(kromě A03AX58 alverin, kombinace 
a A03AX13 silikony) 
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

A03EA* spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci p.o.
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

A03ED* spasmolytika v kombinaci s jinými léčivy p.o.
-  pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

ATC Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) Forma podání

Příloha č. 2
k výměru MF č. 01/2005

SEZNAM ATC SKUPIN, LÉČIVÝCH LÁTEK A FOREM PODÁNÍ
URČENÝ PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY PODLÉHAJÍCÍ REGULACI

VĚCNĚ USMĚRŇOVANÝMI CENAMI
S VÝDEJEM VÁZANÝM NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS (RECEPT)

A PLNĚ HRAZENÝCH SPOTŘEBITELEM
PLATÍ OD 1. 7. 2004

Skupina je definována ATC označením, léčivou látkou-výdejem vázáným na lékařský předpis (recept) a lékovou
formou.

Pro regulaci věcně usměrňovanou cenou je nezbytné, aby léčivý přípravek splňoval všechna tři kritéria: ATC sku-
pinu, léčivou látku-výdej vázaný na lékařský předpis (recept) i formu podání. Pokud všechna tři kriteria nejsou
splněna, léčivý přípravek není do této cenové regulace zařazen.

ATC klasifikace a výdej vázaný na lékařský předpis (recept) pro potřeby zařazování léčivých přípravků 
do seznamu léčivých přípravků regulovaných věcně usměrňovanou cenou je stanoveno Státním ústavem pro kon-
trolu léčiv.

Pokud je uvedena ATC skupina s nižším počtem než 7 míst, pak v případě, že za řetězcem označujícím ATC sku-
pinu je uvedena hvězdička „*“,  platí toto označení  i pro vícemístné ATC skupiny.

Příklad: A04AD - do skupiny nepatří A04AD01, A04AD02 atd. Naopak do skupiny označené A07DA* patří
A07DA01, A07DA02 atd.
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A04AD přípravky obsahující dimenhydrinát p.o.
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis

A06A* laxativa (s výjimkou A06AD15,  p.o. a A06AG10, p.rect.) p.o., p.rect.
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

A07AX* jiná střevní antiinfektiva - pouze s výdejem vázaným p.o.
na lékařský předpis (recept)

A07BA* přípravky obsahující medicinální uhlí p.o.
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

A07CA* perorální přípravky pro rehydrataci s obsahem solí p.o.
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

A07DA* antipropulsiva - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.,
A07X* jiné přípravky proti průjmu - pouze s výdejem vázaným p.o.

na lékařský předpis (recept)
A08AA* centrální anorektika - kromě A08AA10 sibutramin p.o.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
A09A digestiva včetně enzymů - pouze s výdejem vázaným p.o.

na lékařský předpis (recept)
A09AB* přípravky uvolňující kyseliny -  pouze s výdejem vázaným p.o.

na lékařský předpis (recept)
A11* vitamíny vč. multivitamínů a kombinací (kromě A11CA* p.o.

vitamin  A samotný a jeho deriváty, A11CC* vitamin D a jeho deriváty) 
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

A12CB* zinek - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.
A12CD51 fluoridy, kombinace - pouze s výdejem vázaným p.o.

na lékařský předpis (recept)
A12CE* seleničitan sodný - pouze s výdejem vázaným p.o., parent.

na lékařský předpis (recept)
A12CX jiné minerální produkty - pouze s výdejem vázaným parent.

na lékařský předpis (recept)
A14* anabolika pro systémové použití - pouze s výdejem vázaným p.o.

na lékařský předpis (recept)
A16AA* aminokyseliny a deriváty (kromě A16AA01, parent. a A16AA02, p.o., parent.

p.o., parent.) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis
(recept)

A16AX* různá léčiva trávicího traktu a metabolismu s výjimkou A16AX06 p.o.
miglustat p.o.- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

B02BB01 fibrinogen - hrazený ze zdravotního pojištění parent.
B06AA* enzymy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) parent.
B06AB* jiné hematologické přípravky - pouze s výdejem vázaným parent.

na lékařský předpis (recept)
C01CA* adrenergní a dopaminergní látky - pouze s výdejem vázaným p.o.

na lékařský předpis (recept)
C01DA* organické nitráty - pouze s výdejem vázaným transd.

na lékařský předpis (recept)

ATC Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) Forma podání
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C01EB05 kreatinolfosfát - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) parent.
C05AA* antihemorrhoidalia k zevnímu použití - přípravky s kortikoidy lok., p.rect.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
C05CA bioflavonoidy - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) lok.
C10AX jiné látky snižující cholesterol a triglyceridy parent.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
D01AE02 methylrosanilin - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) lok.
D02AF* emoliencia a protektiva - přípravky obsahující kyselinu salicylovou lok.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
D02BB* prolektiva proti UV záření pro celkové podání p.o.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
D03 přípravky pro léčbu ran a vředů, které nejsou blíže specifikované lok.

a které neobsahují chlorofyl, dextranomer, karboxycelulosu ani zinci 
hyaluronas - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

D04AA* antihistaminika k zevnímu použití lok. 
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) anestetika

D04AB* k zevnímu použití (kromě D04AB01 lidokain lékové formy spreje, lok.
koncentrace 10%) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

D06BB* virostatika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) lok.
D08AC biguanidy a amidiny - pouze s výdejem vázaným lok.

na lékařský předpis (recept)
D10AX* jiné lokální přípravky proti akne (kromě D10AX03 kyselina azelaová) lok.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
D11AX* jiná dermatologika, kromě celulózy ve formě zásypu, p.o., lok.

kromě přípravků obsahujících primecrolimus a D11AX14 tacrolimus  
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

G01AX vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika vag.
- přípravky obsahující benzalkonii chlorid
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

G02CX jiná gynekologika - pouze s výdejem vázaným p.o., lok.
na lékařský předpis (recept)

G03A* hormonální kontraceptiva - pouze s výdejem vázaným p.o., parent.,
na lékařský předpis (recept) imp., transd.

G03CC* estrogeny, kombinace s jinými léčivy - pouze s výdejem vázaným lok., vag.
na lékařský předpis (recept)

G03HB01 cyproteron v kombinaci s ethinylestradiolem p.o.
G04BE* léčiva používaná při erektilní dysfunkci (kromě G04BE01, parent.) p.o., parent., lok.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
J07AE* očkovací látky proti choleře - pouze s výdejem vázaným p.o., parent.

na lékařský předpis (recept)
J07AP* vakcína proti břišnímu tyfu - pouze s výdejem vázaným p.o., parent.

na lékařský předpis (recept)
J07BA01 klíš�ová encefalitida, inaktivovaný celý virus parent.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
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J07BA02 japonská encefalitida, inaktivovaný celý virus parent.
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

J07BC* očkovací látky proti hepatitidě - pouze s výdejem vázaným parent.
na lékařský předpis (recept)

J07BL01 žlutá zimnice, živý atenuovaný virus - pouze s výdejem vázaným parent.
na lékařský předpis (recept)

M01AE51 ibuprofen, kombinace - pouze s výdejem vázaným p.o.
na lékařský předpis (recept)

M09AB* enzymy (kromě M09AB52 multienzymy - pankreatin, trypsin, p.o.
chymotrypsin, bromelatin, papain, amyláza, lipáza, rutosid) 
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

N02AA58 dihydrokodein, kombinace - pouze s výdejem vázaným p.o., p.rect.
na lékařský předpis (recept)

N02AA59 kodein, kombinace - pouze s výdejem vázaným na lékařský p.o., p.rect.
předpis (recept)

N02AA79 kodein, kombinace s psycholeptiky - pouze s výdejem vázaným  p.o., p.rect.
na lékařský předpis (recept)

N02BA71 acetylosal. kyselina, kombinace s psycholeptiky p.o.
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

N02BB* metamizol sodný - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.
N02BE51 paracetamol, kombinace kromě psycholeptik p.o., p.rect.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
N02BE71 paracetamol, kombinace s psycholeptiky p.o.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
N02BE73 fenacetin, kombinace s psycholeptiky p.o.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
N02BG* jiná analgetika a antipyretika - pouze s výdejem vázaným parent.

na lékařský předpis (recept)
N05C* hypnotika a sedativa - pouze s výdejem vázaným p.o.

na lékařský předpis (recept)
N06DX01 memantin - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.,parent.
N07BA* přípravky k odvykání kouření - pouze s výdejem vázaným p.o., lok., transd.

na lékařský předpis (recept)
N07X jiná léčiva nervového systému - pouze s výdejem vázaným parent.

na lékařský předpis (recept)
R01AA* sympatomimetika samotná - pouze s výdejem vázaným lok.

na lékařský předpis (recept)
R01AB* sympatomimetika, kombinace kromě kortikosteroidů lok.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
R01AX* jiné nosní přípravky kromě přípravků obsahujících ipratropium lok.

bromid (R01AX03) - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis
(recept)

R01BA* sympatomimetika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.
R02AA* antiseptika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.

