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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 4/2006

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, stanoví:

Výměr MF č. 01/2006, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka
17/2005), se mění takto:

Čl. I

1. V části I. oddílu A  se za položku č. 6 doplňuje
položka č. 7, která zní:
„7. Odborné úkony Ústavu pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv10a)

z toho jen 
a) odborné úkony prováděné v souvislosti s posu-

zováním žádostí o povolení klinického hod-
nocení humánních či veterinárních léčivých
přípravků nebo s posuzováním ohlášení klinic-
kého hodnocení humánních nebo veterinárních
léčivých přípravků,

b) další odborné úkony prováděné na žádost,
zejména o registraci léčivého přípravku, její
změny a prodloužení, povolení souběžného
dovozu, povolení a změny povolení k výrobě
léčivých přípravků, distribuci, činnosti kontrolní
laboratoře, výrobě v zařízení transfúzní služby 
a vydání certifikátu,

Maximální ceny uvedené v příloze č. 9 tohoto
výměru platí pro úhrady nákladů od  osoby, na jejíž
žádost se odborné úkony mají provést, vzniklé
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních bio-
preparátů a léčiv při provádění těchto úkonů.
Seznam výkonů s jednotlivými výšemi úhrad Ústav
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 
a léčiv  předem zveřejní nebo na vyžádání poskytne
zájemcům.
____________________

10a)
§ 65 odst. 1 zákona  č. 79/1997 Sb.“.

2. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 za skupinu
ATC „C01EB15“ se vkládají slova „C01EB17 iva-
bradin p.o.“.

3. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 za skupinu
ATC „D06BB04“ se vkládají slova „D06BB10 imu-
quimod lok.“.

4. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 za skupinu
ATC „D10AE01“ se vkládají slova „D10AE51 ben-
zoylperoxid, kombinace s klindamycinem p.o.“.

5. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 za skupinu
ATC „G04BC“ se vkládají slova „G04BD* močová
spasmolytika, p.o.,transd.“.

6. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 se slova
„G04BD02 flavoxat p.o., G04BD04 oxybutynin
p.o., transd., G04BD06 propiverin p.o., G04BD07
tolterodin p.o., G04BD09 trospium p.o., G04BD10
darifenacin p.o.“ zrušují.

7. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 za skupinu
ATC „G04BE01“ se vkládají slova „G04BE03 sil-
denafil s obsahem 20 mg v jedné tabletě p.o.“.

8. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 ve skupině
ATC „J01G*“ se ve sloupci „Forma“ za slovo
„lok.“ vkládá čárka a slovo „inhal.“.

9. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2006 za skupinu
ATC „S01AX17“ se vkládají slova „S01AX19
levofloxacin lok“.

10. V příloze č. 2  výměru MF č. 01/2006 ve skupině
ATC „G04BE*“ se v závorce doplňuje za slovo
„parent.“ čárka a slova „G04BE03 sildenafil 
s obsahem 20 mg v jedné tabletě p.o.“.

11. Za přílohu č. 8 výměru MF č. 01/2006 se doplňuje
příloha č. 9, která zní:

1

Výměr MF č. 04/2006,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2006

Č.j.: 16/27 379/2006
V Praze dne 24. února 2006
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„Příloha č. 9
k výměru MF č. 01/2006

Maximální ceny platné pro úhrady nákladů
za odborné úkony prováděné na žádost u veterinárních léčivých přípravků

Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Kód Kategorie Úhrada

Díl - OBECNÉ ÚKONY

O - 01 Žádost o poskytnutí hodinové ústní konsultace (nesouvisející s již 

předloženou žádostí). Upřesnění požadavků před podáním vlastní 

žádosti, které se uplatní pro podané žádosti - např. žádosti o upřesnění 

rozsahu registrační dokumentace, možnosti nepředložit některé 

předepsané zkoušky a hodnocení, možnosti použití metod, které nejsou 

ve shodě s EU standardy či pokyny (např. využití monografie 

amerického lékopisu), pravidla pro dovozy veterinárních léčivých 

přípravků ze třetích zemí a pravidla pro propouštění jednotlivých šarží

na trh EU, upřesnění požadavků týkající se farmakovigilance apod. 

odůvodnění přesně navazuje na předloženou žádost. 1 600 Kč

O - 02 Žádost o vydání písemného odborného stanoviska  k otázce související 

s náplní činnosti ústavu pro oblast veterinárních léčivých přípravků  

(nesouvisející s již předloženou žádostí). Uplatní se v případě, že by 

Ústav dostal žádost o zpracování odborného stanoviska v oblasti spotřeby 

veterinárních léčivých přípravků, uplatňování antibiotické politiky, 

lékových databází a obdobných žádostí. Takové stanovisko je 

samostatným úkonem a nepřipočítává se k žádné položce. 3 300 Kč

O - 03 Žádost o vydání písemného rozhodnutí, nesouvisející s již předloženou 

žádostí, zda jde o veterinární léčivý přípravek, včetně rozlišení mezi 

léčivým přípravkem, léčivou látkou, veterinárním léčivým přípravkem 

podléhajícím registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde 

o homeopatický přípravek Žadatel získá jednoznačné stanovisko Ústavu 

o klasifikaci příslušného přípravku - tj. za jakých podmínek jej lze uvádět 

na trh. Výrobek může spadat do působnosti více právních předpisů, 

například desinfekční přípravek, který podle definice může spadat 

do působnosti zákona o biocidech (biocid), zákona o veterinární péči 

(veterinární přípravek) či zákona o léčivech (veterinární léčivý 

přípravek). V rámci takových žádostí Ústav musí posoudit zejména 

stávající stav legislativy ČR a EU, technická hlediska jako je složení 

výrobku, sílu, balení, navrhovaný způsob použití a údaje na obalu či 

v příbalové informaci,  zohlednit výkladové dokumenty orgánů EU 

(např. EMEA, Evropská Komise), zohlednit stanoviska

orgánů ČR (např. MZ v oblasti biocidů, Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav zemědělský v případě krmiv a krmných aditiv). Takové 

rozhodnutí je samostatným úkonem a nepřipočítává se k žádné položce. 4 400 Kč
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Díl - ÚKONY V OBLASTI  REGISTRACE

