Právní rady na červen 2016
Otázka
Mám bolesti v důsledku artrózy nosných kloubů a na ortopedii podmiňují operaci - totální endoprotézu tím, že
výrazně zhubnu. Ani nárok na lázně prý kvůli obezitě už nemám, takže by bylo zbytečné mi vypisovat návrh. Je
to pravda?
Odpověď
Postup vašich lékařů je správný a je v souladu s příslušnými právními předpisy, a to jak v případě lázeňské
léčebně rehabilitační léčby, tak operace, tedy implantace totální endoprotézy. Před operací skutečně musí lékař
po obézním pacientovi požadovat snížení hmotnosti, jestliže je jeho snahou pomoci mu a zároveň postupovat
účelně a efektivně. Nadváha nebo dokonce obezita se totiž významně podílí na samotných důvodech
pacientových obtíží a nakonec na stavu, který je indikací operace. Redukce váhy je po obézních pacientech před
totální endoprotézou prakticky vždy vyžadována. Obezita je jak rizikem samotného výkonu, tak i příčinou
možných pooperačních potíží a také komplikací následné potřebné intenzívní rehabilitace.
Efekt operace je u obézních významně snížen.
Redukce hmotnosti může být i podmínkou pro navržení a následné schválení lázeňského pobytu. Vyhláška
ministerstva zdravotnictví, která stanoví odborná kritéria a další náležitosti pro poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče, skutečně v některých případech vyžaduje, aby pacient zhubnul. Konkrétně v indikační
skupině VII/7 - koxartróza a gonartróza vyhláška podmiňuje návrh a úhradu při opakovaném pobytu v lázních
doložením skutečnosti, že pacient sBMI vyšším než 30 zhubnul od posledního pobytu o 5 %. To ale není
nesplnitelné, např. při váze 85 kilo a výšce 165 cm (BMl 31) je to cca 4,5 kila dolů. U obezity při BMI vyšším
než 35 je nutné snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. Totéž platí pro pacienty s problémy
pohybového ústrojí (indikační skupina VII/9 - chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v
soustavné ambulantní rehabilitační péči) nebo např. pro lázeňskou léčbu hypertenze nebo diabetu, kde spolu
obezita a zhoršování zdravotního stavu úzce souvisí.
Je jasné, že redukce hmotnosti u pacienta s těžkou artró- zou, která znamená významné omezení jeho celkové
hybnosti, bude obtížná. První kroky je proto vhodné dělat pod dohledem odborníků; od VZP můžete získat
příspěvek na sestavení jídelníčku od praktického lékaře, obezitologa nebo diabetologa pro snížení nadváhy a
obezity.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Jak pojistit OSVČ proti pracovní neschopnosti?
Máte stálé příjmy, ale kdyby se s vámi něco ' stalo a dlouhodobě jste byli práce neschopní, hodí se dobré
pojištění. Jenže tak jednoduché to s ním není. J-' IBP V 28. 4. 2016 0:00 Veronika Doskočilová
Pracujete jako OSVČ a chtěli byste se nějakým způsobem pojistit proti nemoci. Takzvané pojištění proti
pracovní neschopnosti byste si ale rádi sjednali samostatně, bez dalších produktů. Jenže variantu vám na
českém trhu umožní pouze 3 pojišťovny:
• Česká pojišťovna ZDRAVÍ.
• Pojišťovna VZP (neplést se zdravotní pojišťovnou).
• UNIQA pojišťovna.
Většina ostatních pojišťoven poskytující životní pojištění sice umí pojistit i pracovní neschopnost, ale už si
musíte sjednat i právě to životní pojištění. To vám pak vše prodražuje.
Česká pojišťovna - Multizdraví
Česká pojišťovna ZDRAVÍ nabízí pojištění proti pracovní neschopnosti pod produktem Multizdraví. Je určena
zaměstnancům, ale i OSVČ.
Při uzavření pojištění pro případ pracovní neschopnosti si můžete vybrat ze dvou variant karenční doby,
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respektive od kdy vám budou denní dávky vypláceny:
• Od 15. dne (karenční doba 14 dní).