ATC Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) Forma podání
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R05CA* expektprancia včetně kombinací - pouze s výdejem vázaným p.o.
na lékařský předpis (recept)

R05FA01 opiové deriváty a mukolytika - pouze s výdejem vázaným p.o.
na lékařský předpis (recept)

R06AB03 dimetinden - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) parent. 
S01GA* sympatomimetika používaná jako dekongescenty, kromě kombinace lok.

tetryzolin/antihistaminikum (S01GA52) - pouze s výdejem vázaným 
na lékařský předpis (recept)

S01XA jiná oftalmologika (dialyzát deproteinovaný z telecí krve ) parent., lok. 
- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)

V03AE01 polystyren sulfonát - pouze s výdejem vázaným na lékařský p.o.
předpis (recept)

V03AH01 diazoxid - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.
V03AX* jiné terapeutické přípravky, kromě přípravků obsahujících p.o., parent.

antistafylokokový fág. lyzát - pouze s výdejem vázaným na lékařský 
předpis (recept)

V04CA02 glukóza - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o.
V07AX* čistící přípravky - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) lok.
V07AY* jiné neterapeutické pomocné přípravky - pouze s výdejem vázaným lok. 

na lékařský předpis (recept)
V11 fytofarmaka (kromě hyperici extractum siccum normatum) p.o., lok.

- pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) 
V12 homeopatika - pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) p.o., lok., 

p.rect.

ATC Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) Forma podání
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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.

Kč
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, 

sociální péče a péče o rodinu a dítě
1. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu 288,90

pro účely posouzení zjiš�ovacích lékařských prohlídek 1), 2), 3), 4), 5)

- plné a částečné invalidity
- zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou
- stupně zdravotního postižení pro účely státní sociální podpory
- dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte
- dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého vyžadujícího mimořádnou péči

2. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu 214,40
pro účely posouzení kontrolních lékařských prohlídek1), 2), 3), 4), 5)

- plné a částečné invalidity
- zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou
- stupně zdravotního postižení pro účely státní sociální podpory
- dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte
- dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého vyžadujícího mimořádnou péči

3. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu 114,50
pro posouzení1), 2), 5), 6)

- bezmocnosti
- těžkého zdravotního postižení občana pro účely mimořádných výhod, příspěvků na úpravu 

bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu 
a úpravu motorového vozidla, individuální dopravu

4. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely dávek 49,90
a služeb sociální péče5), 6), 7)

5. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění občana 149,80
do Ústavu sociální péče5), 6), 7)

6. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu8)

- nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení a) dospělí
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a děti 

- nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče nad 6 let
114,50

Příloha č. 3
k výměru MF č. 01/2005

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY 
PRO SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ VÝKONY
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- dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu b) děti 
v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem do 6 let

149,40
7. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu8)

- osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem a) dospělí 
- dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt ani není oprávněno a děti

podle zvláštního předpisu trvale pobývat na území ČR nad 6 let
164,50

b) děti
do 6 let
199,30

8. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte 49,90
pro účely sociálně právní ochrany dětí8)

9. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace 49,90
nebo její kopie pro účely resortu práce a sociálních věcí, cena výkonu nezahrnuje 
vynaložené poštovné

B. Oblast zaměstnanosti
1. Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením 114,50

registrujícím praktickým lékařem na žádost úřadu práce za účelem zprostředkování 
vhodného zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, 
příp. zhodnocení schopnosti být zařazen do rekvalifikace3), 9)

2. Vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu občana před nástupem 75,20
do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce3), 9)

3. Vyjádření registrujícího praktického lékaře k vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání 75,20
na žádost úřadu práce3), 9)

4. Vyjádření lékaře závodní preventivní péče k vhodnosti rozvázání pracovního poměru osoby 75,20
se zdravotním postižením3), 9)

5. Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem s odborným 218,00
zaměřením pro účely zaměstnanosti na základě speciálních vyšetřovacích metod
(zvláš� účtovaných)3), 9)

6. Stanovení rehabilitačního plánu rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením na základě 494,60
rehabilitační konference pro upřesnění dalšího postupu pracovní rehabilitace uchazeče 
o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením za účelem zprostředkování vhodného 
zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu3), 9)

7. Cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti3), 9)

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

____________________

9) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
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8. Polyelektromyografické vyšetření pro účely zaměstnanosti se zaměřením3), 9)

a)jen na horní končetiny a) 391,90
b)na celkové pohybové stereotypy b) 783,90

9. Dynamometrie s použitím přístrojů pro účely zaměstnanosti  provedená zdravotnickým 63,90 
pracovníkem - absolventem střední zdravotní školy (dále jen „SZŠ“)3), 9)

10. Kineziologický rozbor pro účely zaměstnanosti  provedený zdravotnickým 149,80
pracovníkem  - absolventem vysoké školy3), 9)

11. Kineziologický rozbor pro účely zaměstnanosti provedený zdravotnickým pracovníkem 121,20
- absolventem SZŠ3), 9)

12. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro účely 60,60
zaměstnanosti provedené zdravotnickým pracovníkem - absolventem SZŠ
(každá modelová situace zvláš�)3), 9)

13. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace 49,90 
nebo její kopie pro účely resortu práce a sociálních věcí, cena výkonu nezahrnuje vynaložené 
poštovné

II. MINISTERSTVO OBRANY
1. Vyplnění zdravotnické části dotazníku registrujícím praktickým lékařem10), 11), 12) 149,80
2. Lékařská prohlídka registrujícím zubním lékařem10) 57,50
3. Vyhodnocení dotazníku lékařem odvodní komise10) 49,90
4. Lékařská prohlídka brance lékaři odvodní komise10), 11) 288,90
5. Lékařská prohlídka odvedence nebo vojáka mimo činnou službu lékaři přezkumné komise10),11) 288,90
6. Lékařská prohlídka odvedence nebo vojáka mimo činnou službu při posuzování  stupně 75,20

zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení10)

III. MINISTERSTVO VNITRA 13), 14), 15), 16), 17), 18)

1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 49,90
2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické 149,80

dokumentace
3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 188,80
4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 114,50
5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 139,50
6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních 178,40

a jiných látek než alkohol
7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky 25,00
8. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi

a) Widmarkova zkouška 50,30
b) specifické stanovení plynovou chromatografií 439,30

____________________

10) Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu a branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.

11) Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.
12) Vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojen-

ských správních úřadech (branný zákon).
13) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.
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9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 114,50
10. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 121,20
11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti 49,90

s jejím onemocněním
12. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele 49,90

v souvislosti s jejím onemocněním
13. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem 114,50

s vystavením lékařské zprávy
14. Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem 149,40

s vystavením lékařské zprávy
15. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky 114,50

s vystavením lékařské zprávy
16. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky 149,40

s vystavením lékařské zprávy

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL15), 19)

1. Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu 188,80
2. Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího 260,20

předmětu
3. Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny 188,80
4. Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti  200,90

cizího předmětu
5. Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů 644,20
6. Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů 951,50
7. Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva 188,80

při podezření na přítomnost cizích předmětů
8. Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog 591,30
9. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Ethanol - specifické stanovení plynovou 439,30

chromatografií
10. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouška 50,30
11. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 139,50
12. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních a jiných látek 178,40

s výjimkou alkoholu
13. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové,  25,00

psychotropní či jiné látky
14. Nezbytná administrativní činnost lékaře 49,90
15. Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby 49,90

v souvislosti s jejím onemocněním

____________________

19) Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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16. Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku 114,50
17. Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku 114,50
18. Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele 121,20

s vystavením lékařského posudku
19. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti 49,90

s jejím onemocněním
20. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele 49,90

v souvislosti s jejím onemocněním

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím 49,90

nebo soudem15), 20)

2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím 149,80
nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace15), 20)

3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 289,30
zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního 
stavu15), 20)

4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím 114,50
nebo soudem15), 20)

5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové 428,30
hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem15), 20)

6. Preventivní prohlídka mladistvých, slaboduchých a astheniků ve výkonu vazby 114,50
nebo trestu odnětí svobody21)

7. Preventivní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody před 114,50
a po eskortě22)

8. Preventivní prohlídka po použití donucovacích prostředků23) 114,50
9. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé 114,50

z požití alkoholu24)

10. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé  139,50
z požití alkoholu spojené s odběrem krve24)

11. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody při podezření 178,40
z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu25)

12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní 25,00
či jiné látky

13. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouška 50,30
14. Vyšetření osoby - cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy 114,50