Část: REGISTRACE NÁRODNÍ

RN/1-01 Žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku - samostatná 

registrace podložená úplnými experimentálními nebo literárními 

údaji - veterinární léčivý přípravek pro více než dva cílové druhy zvířat 

(národní registrace). 60 200 Kč

RN/1DU-01 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 15 000 Kč

RN/2 - 02 Žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku - samostatná 

registrace podložená úplnými experimentálními nebo literárními údaji 

- veterinární léčivý přípravek pro maximálně dva cílové druhy zvířat 

(národní registrace). 51 700 Kč

RN/2DU-02 Další úkony,  které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 15 000 Kč

RN/ZG- 03 Žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku - registrace 

předkládaná na základě neúplné dokumentace s odkazem na registraci 

originálního přípravku po uplynutí délky ochrany dat (žádost generická) 

či na základě informovaného souhlasu jiného držitele (národní 

registrace). 32 200 Kč

RN/ZGDU-03 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 6 000 Kč

RN/ZGHB-04 Žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku - hybridní 

registrace, tj. registrace předkládaná na základě neúplné dokumentace 

s odkazem na registraci originálního přípravku po uplynutí délky 

ochrany dat (žádost generická) či na základě informovaného souhlasu 

jiného držitele s údaji nad rámec zásadní podobnosti (národní 

registrace). 46 600 Kč

RN/ZGHBDU-04 Další úkony,  které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 12 000 Kč
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RN/TT-05 Vícenásobná žádost o registraci zcela totožného veterinárního léčivého 

přípravku pod jiným názvem (opakování registrace veterinárního 

léčivého přípravku pod jiným názvem a případně pro jiného držitele 

- duplikát) Jedná se o případy, kdy držitel chce na trh uvádět naprosto 

shodný přípravek pod  jiným názvem (národní registrace). 10 800 Kč

RN/TTDU-05 Další úkony  které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 3 000 Kč

RN/1RS- 06 Žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku - ve stanovených 

případech, kdy s ohledem na významnou změnu povahy, vlastností nebo 

způsobu použití veterinárního léčivého přípravku nelze požádat 

o změnu registrace příslušného přípravku např. další síla nebo léková 

forma - rozšíření registrace veterinárního léčivého přípravku určeného 

pro více než dva druhy cílových zvířat (národní registrace). 21 100 Kč

RN/1RSDU-06 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 4 500 Kč

RN/2RS-07 Žádost o registraci veterinárního léčivého přípravku - ve stanovených 

případech, kdy s ohledem na významnou změnu povahy, vlastností nebo 

způsobu použití veterinárního léčivého přípravku nelze požádat o změnu 

registrace příslušného přípravku např. další síla nebo léková forma  

- rozšíření registrace veterinárního léčivého přípravku určeného 

pro maximálně dva druhy cílových zvířat (národní registrace). 15 300 Kč

RN/2RSDU-07 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 3 000 Kč

RN/HM - 08 Žádost o registraci homeopatického veterinárního léčivého přípravku 

- registrace  zjednodušeným postupem (národní registrace) 29 800 Kč

RN/HMDU-08 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 6 000 Kč

RN/HMRS-09 Žádost o registraci homeopatického veterinárního léčivého přípravku 

- ve stanovených případech, kdy s ohledem na významnou změnu 

povahy, vlastností nebo způsobu použití homeopatického veterinárního 
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léčivého přípravku nelze požádat o změnu registrace příslušného 

přípravku např. další síla nebo léková forma - rozšíření registrace 

(národní registrace). 15 300 Kč

RN/HMRSDU-09 Další úkony, Které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 2 400 Kč

RN/ZMTII- 10 Žádost o změnu registrace  -  typu II (národní registrace). 14 700 Kč

RN/ZMTIIDU-10 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 3 000 Kč

RN/ZMTI -11*) Žádost o změnu registrace - typu I (národní registrace). 2 400 Kč

RN/P-12 Žádost o prodloužení registrace veterinárního léčivého přípravku 

- všechny léčivé přípravky kromě homeopatik (národní registrace). 26 800 Kč

RN/PDU-12 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 9 000 Kč

RN/P - 13 Žádost o prodloužení registrace veterinárního léčivého přípravku 

- homeopatika (národní registrace). 14 400 Kč

RN/PDU-13 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 3 000 Kč

RN/PV-14*) Žádost o převod registrace veterinárního léčivého přípravku na jiného 

držitele (národní registrace). 1 500 Kč

RN/ZRDP-15*) Žádost o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku 

- s požadavkem postupného doprodeje (národní registrace). 1 800 Kč

Část: REGISTRACE POSTUPEM VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ (REFERENČNÍ) - ČR 

