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V Praze dne 31. března 2022
Č. j.: MF-10028/2022/16-4

Výměr MF č. 03/2022,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2022
Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
stanoví:
Čl. I
1. Výměr MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový
věstník částka 19/2021), ve znění výměru MF č. 02/2022 (Cenový věstník částka 4/2022), se
mění takto:
1. V příloze č. 2 se v části III. za bod 2. vkládá nový bod 3., který zní: „Osoby, které opustily
Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu, ve
2. vozové třídě podle podmínek stanovených tímto výměrem.“.
Dosavadní bod 3. se označuje jako bod 4.
2. V příloze č. 2 se v části III. bodě 4. text „bodu 1.“ nahrazuje textem „bodů 1. – 3.“.
3. V příloze č. 2 se v části IV. za Čl. 4 doplňuje nový Čl. 5, který včetně nadpisu zní:
„Čl. 5
Podmínky uplatňování bezplatné přepravy pro osoby, které opustily Ukrajinu
v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu
1. Bezplatně se ve 2. vozové třídě přepravují
a) osoby ve vlacích, které překračují státní hranici,
b) osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana Českou republikou, ve všech vlacích na
území České republiky.
2. Nárok podle odst. 1 písm. a) se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo
trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující
nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU
z Ukrajiny.
3. Nárok podle odst. 1 písm. b) se dokládá
a) cestovním dokladem nebo
b) hraniční průvodkou,
ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza s označením D/DO/667 nebo 668
nebo 669, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany.
4. Bezplatná přeprava podle odst. 1 písm. b) se poskytuje po dobu pěti dní, počínaje dnem,
ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum, záznam nebo razítko dle odst. 3.
5. Bezplatná přeprava se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoba podle odst. 1
doprovází.“.
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Čl. II
Účinnost
Výměr nabývá účinnost dne 1. dubna 2022.
Ing. Zbyněk Stanjura v. r.
ministr financí
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