____________________

20) Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
21) Nařízení generálního ředitele č. 32/1994, o předcházení a včasném odhalování násilí mezi odsouzenými a obviněnými.
22) Rozkaz ministra spravedlnosti č. 14/1977 o léčebně preventivní péči poskytované osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby.
23) Nařízení generálního ředitele č. 10/1995 o podrobnostech k obsahu záznamu o použití donucovacích prostředků.
24) Vyhláška č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholem a jinými toxikomaniemi, ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb.
25) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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VI. Evropská unie - aplikace nařízení 1408/71 a 574/72
1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 627,00
2. Vyjádření lékaře 149,80

-- na tiskopise E 116
-- k formuláři E 107, E 112, E 113, E 114, E 115, E 123 a E 202, pokud není požadováno 

vyšetření pacienta
3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha 

k formuláři)
-- k formuláři E 404, E 407, E 406F a) dospělí
-- pokud je požadováno vyšetření pacienta k a děti

- formuláři E 107 - bod 8 Lékařská zpráva přiložena nad 6 let
- formuláři E 112 - bod 5 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře 214,40
- formuláři E 113 - bod 5.5 Doprovodné doklady nebo přiložená lékařská zpráva
- formuláři E 114 - bod 6 Viz přiložená zpráva od našeho lékaře b) děti
- formuláři E 115 - bod 5 Potvrzení ošetřujícího lékaře do 6 let
- formuláři E 123 - bod 5 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře 249,30

- bod  6 Podle názoru našeho vyšetřujícího lékaře, jehož zpráva ….
- formuláři E 202 - bod 10.1 a 10.2 Viz přiložená lékařská zpráva

4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě zdravotnické 149,80
dokumentace
-- vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno

5. Vyjádření (potvrzení) lékaře ke konkrétní otázce o zdravotním stavu občana 49,90
pro potřeby formulářů
-- E 202 - dodatečná stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404),
-- E 203 - dodatečná stránka č. 2 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404),
-- E 204 - dodatečná stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404),

- dodatečná stránka č. 3 - bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře),
-- E 302 bod 4.1

6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace 49,90
nebo její kopie pro účely vyplnění evropských formulářů, cena výkonu nezahrnuje 
vynaložené poštovné
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SKP  60.10.1
60.10.2
60.21.10

I.
Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční
dopravní cesty celostátních a regionálních drah

A. Maximální cena za použití vnitrostátní železniční
dopravní cesty pro nákladní vlak:

B. Maximální cena za použití vnitrostátní železniční
dopravní cesty pro osobní vlak:

Maximální cena za použití vnitrostátní železniční
dopravní cesty pro 1 vlak se vypočte podle vzorce

kde:
Cm =maximální cena za použití vnitrostátní železniční

dopravní cesty celostátních nebo regionálních
drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní
trasu

S1 = cena za 1 vlkm jako podíl ceny za provozování
dopravní cesty (řízení provozu) na jeden vlakový
kilometr

b   = koeficient zohledňující hmotnost vlaků při provo-
zování dopravní cesty

= hrubá hmotnost vlaku v tunách, zjištěná:

- pro nákladní vlak: jako součet hmotností
železničních kolejových vozidel (hnacích
vozidel, železničních vozů, jiných kolejových
vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti
naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrou-
hlený na celé tuny nahoru

- pro osobní vlak: jako součet hmotností želez-
ničních kolejových vozidel (hnacích vozidel,
železničních vozů, jiných kolejových vozidel 
na vlastních kolech) a hmotnosti cestujících
(počet míst k sezení × 0,08) v tunách zao-
krouhlený na celé tuny nahoru

S2 = cena za 1000 hrtkm pro příslušný druh vlaku 
jako podíl ceny za zajištění provozuschopnosti
dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty) 
za tisíc hrubých tunových kilometrů

L =vzdálenost jízdy vlaků v kilometrech zaokrou-
hlená na celé km nahoru

e = koeficient zohledňující činná hnací vozidla nezá-
vislé trakce na elektrizovaných tratích (vztahuje
se jen na část jízdy vlaku poháněného hnacím
vozidlem nezávislé trakce po elektrizované trati,
přičemž se vzorec modifikuje takto:

Le = projetá vzdálenost na elektrizované trati s hna-
cím vozidlem nezávislé trakce

p  = počet hnacích vozidel přistupující ke koefici-
entu e

C. Koeficient zohledňující hmotnost vlaků při provo-
zování dopravní cesty „b“

Položka č.
1. vlaky lehké do 100t včetně, tj. 100t 0,75
2. vlaky těžší než 100t a lehčí než 1 000t včetně,

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

D. Koeficient zohledňující počet činných hnacích vozi-
del nezávislé trakce na elektrizovaných tratích „e“

Položka č.
1. vlaky dopravované hnacím vozidlem nezávislé

trakce na elektrizovaných tratích*) 1,05
2. ve všech ostatních případech 1,00

Příloha č. 4
k výměru MF č. 01/2005

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY 
ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY 

CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH 
PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Provozování
dopravní cesty

(Řízení provozu)

(S1)
Kč/vlkm

48,46

Zajištění
provozuschopnosti

dopravní cesty
(Infrastruktura
dopravní cesty)

(S2)
Kč/1000 hrtkm

58,86

Provozování
dopravní cesty

(Řízení provozu)

(S1)
Kč/vlkm

8,96

Zajištění
provozuschopnosti

dopravní cesty
(Infrastruktura
dopravní cesty)

(S2)
Kč/1000 hrtkm

50,49

____________________
*) vyjma případů nutných k obnově sjízdnosti tratí po mimořád-
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____________________

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

E. Koeficient vztahující se k počtu činných hnacích
vozidel „p“

Položka č.
1. počet činných hnacích vozidel nezávislé

trakce na elektrizovaných tratích v případě
splnění podmínky e=1,05*) 1 a více

2. ve všech ostatních případech 1

II.
Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní

dopravní cesty celostátních
a regionálních drah

(dále jen „železniční dopravní cesta“)

1. Železniční dopravní cestou celostátních a regionál-
ních drah se pro účely stanovení maximální ceny 
za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta
určená k dopravě železničními kolejovými vozidly,
pevná železniční zařízení nutná pro zabezpečení
pohybu železničních kolejových vozidel a zařízení
sloužící k zajištění bezpečnosti železničního pro-
vozu (zejména železniční stanice, železniční svršek
a spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací
zařízení, pevná trakční vedení).

2. V maximální ceně za použití železniční vnitrostátní
dopravní cesty nejsou zahrnuty náklady na:
- řízení drážního vozidla;
- dodání elektrické energie v případě použití elek-

trických hnacích vozidel;
- náklady za používání provozních budov 

v majetku provozovatele celostátních nebo 
regionálních drah, které slouží k jinému účelu
než k řízení dopravy (např. čekárny a další
služby pro cestující aj.);

- vypracování jízdních řádů pro všechny opráv-
něné dopravce;

- vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými
zaměstnanci jiného oprávněného dopravce;

- jiné výkony vyžádané dopravci, např. dodání
paliv, maziv, vody, předtápění vlaků (vozů),
technické a komerční prohlídky vlaků (vozů),
čištění a dezinfekce a jiné.

3. Smlouvu o použití železniční dopravní cesty celostát-
ních nebo regionálních drah uzavírá provozovatel
celostátních nebo regionálních drah s oprávněným
dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná 
podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění
podmínek stanovených právními předpisy pro provo-
zování celostátních nebo regionálních drah1).

4. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se
uplatňuje za jízdy samostatných hnacích vozidel, lože-
ných (v osobní dopravě obsazených) i prázdných vlaků,
motorových vozů včetně elektrických a jiných samo-
statných kolejových vozidel na vlastních kolech, která
jsou v majetku nebo nájmu oprávněného dopravce.

5. Maximální cena se určí pro: 
- nákladní a smíšené vlaky, lokomotivy a ostatní

hnací vozidla, a jiná samostatná kolejová
vozidla na vlastních kolech podle cen uvede-
ných v části I. písmenu A a příslušných koefi-
cientů stanovených v části I. písm. C, D a E;

- osobní vlaky, samostatné elektrické a motorové
vozy podle cen uvedených v části I. písmenu B 
a příslušných koeficientů stanovených v části I.
písm. C, D a E;

6. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití
železniční dopravní cesty celostátních a regionál-
ních drah je druh vlaku a délka dohodnutých vlako-
vých úseků dle kilometrovníku zveřejněném provo-
zovatelem dráhy: Tabulka č. 9 Dodatku k předpisu
D2 v aktuálním znění (Dopravní předpis k organi-
zování a provozování drážní dopravy; schváleno
rozhodnutím generálního ředitele Českých drah,
s.o. 55079/97-011; vydáno v roce 1997). Při nepláno-
vané jízdě odklonem z příčin na straně provozova-
tele dráhy se ujetá dráha stanovuje podle původně
dohodnutých vlakových úseků podle vnitřního před-
pisu provozovatele dráhy. Projedná-li provozovatel
dráhy s dopravcem odklonové trasy s dostatečným
předstihem nejméně 60 dní před plánovanou jíz-
dou, je oprávněn účtovat cenu za použití dopravní
cesty po odklonové trase.