JAKO REFERENČNÍ ČLENSKÝ STÁT

RRCR/NRG-16 Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem - samostatná registrace podložená 

úplnými experimentálními nebo literárními údaji. Veterinární léčivý 

přípravek není v ČR registrován (referenční registrace ČR). 84 500 Kč

RRCR/NRGDU-16 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 15 000 Kč
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RRCR/RN-17 Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem - samostatná registrace podložená 

úplnými experimentálními nebo literárními údaji.Veterinární léčivý 

přípravek má v ČR platnou národní registraci (národní registrace ČR, 

resp. referenční registrace ČR). 42 100 Kč

RRCR/RNDU-17 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 9 000 Kč

RRCR/NRGZG-18 Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem - registrace předkládaná na základě 

neúplné dokumentace s odkazem na registraci originálního přípravku 

po uplynutí délky ochrany dat (žádost generická) či na základě 

informovaného souhlasu jiného držitele. Veterinární léčivý přípravek 

není v ČR registrován (referenční registrace ČR). 56 900 Kč

RRCR/NRGZGDU-18 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 6 000 Kč

RRCR/RNZG-19 Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem - registrace předkládaná na základě 

neúplné dokumentace s odkazem na registraci originálního přípravku 

po uplynutí délky ochrany dat (žádost generická) či na základě 

informovaného souhlasu jiného držitele. Veterinární léčivý přípravek 

má v ČR platnou národní registraci (národní registrace ČR, resp. 

referenční registrace ČR). 42 100 Kč

RRCR/RNZGDU-19 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 6 000 Kč

RRCR/NRGZGHB-20 Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem -  hybridní registrace, tj. registrace 

předkládaná na základě neúplné dokumentace s odkazem na registraci 

originálního přípravku po uplynutí délky ochrany dat (žádost generická) 

či na základě informovaného souhlasu jiného držitele s údaji nad rámec 

zásadní podobnosti.Veterinární léčivý přípravek není v ČR 

registrován (referenční registrace ČR). 69 500 Kč

RRCR/NRGZGHBDU-20 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 
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dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 12 000 Kč

RRCR/RNZGHB-21 Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem -  hybridní registrace, tj. registrace 

předkládaná na základě neúplné dokumentace s odkazem na registraci 

originálního přípravku po uplynutí délky ochrany dat (žádost generická) 

či na základě informovaného souhlasu jiného držitele s údaji nad rámec 

zásadní podobnosti.Veterinární léčivý přípravek má v ČR platnou národní

registraci (národní registrace ČR, resp. referenční registrace ČR). 42 100 Kč

RRCR/RNZGHBDU-21 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 9 000 Kč

RRCR/RS-22 Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem - ve stanovených případech, kdy s ohledem 

na významnou změnu povahy, vlastností nebo způsobu použití 

veterinárního léčivého přípravku nelze požádat o změnu registrace 

příslušného přípravku např. další síla nebo léková forma - rozšíření 

registrace veterinárního léčivého přípravku (národní registrace ČR, 

resp. referenční registrace ČR). 45 100 Kč

RRCR/RSDU-22 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 4 500 Kč

RRCR/TT-23*) Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem - vícenásobná žádost o registraci zcela 

totožného veterinárního léčivého přípravku pod jiným názvem 

(opakování registrace veterinárního léčivého přípravku pod jiným 

názvem a případně pro jiného držitele -  duplikát Jedná se o případy, 

kdy držitel chce na trh uvádět naprosto shodný přípravek pod  jiným 

názvem (národní registrace ČR, resp. referenční registrace ČR). 27 100 Kč

RRCR/OP-24*) Žádost o zahájení postupu vzájemného uznání registrace s ČR jako 

referenčním členským státem - opakování postupu vzájemného uznání 

pro veterinární léčivý přípravek již registrovaný na základě postupu 

vzájemného uznání. Rozšíření o další zemi EU, kde dosud lveterinární 

léčivý přípravek není registrován. 42 100 Kč

RRCR/ZMTII-25 Žádost o změnu registrace typu II v rámci postupu vzájemného uznání 

s ČR jako referenčním členským státem (národní registrace ČR, resp. 

referenční registrace ČR). 17 500 Kč
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RRCR/ZMTIIDU-25 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 3 000 Kč

RRCR/ZMTIB-26*) Žádost o změnu registrace typu IB v rámci postupu vzájemného uznání 

s ČR jako referenčním členským státem (národní registrace ČR, resp. 

referenční registrace ČR). 2 700 Kč

RRCR/ZMTIA-27*) Žádost o změnu registrace typu IA v rámci postupu vzájemného uznání 

s ČR jako referenčním členským státem (národní registrace ČR, resp. 

referenční registrace ČR). 2 400 Kč

RRCR/P-28 Žádost o prodloužení registrace v rámci postupu vzájemného uznání 

s ČR jako referenčním členským státem (národní registrace ČR, resp. 

referenční registrace ČR). 42 700 Kč

RRCR/PDU-28 Další úkony, které jsou prováděny pouze v případech, kdy jsou 

předkládány žádosti, které neobsahují údaje a dokumentaci (registrační 

dokumentaci), které odpovídají platným požadavkům a kdy je žadatel 

vyzván k doplnění údajů či dokumentace. 3 000 Kč

RRCR/PV-29*) Žádost o převod registrace veterinárního léčivého přípravku na jiného 

držitele (národní registrace ČR, resp. referenční registrace ČR). 1 500 Kč

RRCR/ZRDP-30*) Žádost o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku 

- s požadavkem postupného doprodeje (národní registrace ČR, resp. 

referenční registrace ČR). 1 800 Kč

Část: REGISTRACE POSTUPEM VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ (REFERENČNÍ) - ČR 

JAKO PŘÍSLUŠNÝ (CONCERNED) ČLENSKÝ STÁT (žádost se podává prostřednictvím ÚSKVBL)

RREU-31*) Žádost o uznání rozhodnutí o registraci vydaného pro veterinární léčivý 

přípravek příslušným orgánem jiného členského státu - samostatná 

registrace podložená úplnými experimentálními nebo literárními 

údaji (referenční registrace EU). 40 000 Kč

RREU/ZG-32*) Žádost o uznání rozhodnutí o registraci vydaného pro veterinární léčivý 

přípravek příslušným orgánem jiného členského státu -  registrace 

předkládaná na základě neúplné dokumentace s odkazem na registraci 

originálního přípravku po uplynutí délky ochrany dat (generická žádost) 

či na základě informovaného souhlasu jiného držitele (referenční 

registrace EU). 23 500 Kč

RREU/ZGHB-33*) Žádost o uznání rozhodnutí o registraci vydaného  pro veterinární léčivý 

přípravek příslušným orgánem jiného členského státu -  hybridní 

registrace, tj. registrace předkládaná na základě neúplné dokumentace 

s odkazem na registraci originálního přípravku po uplynutí délky 

ochrany dat (žádost generická) či na základě informovaného souhlasu 

jiného držitele s údaji nad rámec zásadní podobnosti (referenční 

registrace EU). 34 000 Kč
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RREU/RS-34*) Žádost o uznání rozhodnutí o registraci vydaného pro veterinární léčivý 

přípravek příslušným orgánem jiného členského státu - ve stanovených 

případech, kdy s ohledem na významnou změnu povahy, vlastností 

nebo způsobu použití veterinárního léčivého přípravku nelze požádat 

o změnu registrace příslušného přípravku - rozšíření registrace 

veterinárního léčivého přípravku. (referenční registrace EU). 12 900 Kč

RREU/TT-35*) Žádost o uznání rozhodnutí o registraci vydaného pro veterinární léčivý 

přípravek příslušným orgánem jiného členského státu - vícenásobná 

žádost o registraci zcela totožného veterinárního léčivého přípravku  

pod jiným názvem (opakování registrace veterinárního léčivého 

přípravku pod jiným názvem a případně pro jiného držitele). 

Jedná se o případy, kdy držitel chce na trh uvádět naprosto shodný 

přípravek pod  jiným názvem (referenční registrace EU). 5 400 Kč

RREU/ZMTII-36*) Žádost o změnu registrace typu II v rámci postupu vzájemného uznání 

rozhodnutí vydaného pro léčivý přípravek příslušným orgánem jiného 

členského státu (referenční registrace EU). 10 200 Kč

RREU/ZMTIB-37*) Žádost o změnu registrace typu IB v rámci postupu vzájemného 

uznání rozhodnutí vydaného pro léčivý přípravek příslušným orgánem 

jiného členského státu (referenční registrace EU). 1 800 Kč

RREU/ZMTIA-38*) Žádost o změnu registrace typu IA v rámci postupu vzájemného 

uznání rozhodnutí vydaného pro léčivý přípravek příslušným orgánem 

jiného členského státu (referenční registrace EU). 1 800 Kč

RREU/P-39*) Žádost o prodloužení registrace v rámci postupu vzájemného uznání 

rozhodnutí vydaného pro léčivý přípravek příslušným orgánem jiného 

členského státu (referenční registrace EU). 21 700 Kč

RREU/PV-40*) Žádost o převod registrace veterinárního léčivého přípravku na jiného 

držitele (referenční registrace EU). 1 500 Kč

RREU/ZRDP-41*) Žádost o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku 

- s požadavkem postupného doprodeje (referenční registrace EU). 1 800 Kč

Část: REGISTRACE SOUBĚŽNÝ DOVOZ VETERIÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

RNSD-42*) Žádost o povolení souběžného dovozu veterinárního léčivého přípravku 

z jiného členského státu (národní registrace). 9 000 Kč

RNSD/P-43*) Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení souběžného 

dovozu veterinárního léčivého přípravku z jiného  členského státu 

(národní registrace). 5 700 Kč

Díl - ÚKONY V OBLASTI INSPEKCE

Část: INSPEKCE - VÝROBA VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ZMĚNA VÝROBY U VÝROBCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

IVCR/D3Z-01*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních sterilních a nesterilních 

léčivých přípravků  nebo o změnu v povolení k výrobě s inspekcí 

v místě výroby - pro rozsah dovoz ze třetích zemí  (národní povolení 

pro výrobce v ČR). 12 600 Kč
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IVCR/NSTR1-02*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků pro rozsah 