7. Při neplánované jízdě odklonem předloží provozo-
vatel na žádost oprávněného dopravce výpis kilo-
metrovníku původně dohodnutých vlakových úseků.

8. Průběh dopravních tras dohodne provozovatel
dráhy s oprávněným dopravcem před započetím
dopravy.

9. Maximální ceny jsou stanoveny bez DPH.

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.)

____________________

*) 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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____________________

1) Příloha k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší
podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku 
ve školách zařazených do sítě škol.

Tepelně zpracované polotučné mléko, ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90% hmotnostních
polotučného mléka, skupina III.1), balení 250 ml

Maximální
cena při prodeji 

Název a popis výrobku konečnému 
spotřebiteli

Kč/kus
● Svačinkové mléko s vanilkovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 3,00

„školní program“, dodavatel: Místecká mlékárna, s.r.o., Frýdek - Místek
● Svačinkové mléko s jahodovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 3,00

„školní program“, dodavatel: Místecká mlékárna, s.r.o., Frýdek - Místek
● Svačinkové mléko s kakaovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 3,00

„školní program“, dodavatel: Místecká mlékárna, s.r.o., Frýdek - Místek
● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50

s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s.,  
Bohušovice nad Ohří

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., 
Bohušovice nad Ohří

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s kokosovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., 
Bohušovice nad Ohří

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s čokoládovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., 
Bohušovice nad Ohří

● Kravík, polotučné mléko s čokoládovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Kravík, polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Kravík, polotučné mléko s banánovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Kravík, polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Kravík, polotučné mléko s karamelovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Smilky, trvanlivé mléko polotučné s vanilkovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., 
České Budějovice

Příloha č. 5
k výměru MF č. 01/2005

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY
MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY
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● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., 
České Budějovice

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s čokoládovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., 
České Budějovice

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s kokosovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,50
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., 
České Budějovice

Tepelně zpracované polotučné mléko neochucené, skupina III.1) balení 250 ml
Maximální

cena při prodeji
Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli
Kč/kus

● Svačinkové mléko, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, 3,00
dodavatel: Místecká mlékárna, s.r.o., Frýdek - Místek

● Olešnické mléko polotučné neochucené, obal - Elopak s nápisem 3,50
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Olešnice, RMD, Olešnice na Moravě

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal - Tetra Pak s nápisem 3,50
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal - Tetra Pak (kartonek) 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

● Kravík mléčný, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, 3,50
dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

Tepelně zpracované polotučné mléko ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % hmotnostních
polotučného mléka skupina III.1) balení 200 ml

Maximální
cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému
spotřebiteli

Kč/kus
● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,00

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc
● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,00

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc
● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s kakaovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,00

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc
● Smilky, trvanlivé polotučné mléko s kokosovou příchutí, obal - Tetra Pak 3,00

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc

Tepelně zpracované polotučné mléko neochucené, skupina III.1) balení 200 ml
Maximální

cena při prodeji
Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli
Kč/kus

● Smilky, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal - Tetra Pak s nápisem 3,00
„školní program“, dodavatel: Olma, a.s.,Olomouc
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Jogurt bílý nebo ochucený, skupina I.1) balení 125 g
Maximální

cena při prodeji
Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli
Kč/kus

● Ferda, jogurtový krém s příchutí lesní jahody, obal - polystyrénový kelímek 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

● Ferda, jogurtový krém s malinovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

● Ferda, jogurtový krém s vanilkovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 3,50
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

Jogurt bílý nebo ochucený skupina I.1) balení 145 g
Maximální

cena při prodeji
Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli
Kč/kus

● Super Cremo, jogurt s jahodovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Danone, a.s., Benešov

● Super Cremo, jogurt s meruňkovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Danone, a.s., Benešov

● Super Cremo, jogurt s příchutí broskev - maracuja, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Danone, a.s., Benešov

● Super Cremo, jogurt s příchutí stracciatella, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Danone, a.s., Benešov

● Super Cremo, jogurt s jahodovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

● Super Cremo, jogurt s meruňkovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

● Super Cremo, jogurt s příchutí broskev - maracuja, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

● Super Cremo, jogurt s příchutí stracciatella, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

● Super Cremo, jogurt s jahodovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Olešnice, RMD, 
Olešnice na Moravě

● Super Cremo, jogurt s meruňkovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Olešnice, RMD, 
Olešnice na Moravě

● Super Cremo, jogurt s příchutí broskev - maracuja, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Olešnice, RMD, 
Olešnice na Moravě

● Super Cremo, jogurt s příchutí stracciatella, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Olešnice, RMD, 
Olešnice na Moravě

● Super Cremo, jogurt s jahodovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Super Cremo, jogurt s meruňkovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Super Cremo, jogurt s příchutí broskev - maracuja, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty



48 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2004

● Super Cremo, jogurt s příchutí stracciatella, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

Jogurt bílý nebo ochucený skupina I.1) balení 150 g
Maximální

cena při prodeji
Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli
Kč/kus

● Smetanový jogurt s broskvovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Místecká mlékárna, s.r.o., 
Frýdek - Místek

● Smetanový jogurt s borůvkovou příchutí,  obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Místecká mlékárna, s.r.o., 
Frýdek - Místek

● Smetanový jogurt s jahodovou příchutí,  obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Místecká mlékárna, s.r.o., 
Frýdek - Místek

● Ovocný jogurt višňový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

● Ovocný jogurt meruňkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

● Ovocný jogurt jahodový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

● Jogurt Florian s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc

● Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří

● Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří

● Jogurt Florian s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s.,  Poděbrady

● Jogurt Florian s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: , Mlékárna Olešnice, RMD, Olešnice na Moravě

● Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice  

● Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice  

Jogurtové mléko balení 250 ml
Maximální

cena při prodeji
Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli
Kč/kus

● Jogurtový koktejl meruňkový, obal - Elopak s nápisem „školní program“, 4,50
dodavatel: Mlékárna Olešnice, RMD, Olešnice na Moravě

● Jogurtový koktejl jahodový, obal - Elopak s nápisem „školní program“, 4,50
dodavatel: Mlékárna Olešnice, RMD, Olešnice na Moravě
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Smetanový krém balení 80 g
Maximální

cena při prodeji
Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli
Kč/kus

● Tvaroháček, smetanový krém vanilkový, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

● Tvaroháček, smetanový krém kakaový, obal - polystyrénový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

● Pribináček Školník, obal - papírový kelímek s nápisem „školní program“, 4,00
dodavatel: Pribina, spol. s r.o., Přibyslav

● Bobík, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří

● Lipánek, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

● Lipánek, smetanový krém kakaový, obal - papírový kelímek s nápisem 4,00
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budejovice

● Lakrumáček, smetanový krém vanilkový, obal - polypropylenový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty

● Lakrumáček, smetanový krém kakaový, obal - polypropylenový kelímek 4,00
s nápisem „školní program“, dodavatel: Tatramléko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, 
Kouty
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I. Obecné podmínky

1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podlé-
hají ceny (jízdné) v 1. a 2. vozové třídě všech kate-
gorií  vlaků osobní přepravy (osobní vlaky, spěšné
vlaky, rychlíky, expresy, InterCity, EuroCity, Supe-
rCity, atd.) a dále ceny (příplatky) uplatňované 
k jízdnému pro vlaky vyšší kvality (či jiné katego-
rie), pokud jsou uplatňovány v paušální výši.

2. Věcné usměrňování cen a určené podmínky platí pro
dopravce1) provozující železniční veřejnou vnitrostátní
pravidelnou osobní dopravu včetně peážní přepravy.

3. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní
železniční pravidelné přepravy poskytují, upra-
vuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., 
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a sil-
niční osobní dopravu, a vyhláška č. 36/2001 Sb., 
o prokazatelné ztrátě a o vymezení souběžné veřejné
osobní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

4. Regulace formou věcně usměrňovaných cen se
nevztahuje na ceny za rezervaci místa a ceny za pou-
žití lůžka a lehátka.

5. Jízdné se sjedná v závislosti na tarifní vzdálenosti
vyplývající z jízdního řádu dopravce, na příslušné
vozové třídě a na druhu jízdného.

6. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané hod-
noty ve výši 5%.

7. Dopravci provozující železniční veřejnou vnitro-
státní pravidelnou osobní dopravu jsou podle § 13
odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni
zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně
včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky
nebo jiným přiměřeným způsobem.

II. Druhy jízdného

1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících 
ve všech vlacích osobní přepravy v l. nebo 2. vozové
třídě, kteří neuplatňují nárok na  zvláštní jízdné.

2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených
v bodu 3, 4, 5 a 6 a bezplatná přeprava.

3. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného
jízdného je cena za přepravu

a) dětí od 6 do l5 let v 1. a 2. vozové třídě podle
podmínek v části IV. článek 2.1 bod 2.,

b) rodičů nebo soudem určených opatrovníků
(dále jen „rodiče“) navštěvujících děti umístěné
v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních
ve 2. vozové třídě podle podmínek v části IV.  čl.
2.4 bod 1.,

c) důchodců ve 2. vozové třídě podle podmínek
v  části IV. čl. 2.6.

4. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného
jízdného je cena za přepravu

a) zdravotně postižených občanů - držitelů prů-
kazu ZTP  a ZTP/P ve 2. vozové třídě2),

b) rodičů   navštěvujících děti umístěné v ústavech
sociální péče a obdobných zařízeních ve 2.
vozové třídě podle podmínek stanovených 
v části IV.  článku 2.4 bod 3.

5. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 37,5 % obyčej-
ného jízdného je cena za přepravu žáků škol 
do věku 15 let ve 2. vozové třídě podle podmínek
stanovených v části IV. článku 2.2.

6. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 75 % obyčejného
jízdného je cena za přepravu žáků a studentů škol
ve věku od 15 let do 26 let ve 2. vozové třídě podle
podmínek stanovených v části IV. článku 2.2.

III. Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

a) děti do 6 let  v 1. a 2. vozové třídě podle podmínek
v části IV. článek 2.1. bod 1.,

____________________

1) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška 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.

Příloha č. 6
k výměru MF č. 01/2005

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ 
VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ 

OSOBNÍ DOPRAVĚ
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____________________

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.

b) důchodci-držitelé průkazů uvedených v části IV.
článku 2.5. ve 2.  vozové třídě,

c) představitelé státní moci a některých státních
orgánů a soudci, podle zvláštního právního před-
pisu3) v 1. a 2. vozové třídě,

d) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního před-
pisu2) ve  2. vozové třídě.

IV. Určené podmínky

Článek 1

Jízdenky

1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje
k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence
uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zapla-
cené vozové třídě.

2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje
držitele k jedné cestě směrem „TAM“ a k jedné
cestě směrem „ZPĚT“ po stejné přepravní cestě, 
ve stejné vozové třídě, stejnou kategorií vlaku.
Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nej-
kratším.

3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost
do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následují-
cího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním
dnem platnosti.

4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost
nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího
po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním
dnem platnosti.

5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den
vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukon-
čena nejpozději vlakem, který podle jízdního 
řádu dojede do cílové stanice před koncem plat-
nosti jízdenky nebo před koncem platnosti prů-
kazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné
vydána.

6. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km
včetně pro každý směr jízdy neumožňuje pře-
rušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 
100 km je možno po ujetí této vzdálenosti pře-
rušit jízdu libovolně často. Doba platnosti jízdenky
se přerušením jízdy neprodlužuje.

7. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tra-
tích, na nichž se jízda koná.

8. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní
cesty použije cestující jiný dopravní prostředek
(např. v systému integrované dopravy), resp. spoj
jiného dopravce, určí se celkové jízdné ze součtu
kilometrů za jednotlivé úseky tratí příslušného
dopravce, tj. do a ze styčného bodu jednotlivých
dopravců.

9. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se
jízdné zvláš� za úsek z nástupní stanice do stanice, 
z níž projíždí podruhé stejnou tra�, a zvláš� za úsek 
z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí
jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky
některým tra�ovým úsekem dvakrát z provozních
důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdále-
nost pouze jednou. 

10.Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije 
na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozo-
vou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2.
vozovou třídu za celou tra� se připočte rozdíl mezi
jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu
pro úsek trati, ve kterém cestující použije l. vozovou
třídu.

11.Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije 
v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou
třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se
určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu 
za celou tra� se připočte rozdíl mezi jízdným za 1.
vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdá-
leností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije
l. vozovou třídu.

12.Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje
se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd
za tra� projetou ve vyšší vozové třídě.

13.Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo 
do stanice v témže místě bu	 zcela nebo zčásti 
po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvy-
šuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky 
a jízdným za skutečně projetou tra� z nástupní 
do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu
vlaku.

Článek 2

Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného

1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném 
rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob proka-
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zování splnění těchto podmínek a  kontroly stanoví
dopravce.

2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného
dopravce se nárok na zvláštní jízdné přiznává do 
a z pohraničního bodu (s výjimkou žákovského jízd-
ného) nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.

3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy
ve 2. vozové třídě s výjimkou přepravy podle článku
2.1 a 2.7.

4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního
jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě
případů podle ustanovení bodu 2.3.2. a 2.3.4.

5. Cestující s nárokem na zvláštní jízdné, který
nastoupí do vlaku bez platné jízdenky, zaplatí
zvláštní jízdné spolu s přirážkou podle smluvních
přepravních podmínek (§ 36 písm a) zákona 
č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000  Sb.). 

6. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže
svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené
o zvláštní jízdné.

2.1.  Zvláštní jízdné pro děti

1. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou bez-
platně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který
předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje
pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samo-
statné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně  i za každé
další dítě do 6. roku zvláštní jízdné v 1. a 2. vozové
třídě ve výši maximálně 50 %  obyčejného jízdného.
V tomto případě se zvláštní jízdné nevztahuje 
na ceny (příplatky) za vlaky vyšší kvality.

2. Děti od 6 do l5 let (t.j. do dne, který předchází dni
15. narozenin) mají nárok na přepravu v 1. a 2.
vozové třídě za zvláštní jízdné maximálně ve výši 
50 % obyčejného jízdného. Děti ve věku od 10 do 15
let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání
dopravce průkazem, který vystaví dopravce, pří-
padně jiným průkazem ověřeným razítkem vydava-
tele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno,
příjmení a datum narození dítěte. Průkazy se mezi
dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno
prokázat i platným cestovním pasem. Zvláštní
jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňo-
vané k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

2. 2. Zvláštní jízdné pro žáky a studenty škol
(dále jen „žákovské jízdné“)

1. Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti
všech škol v ČR do věku 26 let (dále jen „žáci“),
kteří plní povinnou školní docházku nebo se sou-
stavně připravují na budoucí povolání ve střední,
vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole  v denní
nebo prezenční formě studia4) a využívají želez-
niční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní
dopravu k dojíždění z místa  trvalého pobytu 
do místa sídla školy k účasti na školním vyučování
nebo praktickém vyučování, praktické přípravě 
či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyu-
čování“).

2. Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice5) místně
nebo časově nejbližší místu trvalého pobytu žáka 
do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla
školy nebo její součásti či místa konání praktického
vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvý-
hodnějším a zpět. Místo trvalého pobytu, sídlo školy
i sídlo praktického vyučování se musí nacházet 
na území ČR. V případě přestupu, není-li možné
odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým
dopravcem zvláš�, včetně dopravců v pravidelné
veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobu-
sové dopravě.
Žákovské jízdné se za výše uvedených určených
podmínek poskytuje v období školního/akademic-
kého roku vyznačeného školou na průkazu s výjim-
kou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění
je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.
Za součást školy se pro účely tohoto výměru pova-
žuje i středisko praktického vyučování a pracoviště
praktického vyučování podle zvláštního předpisu.4)

3. Prokazování nároku
K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz 
pro poskytování žákovského jízdného (dále jen
„žákovský průkaz“). Žákovské průkazy se mezi
dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné
osobní a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní
autobusové dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení
žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo
trvalého pobytu žáka, název a místo sídla školy, ško-
lou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvr-
zený údaj o trvání školního/akademického roku,
razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného
zaměstnance. Nevyučuje-li škola po všechny dny 
v týdnu, vyznačí škola  tuto skutečnost na žákov-
ském průkazu.
Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku
vyznačeném na žákovském průkazu na všech 
spojích jednotlivých dopravců. U železničních
dopravců pouze ve 2. vozové třídě. Žákovské jízdné
se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované 
k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití

____________________

4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.

5) §2 písm.d) vyhlášky č. 175/2000Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.
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1. vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu 
v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní
jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.
Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování 
v rámci předepsaných osnov do jiného místa než 
do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání
nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, 
ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno
období, v němž jej žák bude používat. V případě
ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo
koleji může být vydán další žákovský průkaz 
na základě předložení potvrzení ubytovatele.

4. Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský prů-
kaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření 
na místech stanovených ve smluvních přepravních
podmínkách vyhlášených dopravcem.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízd-
ného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém
pokynu a publikuje v Přepravním a tarifním věst-
níku č. 23-24, ročník LX (vydávaném Ministerstvem
dopravy). 