nesterilní veterinární léčivé přípravky - jedna výrobně odlišná léková 

forma a nebo jedna výrobní jednotka - linka v jednom místě výroby 

(národní povolení pro výrobce v ČR). 19 300 Kč

IVCR/NSTR2-03*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků nebo 

o změnu v povolení k výrobě  s inspekcí v místě výroby - pro rozsah 

nesterilní veterinární léčivé přípravky - každá další výrobně odlišná 

léková forma a nebo výrobní jednotka - linka (národní povolení 

pro výrobce v ČR). 9 600 Kč

IVCR/STR1-04*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků s inspekcí 

v místě výroby - pro rozsah sterilní veterinární léčivé přípravky - jedna 

výrobně odlišná léková forma a nebo jedna výrobní jednotka - linka 

v jednom místě výroby (národní povolení pro výrobce v ČR). 30 700 Kč

IVCR/STR2-05*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků nebo 

o změnu v povolení k výrobě s inspekcí v místě výroby - pro rozsah 

sterilní  veterinární léčivé přípravky - každá další výrobně odlišná léková 

forma a/nebo výrobní jednotka/linka (národní povolení pro výrobce 

v ČR). 14 100 Kč

IVCR/ZVZP-06*) Navýšení základního poplatku  IVCR/NSTR1-02, IVCR/NSTR2-03, 

IVCR/STR1-04, IVCR/STR2-05  v případech, kdy jde 

o biotechnologickou či technologicky náročnou výrobu nebo změnu 

výroby veterinárních léčivých přípravků biologického původu 

(národní  povolení pro výrobce v ČR). 17 500 Kč

IVCR/NSTR1P-07*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků  

- pro rozsah samostatně prováděné primární balení nesterilních 

veterinárních léčivých přípravků s inspekcí v místě výroby - jedna 

výrobně odlišná léková forma a nebo jedna výrobní jednotka - linka 

v jednom místě výroby (národní povolení pro výrobce v ČR).   15 000 Kč

IVCR/NSTR2P-08*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků nebo 

o změnu v povolení k výrobě s inspekcí v místě výroby - pro rozsah 

samostatně prováděné primární balení nesterilních veterinárních

léčivých přípravků - každá další výrobně odlišná léková forma 

a nebo výrobní jednotka - linka (národní povolení pro výrobce v ČR). 7 500 Kč

IVCR/SKBAL1-09*) Žádost o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků nebo 

o změnu v povolení k výrobě s inspekcí v místě výroby sterilních 

nebo nesterilních - pro rozsah samostatně prováděné sekundární balení 

v jednom místě výroby (národní povolení pro výrobce v ČR). 12 900 Kč

IVCR/ZM-10*) Žádost o změnu v povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků 

bez inspekce  v místě výroby - sterilních nebo nesterilních. 2 100 Kč

Část: INSPEKCE - DISTRIBUCE VETERINÁRNÍCH LÉČIV NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

IDCR/SK1P-11*) Žádost o povolení k distribuci veterinárních léčivých přípravků nebo 

o změnu v povolení k distribuci s inspekcí jednoho skladu na území ČR. 12 300 Kč
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IDCR/SK2P-12*) Žádost o povolení k distribuci veterinárních léčivých přípravků 

nebo o změnu v povolení k distribuci s inspekcí každého dalšího skladu 

v rámci jedné žádosti na území ČR. 6 000 Kč

IDCR/SKRS1P-13*) Žádost o rozšíření povolení k distribuci veterinárních léčivých 

přípravků o distribuci léčivých látek a pomocných látek nebo 

medikovaných krmiv - s  inspekcí jednoho skladu na území ČR. 8 100 Kč

IDCR/SKRS2P-14*) Žádost o rozšíření povolení k distribuci veterinárních léčivých 

přípravků o distribuci léčivých látek, pomocných látek 

nebo medikovaných krmiv s inspekcí  každého dalšího skladu v rámci 

jednoho povolení na území ČR. 6 000 Kč

IDCR/SKZM-15*) Žádost o změnu povolení k distribuci veterinárních léčivých přípravků  

bez inspekce na území ČR. 2 100 Kč

Část: INSPEKCE - ČINNOSTI KONTROLNÍ LABORATOŘE  V OBLASTI VETERINÁRNÍ VÝROBY

IKLCR/DZK-16*) Žádost o povolení k činnosti kontrolní laboratoře nebo o změnu 

v povolení k činnosti kontrolní laboratoře s inspekcí - provádění 

dílčích zkoušek  na území ČR. 12 000 Kč

IKLCR/KZK-17*) Žádost o povolení k činnosti kontrolní laboratoře nebo o změnu 

v povolení k činnosti kontrolní laboratoře s inspekcí  - zkoušení 

v komplexním rozsahu (fyzikálně chemické, mikrobiologické 

a biologické zkoušení) na území ČR. 16 200 Kč

IKLCR/ZM-18*) Žádost o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře 

bez inspekce na místě na území ČR. 2 100 Kč

Část: INSPEKCE - CERTIFIKACE SOULADU SE SPRÁVNOU VÝROBNÍ NEBO DISTRIBUČNÍ PRAXÍ 

V ČR A VE TŘETÍ ZEMI

ICCR/SVPSDP-19*) Žádost o vydání certifikátu o splnění podmínek správné výrobní praxe 

nebo správné distribuční praxe pro držitele příslušných povolení 

k činnosti, tj. pro českého výrobce, distributora, kontrolní laboratoř 

na základě platného povolení k činnosti a výsledku poslední inspekce 

na území ČR. 900 Kč

ICCR/SVP1P-20*) Žádost o vydání certifikátu o splnění podmínek správné výrobní praxe 

ve výrobě léčivých látek - s inspekcí jedné výrobní jednotky linky 

pro výrobce na území ČR. 19 900 Kč

ICCR/SVP2P-21*) Žádost o vydání certifikátu o splnění podmínek správné výrobní praxe 

ve výrobě léčivých látek - každá další výrobní jednotka s inspekcí 

na území ČR. 9 300 Kč

ICCR/ZVZP-22*) Navýšení základního poplatku v případech, kdy jde o vydání certifikátu 

o dodržování (splnění) požadavků správné výrobní praxe na místě výroby 

ve třetí zemi s provedením inspekce  u zahraničního výrobce. 6 000 Kč

Díl - LABORATORNÍ ČINNOST- PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE

LRCR/SAT-01*) Přezkoušení šarže v ÚSKVBL veterinárního léčivého přípravku 

před jejím propuštěním na český trh - s předložením atestu členského 

státu Evropské Unie (národní potvrzení platné pro ČR). 500 Kč
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LRCR/BAT-02*) Přezkoušení šarže v USKVBL veterinárního léčivého přípravku 

před jejím propuštěním na český trh - bez doložení atestu členského 

státu Evropské Unie (národní potvrzení platné pro ČR). 500 Kč

Díl - KLINICKÉ HODNOCENÍ VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

KHCR/P-01*) Žádost o povolení klinického hodnocení veterinárního léčivého 

přípravku (národní povolení platné pro ČR). 15 000 Kč

KHCR/ZM-02*) Žádost o změnu podmínek klinického hodnocení veterinárního 

léčivého přípravku (národní povolení platné pro ČR). 5 000 Kč

*) U takto označených kódů úkonů nelze již vyžadovat žádné další úhrady.

OBSAH :

Díl - OBECNÉ ÚKONY

Díl - ÚKONY V OBLASTI REGISTRACE
Část: registrace národní
Část: registrace postupem vzájemného uznání (refe-

renční) - ČR jako referenční členský stát
Část: registrace postupem vzájemného uznání (refe-

renční) - ČR jako příslušný (concerned) členský
stát (žádost se podává prostřednictvím ÚSKVBL)

Část: registrace souběžný dovoz veterinárních léčivých
přípravků

Díl - ÚKONY V OBLASTI  INSPEKCE
Část: inspekce - výroba veterinárních léčivých pří-

pravků nebo změna výroby u výrobců v ČR
Část: inspekce - distribuce veterinárních léčiv na území ČR
Část: inspekce - činnost kontrolní laboratoře v oblasti

veterinární výroby
Část: inspekce - certifikace souladu se správnou výrobní

nebo distribuční praxí v ČR a ve třetí zemi

Díl - LABORATORNÍ ČINNOST - PROPOUŠTĚNÍ
ŠARŽÍ V ČR

Díl - KLINICKÉ HODNOCENI VETERINÁRNÍCH
LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V ČR

Vysvětlivky zkratek:

O - obecné úkony
RN - registrace národní

RRCR - registrace referenční - ČR jako referenční stát 
RREU - registrace referenční - ČR jako příslušný

členský stát
RNSD - registrace národní - souběžný dovoz
IVCR - inspekce výroby na území ČR
IDCR - inspekce distribuce na území ČR

IKLCR - inspekce kontrolní laboratoře na území ČR
ICCR - inspekce certifikace na území ČR

LRCR - laboratorní činnosti na území ČR
KHCR - klinické hodnocení na území ČR

DU - další úkony
ZG - žádost generická
HB - hybridní registrace
TT - totožný veterinární léčivý přípravek
RS - rozšíření registrace

HM - homeopatický veterinární léčivý přípravek
ZM - změna registrace

P - prodloužení registrace
PV - převod registrace
ZR - zrušení registrace

ZRDOP - zrušení registrace s doprodejem
NRG - neregistrováno v ČR

OP - opakování vzájemného uznání registrace
D3Z - dovoz ze třetí země

NSTR - nesterilní veterinární léčivý přípravek
STR - sterilní veterinární léčivý přípravek

ZVZP - zvýšení základní poplatku za definovaný
výkon „INSPEKCE/VÝROBA“

1P - povolení k výrobě jedné výrobně odlišné
lékové formy, výrobní jednotky nebo skladu

2P - povolení k výrobě každé další výrobně odlišné
lékové formy, výrobní jednotky nebo skladu

SINSP - s inspekcí v místě výroby
BINSP - bez inspekce v místě výroby
ZRPV - zrušení povolení k výrobě

SK - sklad
ZRD - zrušení povolení k distribuci
DZK - dílčí zkoušky
KZK - komplexní zkoušky
SVP - správná výrobní praxe
SDP - správná distribuční praxe
SAT - s předložením atestu
BAT - bez předložení atestu“.

Čl. II

Výměr nabývá účinnosti dnem 28. února 2006.

Mgr. Bohuslav  Sobotka, v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí
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Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 cenového
rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2006, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedené 
v Seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele,

2. změny pevných cen a změny textu

uvedené v 8. dodatku, který je nedílnou přílohou
tohoto cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon
obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro
všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR.

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2006, 
s výjimkou odstavce 2b., který nabývá účinnosti dnem
31. 3. 2006 pro výrobky vyrobené a dovezené1) na
daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského
státu na daňové území ČR od tohoto data s těmito
cenami vytištěnými podle § 114 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel Celního úřadu Kolín:
Bc. Martin Melezínek, v. r.