2.3. Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené
(držitele  průkazů ZTP nebo ZTP/P)

a přeprava jejich průvodců

1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR
poskytnuty výhody podle zvláštního předpisu2)

a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok
na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné 
ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného.
Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky)
uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kva-
lity.

2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku 
na zvláštní jízdné podle bodu 2.3.1. nárok i na:
- bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2.

vozové třídě;
- bezplatnou přepravu invalidního vozíku;
- bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li

dítě držitelem  průkazu ZTP/P.

3. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes, který
se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě.

4. Bezplatná přeprava  průvodce nebo vodícího psa
nevidomých se poskytuje i tehdy,  uplatňuje-li drži-
tel průkazu ZTP/P jiné jízdné.

5. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu
jako průvodce držitele průkazu opravňujícího 
k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně

uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby,
jejíž je průvodcem.

6. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel průkazu
ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi
obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy. 

2. 4. Zvláštní jízdné pro rodiče
k návštěvě zdravotně postižených dětí

umístěných v ústavech na území České republiky

1. Pro rodiče při jízdách k návštěvám dětí tělesně,
mentálně nebo smyslově postižených nebo chro-
nicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než
3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských,
sociálních zařízeních, ústavech (dále jen „ústav“)
platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 %
obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka
platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskuteč-
nění návštěvy potvrzeno na průkazu datem
návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět
musí být nastoupena nejpozději v následující den 
po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevzta-
huje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému 
za použití vlaků vyšší kvality.

2. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává na základě prů-
kazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém 
je dítě umístěno. Za škody vzniklé dopravci neo-
právněným vydáním průkazu odpovídá vydávající
ústav. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost
zaměstnancům dopravce, považuje se průkaz 
za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít
každý z nich svůj průkaz.

3. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové
třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčej-
ného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje
zvláštní jízdné za podmínky, že je uskutečnění
návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem,
podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být
nastoupena nejpozději v následující den po uskuteč-
něné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje 
na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za pou-
žití vlaků vyšší kvality.

4. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší
místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší
místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice
směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

5. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy,
jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné
uplatněno.
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POJMY:

Dopravce1) - fyzická nebo právnická osoba,
která provádí  přepravu osob 
a věcí pro cizí potřebu

Peážní přeprava - vnitrostátní přeprava, u které
část přepravní  cesty vede přes
území sousedního státu

Pohraniční bod - tarifní bod na rozhraní dvou
železničních správ, ležící na
státní hranici

Styčný bod - tarifní bod na rozhraní dvou
tratí, obsluhovaných různými
dopravci

Stanice - stanice i zastávka v železniční
veřejné vnitrostátní pravidelné
osobní dopravě a veřejné vnitro-
státní silniční linkové osobní
autobusové dopravě ve smyslu
vyhlášky č. 175/2000 Sb., o pře-
pravním řádu pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu

Tarifní vzdálenost - vzdálenost rozhodná pro určení
jízdného, tj. vzdálenost vypo-
čtená za příslušnou tra� podle
kilometrických údajů v jízdním
řádu provozovatele dráhy

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

Železniční veřejná - vnitrostátní veřejná drážní osobní
vnitrostátní doprava na dráze celostátní a na
pravidelná dráze regionální ve smyslu vyhlášky

osobní doprava č. 175/2000 Sb., o přepravním
řádu pro veřejnou drážní a sil-
niční osobní dopravu, ve znění
pozdějších předpisů.

ZKRATKY:

EC - EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený 
do mezinárodní sítě, složený z vozů 1. a 2.
vozové třídy, se skupinovým řazením vozů)

IC - InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů 1. 
a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů)

SC - SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrá-
cenou jízdní dobou, složený z vozů pouze 
1. vozové třídy, s možností telefonního spo-
jení a nabídkou dalších služeb).

ZTP - průkaz pro osobu zvláš� těžce postiženou 
na zdraví

ZTP/P - průkaz pro osobu zvláš� těžce postiženou 
na zdraví,  jejíž stav vyžaduje doprovod

VYSVĚTLIVKY:

2.5 Zvláštní jízdné pro důchodce
- účastníky odboje

1. Důchodci, kteří jsou držiteli platného průkazu
vydaného
- Ústředním výborem Českého svazu bojovníků

za svobodu,
- Konfederací politických vězňů České republiky, 
- Ústřední radou Svazu PTP-VTNP,
- Sdružením bývalých politických vězňů České

republiky,
mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové
třídě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny 
(příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků
vyšší kvality. Průkazy vydané Ústředním výborem
Českého svazu  bojovníků  za  svobodu, Konfede-
rací politických vězňů  České republiky,  Sdružením
bývalých politických vězňů České republiky 
a  Ústřední  radou  Svazu  PTP - VTNP musí být
nejpozději do 31. března 2005 opatřeny kontrolní
známkou pro běžný rok.

2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách
do a ze zaměstnání nebo při služebních cestách.

3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje obyčejné
jízdné 1. vozové třídy. 

2.6. Zvláštní jízdné pro důchodce

1. Osoby s trvalým bydlištěm na území České repub-
liky pobírající důchod starobní nebo plný inva-
lidní a osoby starší 60 let pobírající vdovský, 
vdovecký důchod nebo měsíčně opakující se peně-
žité dávky sociální péče z důvodu sociální potřeb-
nosti mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové 
třídě ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného.
Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky)
uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší 
kvality.

2. Dopravce stanoví lhůtu, po které důchodce pobíra-
jící plný invalidní důchod prokáže znovu nárok 
na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační
známky je 20 Kč.

2.7. Přeprava představitelů státní moci
a některých státních orgánů

a soudců

Představitelé státní moci a některých státních orgánů 
a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis3), mají
nárok na bezplatnou přepravu v 1. a 2. vozové  třídě
všech vlaků osobní přepravy.
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Příloha č. 7
k výměru MF č. 01/2005

CENY A URČENÉ PODMÍNKY
VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ

OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného

1 - 4 7,00 161 - 170 133,00        

5 - 7 10,00 171 - 180 141,00        

8 - 10 13,00 181 - 190 149,00        

11 - 13 16,00 191 - 200 157,00        

14 - 17 19,00 201 - 210 164,00        

18 - 20 22,00 211 - 220 174,00        

21 - 25 26,00 221 - 230 182,00        

26 - 30 30,00 231 - 240 190,00

31 - 35 34,00 241 - 250 201,00

36 - 40 38,00 251 - 260 210,00        

41 - 45 42,00 261 - 270 219,00        

46 - 50 46,00 271 - 280 226,00        

51 - 55 50,00 281 - 290 232,00        

56 - 60 55,00 291 - 300 240,00        

61 - 70 60,00 301 - 320 260,00        

71 - 80 67,00 321 - 340 276,00        

81 - 90 74,00 341 - 360 295,00        

91 - 100 81,00 361 - 380 318,00        

101 - 110 89,00 381 - 400 333,00        

111 - 120 97,00 401 - 420 344,00        

121 - 130 105,00 421 - 440 351,00       

131 - 140 112,00                                           

141 - 150 119,00                             a dále každých                   

151 - 160 125,00 20 km 17,00

Tarifní vzdálenost Plné (obyčejné) jízdné Tarifní vzdálenost Plné (obyčejné) jízdné  

(km) (Kč) (km) (Kč)
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ČÁST I.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Uvedené  podmínky  platí pro dopravce  provozu-
jící veřejnou vnitrostátní silniční linkovou  osobní
dopravu cestujících na území České republiky.

2. Tyto  podmínky  neplatí  pro  veřejnou pravidelnou
autobusovou přepravu na městských linkách 
a na linkách veřejné pravidelné autobusové pře-
pravy přes hranice  státu provozované na základě
mezinárodních smluv.

3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné
vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy posky-
tují, upravuje:
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech

veřejné linkové osobní dopravy,
- vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu 

pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
- nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upra-

vuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové
dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu
státního odborného dozoru v silniční dopravě
nad financováním dopravní obslužnosti.

4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet
plného věcně usměrňovaného jízdného je zahr-
nuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %.

5. Dopravci provozující veřejnou  vnitrostátní silniční
linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek 
jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o  cenách,  povinni zpřístupnit na viditelném místě
informaci o ceně včetně určených podmínek 
formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným
způsobem.

ČÁST II.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Čl. 1
Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestují-
cího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením
části II. položky č. 7 tohoto výměru a tabulky 
pro propočet plného věcně usměrňovaného jízd-
ného podle této přílohy.

2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího,
který má nárok na slevu.

2.1. Za zlevněné  jízdné - maximálně za 50 % plného
(obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem
se přepravují
- děti podle čl. 8 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2,
- rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci 

(dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně
postižených, umístěných v ústavech podle čl. 17
až 19.

2.2. Za zlevněné jízdné - maximálně za 25 % plného
(obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem  se
přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P1) podle
čl. 10, 14 a 15.

2.3. Za zlevněné jízdné - maximálně za 37,5 % plného
(obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se
přepravují žáci škol do věku 15 let podle podmí-
nek stanovených v části III. čl. 11. - 13.

2.4. Za zlevněné jízdné - maximálně za 75 % plného
(obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se
přepravují žáci a studenti škol ve věku od 15 let 
do 26 let podle podmínek stanovených v části III.
čl. 11. - 13.

3. Bezplatně se přepravují
- děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených 

v čl. 8 odst. 1 písm. a) až c),
- představitelé státní moci a některých státních

orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní
předpis2),

- důchodci  -  držitelé  průkazů  vydaných  Ústřed-
ním  výborem Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, Konfederací politických vězňů České
republiky, Sdružením bývalých politických
vězňů  České republiky a Ústřední radou Svazu
PTP-VTNP podle čl. 20 písm. a),

- průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící
pes podle čl. 10 a 15.

Čl. 2
Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy

Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, neplatnou.

Čl. 3
Zavazadla, za která se neplatí dovozné

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ
LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

____________________

1) Vyhláška 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.

2) 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.
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1. Bezplatně se přepravují:

a) zavazadla, která  mají rozměry menší než 20 x 30
x  50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka
nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo  tvaru
desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm
nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,

b) ruční zavazadla podle zvláštního právního před-
pisu3),

c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli prů-
kazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, drži-
tele průkazů ZTP a ZTP/P,

d) tašky na kolečkách, které s sebou berou 
do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

Čl. 4
Přeplatky a nedoplatky

1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakou-
penou v předprodeji lze vrátit před odjezdem pří-
slušného  spoje v příslušné předprodejní kanceláři.
Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjez-
dem příslušného spoje. Předprodejní kancelář
zpřístupní na viditelném místě informaci o pod-
mínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kan-
celář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepouži-
tou jízdenku pouze v případě, kdy cestující
předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracov-
níkem  dopravce,  že cestující chtěl jízdenku vrátit
před odjezdem příslušného spoje.

2. Z částky jízdného, která má  být vrácena, se sráží
10  %, nejméně však 1 Kč  a nejvýše 10  Kč  na  jíz-
denku.  Vypočtená  částka  se zaokrouhluje na celé
Kč při částce do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně
nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předpro-
dejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy.
Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené
částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně
dopravce4). O provedené  srážce vystaví na požá-
dání  předprodejní kancelář doklad.

3. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízd-
ného nebo přirážky účtuje dopravce 2,-Kč a poš-
tovní výlohy.

Čl. 5
Tarifní vzdálenost

1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických
údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních

řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném
zkratkou km.

2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem 
a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí 
do  konečné zastávky linky  nebo naopak.

3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízd-
ním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se
jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdále-
nost.

4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.

5. Při  prodloužení  nebo  zkrácení  tarifní  vzdálenosti
původní linky v důsledku stanovených objížděk 
na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou
tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané
dopravní  cestě.  Jízdenky  zakoupené  před  změnou
tarifní  vzdálenosti  platí po  celou  dobu jejich plat-
nosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky
dopravce nevybírá ani nevrací.

Čl. 6
Přímé vypravení

Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových 
zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou 
po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále 
do  konečné zastávky  příslušného spoje.

Čl. 7
Platnost jízdenky

1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, 
pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně
jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, 
a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li 
v ní  spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastou-
pil jízdu.

2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy
v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které
nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího
provedena nebo nebyla dokončena započatá pře-
prava cestujícího.4)

Čl. 8
Přeprava dětí

1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bez-
platně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte 
však zaniká:

____________________

3) § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
4) § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
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a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho
a téhož cestujícího,

b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího 
cestujícího zajištěno dopravcem samostatné
místo k  sezení,

c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím 
ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou
plně obsazena, dvě místa k sezení.

Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně.

2. Děti  od 6  let až  do dovršení  15. roku  (tj. do  dne,
který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti
mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají  nárok
na  bezplatnou přepravu, se přepravují  za 50 %
plného obyčejného jízdného, uplatněného
dopravcem. Děti  ve věku od  10 do 15  let proka-
zují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce
průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy  se mezi
dopravci  navzájem uznávají. Věk    dítěte je možno
prokázat i platným cestovním pasem.

Čl. 9
Nárok na zlevněné jízdné

Nárok na  zlevněné jízdné se  přizná, jsou-li u  cestují-
cího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno
předložení průkazu, je cestující povinen se jím proká-
zat.

Čl. 10
Sdružování nároků

1. Není dovoleno,  aby cestující použil  zároveň něko-
lika průkazů nebo několika zlevněných  jízdenek
pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu 
uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jíz-
denka.

2. Bezplatná přeprava průvodce  držitele ZTP/P se
poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu  ZTP/P
jiné zvýhodnění, na které má nárok.

3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu
jako průvodce držitele průkazu opravňujícího 
k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně
uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby,
jejíž je průvodcem.

ČÁST III.
JÍZDNÉ PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOL

Čl. 11
Rozsah nároku

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol
(dále jen „žákovské jízdné“) mají žáci a studenti všech
škol v ČR do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní
povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují
na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké
nebo speciální škole  v denní nebo prezenční formě 
studia5) a využívají vnitrostátní silniční linkovou osobní
autobusovou dopravu k dojíždění z místa trvalého
pobytu do místa sídla školy k účasti na školním vyučo-
vání nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či
praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučo-
vání“).
Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice6) místně nebo
časově nejbližší místu trvalého pobytu žáka do stanice
místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její
součásti či místa konání praktického vyučování směrem
nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Místo
trvalého pobytu, místo sídla školy i místo praktického
vyučování se musí nacházet na území ČR. V případě
přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je
žák odbaven každým dopravcem zvláš�, včetně
dopravců v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné
osobní dopravě.
Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek
poskytuje v období školního/akademického roku
vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou
měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je
žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.
Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje 
i středisko praktického vyučování a pracoviště praktic-
kého vyučování podle zvláštního právního předpisu.5)

Čl. 12
Prokazování nároku

K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro posky-
tování žákovského jízdného (dále jen „žákovský prů-
kaz“). Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční
veřejné vnitrostátní pravidelné osobní  a  veřejné vnit-
rostátní silniční linkové osobní autobusové dopravy
navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení
žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo trva-
lého pobytu žáka, název a místo sídla školy, školou
(razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený
údaj o trvání školního/akademického roku, razítko 
s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměst-
nance. Nevyučuje-li škola po všechny dny v týdnu,
vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu.
Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyzna-
čeném na žákovském průkazu na všech spojích jednot-
livých dopravců. 

____________________

5) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.

6) § 2 písm. d) vyhlášky č. 175/2000 Sb.
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Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci
předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla
školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské
jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno
a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude použí-
vat. V případě ubytování žáka v domově mládeže,
internátě nebo koleji může být vydán další žákovský
průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.

Čl. 13
Ověřování žákovských průkazů

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz
předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech
stanovených ve smluvních přepravních podmínkách
vyhlášených dopravcem.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného
stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu,
který publikuje v Přepravním a tarifním věstníku číslo
23-24, ročník LX (vydávaném Ministerstvem dopravy).

ČÁST IV. 
JÍZDNÉ PRO OBČANY

TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ
A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ 

A VODÍCÍCH PSŮ

Čl. 14
Rozsah nároku

Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle
zvláštních předpisů1) poskytnuty výhody II. nebo III.
stupně  a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P,
mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

Čl. 15
Bezplatná přeprava

Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně
(ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce.
Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P prů-
vodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.

Čl. 16
Prokazování nároku na zlevněné jízdné

a bezplatnou přepravu

Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výho-
dám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují
nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou
přepravu svých průvodců nebo vodících psů průkazy
ZTP a ZTP/P.

ČÁST V.
JÍZDNÉ PRO RODIČE

K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH,

UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Čl. 17
Rozsah nároku

1. Rodiče mají  při jízdách  k  návštěvě  dítěte tělesně,
mentálně nebo smyslově postiženého nebo chro-
nicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle
než 3 měsíce) umístěného v zařízení  nebo škole 
v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva
zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních
věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlev-
něné jízdné.

2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého
pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky
a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodněj-
ším.

3. Nárok na zlevněné  jízdné vzniká  i tehdy,  jede-li
s  rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné
přiznává. 

Čl. 18
Průkaz

1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě
průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém
je dítě umístěno.