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2006,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

změny pevných cen a změny textu
8. dodatek

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2006

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

8. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednotkovém spotřebitele
Obchodní název balení určeném jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu pro přímou 

spotřebu v Kč

MORE SPECIAL WHITES 20 65,00 EU
Cigareta s filtrem, 120 mm
MORE FILTERS 20 65,00 EU
Cigareta s filtrem, 120 mm
MORE MENTHOL 20 65,00 EU
Cigareta s filtrem, 120 mm
WIND HOT 20 35,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
WIND COLD 20 35,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
STEELS RED 100’s 20 36,00 EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
STEELS BLUE 100’s 20 36,00 EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
SLIM AGENDA MENTHOL SILVER 20 44,00 EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
MAYFAIR SUPERKINGS 20 62,00 GB
Cigareta s filtrem, 99 mm
LD BLUE 18 31,50 EU
Cigareta s filtrem, 83 mm
LD RED 18 31,50 EU
Cigareta s filtrem, 83 mm
Moon 20 35,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Moon Slim 20 36,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Paramount Red 20 37,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Paramount Gold 20 37,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Route 66 Original 24 47,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Route 66 Blue 24 47,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL NEW ORLEANS 20 44,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
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PALL MALL SAN FRANCISCO 20 44,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL LOS ANGELES 20 44,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL NEW ORLEANS AF 20 44,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL BLUE 100 20 45,00 EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
PALL MALL AMBER 100 20 45,00 EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
VICEROY SPECIAL Menthol 20 36,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Ronhill Slims 20 42,00 HR
Cigareta s filtrem, 97 mm
Calumé Cherry 20 42,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm
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2a. ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005 se
u výrobku Denim Silver Filter 100 (papírová krabička tvrdá, 18 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného
pro přímou spotřebu „30,00“ nahrazuje pevnou cenou „32,00“;
u výrobku Denim Blue Filter 100 (papírová krabička tvrdá, 18 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného
pro přímou spotřebu „30,00“ nahrazuje pevnou cenou „32,00“;
u výrobku LD Slims BLUE (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „32,00“ nahrazuje pevnou cenou „38,00“;
u výrobku Calumé Vanilla (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „39,00“ nahrazuje pevnou cenou „42,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005, ve znění rozhodnutí č. 9/T/2005 se
u výrobku Regal King Size (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „63,00“ nahrazuje pevnou cenou „62,00“;
u výrobku L&B King Size (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „62,00“ nahrazuje pevnou cenou „56,00“;
u výrobku Superkings (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „63,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005, ve znění rozhodnutí č. 7/T/2005, č. 9/T/2005 a 1/T/2006 se
u výrobku PALL MALL FILTER BE - CAF (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení
určeného pro přímou spotřebu „45,00“ nahrazuje pevnou cenou „44,00“;
u výrobku PALL MALL SMOOTH TASTE BE - CAF (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena 
jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „45,00“ nahrazuje pevnou cenou „44,00“;
u výrobku PALL MALL SOFT TASTE BE - CAF (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového
balení určeného pro přímou spotřebu „45,00“ nahrazuje pevnou cenou „44,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005, ve znění rozhodnutí č. 1/T/2006 se
u výrobku PALL MALL FILTER BE (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení 
určeného pro přímou spotřebu „45,00“ nahrazuje pevnou cenou „44,00“;
u výrobku Respect Red (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „35,00“ nahrazuje pevnou cenou „40,00“;
u výrobku Respect Gold (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „35,00“ nahrazuje pevnou cenou „40,00“.
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2006 se
u výrobku Denim Silver Filter (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „35,00“ nahrazuje pevnou cenou „40,00“;
u výrobku Denim Blue Filter (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „35,00“ nahrazuje pevnou cenou „40,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005 se
slova „Calumé Original“ (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) nahrazují slovy „Calumé Red“ a u výrobku Calumé
Red (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „39,00“
nahrazuje pevnou cenou „42,00“;
slova „Calumé Smart“ (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) nahrazují slovy „Calumé Blue“ a u výrobku Calumé
Blue (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „39,00“
nahrazuje pevnou cenou „42,00“;
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V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2005, ve znění rozhodnutí č. 10/T/2005 se
slova „Petra (Blue) KS RCO“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) nahrazují slovy „Petra Special Aroma KS RCO“;
slova „Petra (LI) Ment KS FTB“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) nahrazují slovy „Petra Menthol KS RCO“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2005 se
slova „Moon Red“ (papírová krabička trvdá, 18 kusů, délka provazce 84mm) nahrazují slovy „Moon“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2006 se
slova „Moon Red“ (papírová krabička tvrdá, 18 kusů, délka provazce 100mm) nahrazují slovy „Moon 100’s“;

2b. ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005, ve znění rozhodnutí č. 10/T/2005 se
u výrobku VICEROY SPECIAL FILTER (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení
určeného pro přímou spotřebu „36,00“ nahrazuje pevnou cenou „37,00“;
u výrobku VICEROY SPECIAL BLUE (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení 
určeného pro přímou spotřebu „36,00“ nahrazuje pevnou cenou „37,00“;
u výrobku VICEROY SPECIAL SILVER (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení
určeného pro přímou spotřebu „36,00“ nahrazuje pevnou cenou „37,00“;
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Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání
vydalo dne 20. 12. 2005 podle § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 
odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1
písm. a) zákona č.151/1997 Sb., se podle § 10 stejného
zákona vydává cenová mapa stavebních pozemků
města Prostějova (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní
uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků 
pro účely uvedené v § 1 zákona o oceňování majetku.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28
vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., 
o oceňování majetku (dále jen zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 3

Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku 
(§ 9 zákona o oceňování majetku) podle cenové 
mapy s jeho skutečným stavem v terénu se kromě 
věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem 
z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy
(případně geometrickým plánem, došlo-li u oceňova-
ného pozemku ke změně hranice nebo její části). 
Současně se doloží vyjádření místně příslušného sta-
vebního úřadu potvrzující, že k oceňovanému pozemku
nebylo vydáno územní rozhodnutí (32 odst. 1 písm. a),
b), e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů - dále jen stavebního zákona) nebo stavební povo-
lení (§ 66 stavebního zákona) ani nebylo zahájeno
řízení o odstranění stavby (§ 90 stavebního zákona)
včetně potvrzení odboru koncepce a rozvoje Měst-
ského úřadu v Prostějově, který cenovou mapu bez-
platně zpřístupňuje veřejnosti.

Článek 4

Pro další aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající
při prodeji stavebních pozemků povinni zaslat odboru
koncepce a rozvoje Městského úřadu v Prostějově
informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle 
a názvu katastrálního území ve vztahu k prodávanému
stavebnímu pozemku, pokud se sjednaná cena staveb-
ního pozemku liší od ceny stanovené v Cenové mapě. 

Článek 5

Cenová mapa v rozsahu 12 mapových listů grafické
části, na kopii digitální mapy města Prostějova, v kladu
listů státní mapy odvozené (SMO) v měřítku 1:5000 
a 19 stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této
vyhlášky.

Článek 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v Informačním středisku
Městského úřadu v Prostějově, v přízemí budovy, nám.
T. G. Masaryka 12-14, Prostějov. 

Článek 7

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova
č. 19/2004.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášeníx).

Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova

Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
místostarosta města Prostějova

3

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, 
kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků

města Prostějova č. 4

____________________

x)
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce města dne 3. 1. 2006 a nabyla účinnosti ke dni vyvěšení (tj. 3. 1. 2006).
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Zastupitelstvo obce Terezín usnesením č. 32 ze dne 
19. 12. 2005 podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
a podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku), stanoví:

Článek 1

K oceňování stavebních pozemků uvedených v § 9 odst.
1 písm. a) zákona č 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), se podle § 10 téhož zákona vydává pro území
obce Terezín cenová mapa stavebních pozemků (dále
jen cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí 
k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené 
v § 1 zákona o oceňování majetku.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28 
a § 31 vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. 
ve znění pozdějších úprav, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (dále jen zákon).

Článek 3

Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku 
(§ 9 zákona) podle cenové mapy stavebních pozemků
obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného 
zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru
nemovitostí, snímkem z  katastrální mapy (případně
geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného
pozemku ke změně hranice nebo její části), vyjádřením
místně příslušného stavebního úřadu, potvrzují-
cího, že k oceňovanému pozemku nebylo vydáno
územní rozhodnutí (§ 32 odst. 1 písm. a), b), c) zákona 
č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb. - dále jen
stavební zákon) nebo stavební povolení ( § 66 staveb-
ního zákona ) ani nebylo zahájeno řízení o odstranění

stavby (§ 90 stavebního zákona) a potvrzením útvaru
obce, který cenovou mapu stavebních pozemků obce
zpřístupňuje veřejnosti.

Článek 4

Cenová mapa stavebních pozemků obce Terezín v roz-
sahu 1 strany grafické části, zpracované na katastrální
mapě v měřítku 1 : 2 000, dále 7 stran textové části tvoří
nedílnou součást této vyhlášky.

Článek 5

Cenová mapa stavebních pozemků je k nahlédnutí 
na Obecním úřadě v Terezíně v pondělí a ve středu 
v době od 7.30 - 17.00 hod. a v úterý a ve čtvrtek v době
od 7.30 - 16.00 hod, telefon a fax na obecní úřad je  
518 361 325.

Článek 6

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2002 ze dne
29. 1. 2002.

Článek 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2006.

Miroslava Vykydalová Dis., v. r.                      
starostka obce

Roman Fridrich, v. r.
zástupce starostky

4

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005,
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků

obce Terezín
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Obecně závazná vyhláška č. 27/2005 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, 
o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozděj-
ších předpisů

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 
15. 12. 2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 33 odst. 
2 zákona č. 151 1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), tuto obecně  závaznou vyhlášku:

Čl. I

Vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě
stavebních pozemků, ve znění vyhlášky č. 39/1999 Sb.,
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 Sb. hl.
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 30/2001 Sb. hl. m.
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 Sb. hl. m.

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 31/2003 Sb. hl. m.
Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 24/2004 Sb. hl. m.
Prahy, se mění takto:

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

MUDr. Pavel Bém, v. r.
primátor hlavního města Prahy

Mgr. Rudolf   Blažek, v. r.
náměstek primátora hlavního města Prahy

5

Obecně závazná vyhláška č. 27/2005 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy,

o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů



23CENOVÝ VĚSTNÍK 4/2006

POZNÁMKY:
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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 vyřizo-
vány 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 prová-
děny 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, roh Nádražní a Denisovy, tel. 596 120 690.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Zdenka Lovasová, Voctářova 11,
180 00 Praha 8, telefon 257 043 261; fax 257 042 682.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pekařova 4, 
181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky 
ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, 
fax: 00421 244 454 599, 00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplati-
telů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha 1100 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné:
Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/550. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.
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