2. Za škody vzniklé  dopravci neoprávněným vydá-
ním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal.

3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pra-
covníkům dopravce průkazem totožnosti, pova-
žuje se průkaz za neplatný.

4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj
průkaz.

Čl. 19
Odbavení držitele průkazu

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě
do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že 
je uskutečnění návštěvy  v  ústavu  potvrzeno na  prů-
kazu  datem,  podpisem  a razítkem  ústavu. Zpáteční
jízda musí být nastoupena nejpozději v následující 
den po uskutečněné návštěvě.
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ČÁST VI. 
Bezplatná přeprava

Čl. 20
Nárok na bezplatnou přepravu

Bezplatně se přepravují: 

a) důchodci - držitelé platných průkazů vydaných
Ústředním výborem Českého svazu bojovníků 
za  svobodu, Konfederací politických vězňů České
republiky,  Sdružením  bývalých  politických vězňů
České  republiky  a  Ústřední  radou  Svazu  PTP -
VTNP. Nárok na bezplatnou  přepravu nevzniká
při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních
cestách,

b) představitelé státní moci a některých státních
orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní  před-
pis2).

Čl. 21
Prokázání nároku na bezplatnou přepravu

Osoby uvedené v čl. 20 prokazují  nárok na bezplatnou
přepravu příslušným platným průkazem. Průkazy
vydané Ústředním výborem Českého svazu bojovníků
za svobodu, Konfederací politických vězňů České
republiky, Sdružením bývalých politických vězňů
České republiky a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP
musí být nejpozději do 31. března 2005 opatřeny kon-
trolní známkou pro běžný rok.
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ČÁST I.

Všeobecné podmínky

1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující
integrovanou dopravu na území České republiky 
v těch případech, kdy příslušný orgán rozhodne 
o regulaci cen podle části I. oddílu B tohoto
výměru. Cestující v železniční veřejné vnitrostátní
pravidelné osobní dopravě jsou přepravováni 
ve vlacích osobní dopravy ve 2. vozové třídě,
pokud není stanoveno jinak. Zvláštní jízdné 
se nevztahuje na ceny (příplatky) k jízdnému 
za použití vlaků vyšší kvality podle přílohy č. 6
tohoto výměru. Určené podmínky dopravy osob
provozované v rámci městské hromadné dopravy
jsou  uvedeny v části II. položce č. 8 tohoto
výměru.

2. Základní podmínky, za nichž se výkony v integro-
vané dopravě poskytují, upravuje:
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu 

pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění

pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upra-

vuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové
dopravě a kterým se konkretizuje způsob
výkonu státního odborného dozoru v silniční
dopravě nad financováním dopravní obsluž-
nosti,

- vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě 
a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy,
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dopravci provozující integrovanou dopravu 
i výdejny jízdenek jsou podle § 13 odst.  2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpří-
stupnit na viditelném místě informaci o ceně 
jízdného včetně  určených podmínek formou
ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způso-
bem.

4. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané 
hodnoty ve výši 5%.

ČÁST II.

Článek 1
Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu 
cestujícího sjednaná s dopravcem v souladu 
s ustanovením části I. oddílu B položky č. 2 tohoto
výměru.

2. Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu ces-
tujícího, který má nárok na slevu.

3. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši
50% plného (obyčejného) jízdného uplatněného
dopravcem se přepravují:
- děti od 6 let až do dovršení 15. roku, 
- rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci

(dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně
postižených, umístěných v ústavech.

4. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši
37,5% plného(obyčejného) jízdného se přepravují
žáci škol ve věku do15 let. Toto jízdné se nepři-
znává v linkách městské hromadné dopravy. 
Pro linky zařazené do integrované dopravy končící
(začínající) na území města a provozované za hra-
nice tohoto města se toto  jízdné přiznává dovnitř
města až do místa přestupu na městskou hromad-
nou dopravu.

5. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši
75% plného (obyčejného) jízdného se přepra-
vují žáci a studenti škol denní nebo prezenční
formy studia ve věku od 15 do 26 let. Toto 
jízdné se nepřiznává v linkách městské hro-
madné  dopravy. Pro linky zařazené do inte-
grované dopravy končící (začínající) na území
města a provozované za hranice tohoto města 
se  toto jízdné přiznává dovnitř města až do 
místa přestupu na městskou hromadnou
dopravu.

6. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši
25% plného (obyčejného) jízdného uplatněného
dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P .

7. Za jízdné maximálně ve výši 75% plné časové
(předplatní) nepřenosné jízdenky se přepravují
osoby s trvalým bydlištěm na území ČR starší 
65 let pobírající plný invalidní nebo starobní
důchod.

8. Bezplatně se přepravují
- děti do 6 let (cestující s platnou jízdenkou 

má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí 
do 6 let), 

Příloha č. 8
k výměru MF č. 01/2005

URČENÉ PODMÍNKY V INTEGROVANÉ DOPRAVĚ
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- představitelé státní moci a některých státních
orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní
předpis1),

- důchodci držitelé průkazů vydaných Ústředním
výborem Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederací politických vězňů České repub-
liky, Sdružením bývalých politických vězňů
České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-
VTNP, 

- průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí
pes.

Článek 2
Platnost jízdenky

1. Jízdenka pro jednotlivou jízdu v době své platnosti
opravňuje cestujícího k  jízdám dle své územní 
a časové platnosti. Bližší podmínky zveřejní
dopravci ve výdejnách a ve vozidle.

2. Jízdné je stanoveno na základě příslušné tarifní
vzdálenosti (územní platnosti) a časové platnosti.

3. Časová jízdenka platí pro vyznačené období 
a vymezené úseky (pásma, zóny) integrované
dopravy zpravidla s dobou platnosti 24 hodin 
a déle.

Článek 3
Zavazadla, za která se neplatí dovozné

Bezplatně se přepravují:
- snadno přenosné věci, které lze umístit 

ve vozidle na místo pod sedadlem nebo 
nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby
držet na klíně,

- zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm, 
- zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm 

a do průměru 10 cm, 
- zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm,
- zvířata ve schráně s nepropustným dnem 20 x

30 x 50 cm,
- nákupní tašky na kolečkách, 
- dětské kočárky s dítětem,
- vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP 

a ZTP/P.

Článek 4
Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné.

Sdružování nároků

1. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se přizná,
jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky.
Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující
povinen se jím prokázat.

2. Není dovoleno, aby cestující použil několika jízd-
ních dokladů pro dosažení vyššího zvýhodnění.

3. Bezplatná přeprava průvodce držitele průkazu
ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel prů-
kazu jiné zvýhodnění, na které má nárok.

4. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu
jako průvodce držitele průkazu opravňujícího 
k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně
uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby,
jejíž je průvodcem.

Článek 5
Jízdné pro rodiče k návštěvě dětí

zdravotně postižených

Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, men-
tálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky
nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3
měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti
Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo
Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“)
nárok na přepravu za zlevněné (zvláštní) jízdné z místa
trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího
místa. Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději 
v následující den po uskutečněné návštěvě.

Článek 6
Prokazování nároku na zlevněné

(zvláštní) jízdné nebo bezplatnou přepravu

1. Průkazy rodičům pro jízdy k návštěvě dítěte
tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého
nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouho-
době (déle než 3 měsíce) umístěného v ústavech,
vystavují a uskutečnění návštěvy potvrzují pří-
slušné ústavy. Neprokáže-li držitel průkazu svoji
totožnost pracovníkům dopravce průkazem totož-
nosti, považuje se průkaz za neplatný.

2. Občanům těžce postiženým na zdraví, kterým jsou
podle vyhlášky  č. 182/1991 Sb. poskytnuty výhody
II. nebo III. stupně, vydávají průkazy ZTP 
a ZTP/P obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností. Tiskopis průkazu obsahuje i údaj o platnosti.

3. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj nárok
na zlevněné (zvláštní) jízdné na vyžádání dopravce
průkazem obsahujícím fotografii, jméno, příjmení,
datum narození a razítko vydávající organizace
nebo cestovním pasem. 

4. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné pro žáky/stu-
denty škol se prokazuje  průkazem, který potvrzuje
škola a ověřuje dopravce. 

____________________

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.
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5. Průkazy vydané Ústředním výborem Českého
svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politic-
kých vězňů České republiky, Sdružením bývalých
politických vězňů České republiky a Ústřední

radou Svazu PTP-VTNP musí být nejpozději 
do 31. března opatřeny kontrolní známkou 
pro běžný rok.
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Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku - SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 
090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně 
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyři-
zovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena
na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány
jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte
IČO (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele.
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské repub-
lice povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444/94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., 
Drtinova 10, 150 00 Praha 5, telefon 257 018 111; 

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, Nádražní 29, tel. 596 120 690.
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