• Od 29. dne (karenční doba 28 dní).
Po uzavření pojištění, resp. od doby platnosti se navíc uplatňuje 3měsíční čekací doba. Pokud onemocníte
během ní, denní dávky vám vyplaceny nebudou (s výjimkou pracovní neschopnosti následkem úrazu). V
případě zvýšení částky denní dávky začíná tato lhůta běžet znovu.
Maximální doba výplaty pojistného plnění při pojistné události je 52 týdnů. Při pracovní neschopnosti v
souvislosti s těhotenstvím je pojistné plnění vypláceno maximálně za 14 dnů pro každé těhotenství a těhotenství
je 9měsíční čekací doba.
Pokud nastane pojistná událost, musíte ji nahlásit vždy maximálně den předtím, než vám mají být denní dávky
vypláceny. Tedy v případě, že jste si sjednali vyplácení od 15. dne, musíte pracovní neschopnost nahlásit do 14.
dne od jejího vzniku. V případě vyplácení dávek od 29. dne ji musíte nahlásit nejpozději do 28. dne.
Výše denních dávek
Výše denní dávky, která vám bude v případě pracovní neschopnosti vyplacena, se pohybuje v rozmezí 1506000 Kč v závislosti na vašem příjmu. Pojišťovna vám sjedná denní dávku v jakékoli výši, kterou si určíte. V
případě pojistné události ale bude chtít vidět váš příjem, a pokud nebude dostačující, denní dávky vám
nevyplatí.
Maximální výše denní dávky, u které se ještě nezkoumá výše příjmu, činí 300 Kč na den.
Jak se počítá příjem ČP Zdraví
Česká pojišťovna ZDRAVÍ váš příjem počítá podle speciálního vzorce. Vezme váš příjem z podnikání či jiné
samostatně výdělečné činnosti a podívá se na váš daňový základ.
Z něj pak ještě odečte daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění. A
teprve to, co zůstane, je podle pojišťovny váš skutečný příjem.
Modelový příklad
Dokazování příjmu a výše denní dávky by tak mohla vypadat i následovně:
Panu Janovi je 36 let, živí se jako truhlář a měsíčně si vydělá přibližně 30 000 Kč, což ročně činí 360 000 Kč. Z
toho následně uplatňuje daňový paušál ve výši 80 %. Pro potřeby pojišťovny je tedy jeho příjem následující:
Od částky 360 000 Kč odečte výdajový paušál (288 000 Kč). Nyní má pro pojišťovnu pan Jan příjem 72 000
Kč ročně (360 000 - 288 000). Od toho mu ale pojišťovna odečte daň z příjmu (v tomto případě 0 Kč), částku,
kterou musí zaplatit na důchodovém pojištění (23 313 Kč), a částku, kterou zaplatí v rámci zdravotního
pojištění (21 555 Kč). Zbývajících 27 132 Kč bere teprve pojišťovna jako jeho roční příjem. Respektive pro
pojišťovnu má pan Jan příjem 2261 Kč měsíčně.
Na základě této částky nedostane v případě nemoci vyšší denní dávku, než nejvyšší možnou bez dokazování
příjmů, což činí 300 Kč na den.
Pokud by si pan Jan sjednal pojištění již od 15. dne, platil by měsíčně částku 660 Kč (ročně 7920 Kč). Ve
chvíli, kdy by onemocněl, dostal by za první měsíc částku 4500 Kč (15 * 300) a za druhý a další měsíc částku
9000 Kč (30 * 300).
Pokud by si ale sjednal výplatu denních dávek až od 29. dne, platil by výrazně méně, a to 252 Kč měsíčně
(3024 Kč ročně). Za druhý a další měsíc by dostal rovněž 9000 Kč (30 * 300), ale za první měsíc by nedostal
téměř nic (max. 900 Kč v případě, že měsíc má 31 dní).
Pojišťovna VZP - Patron
Pod názvem Patron prodává pojištění proti pracovní neschopnosti Pojišťovna VZP. Při sjednání pojištění ale
pojišťovna vyžaduje, abyste byli účastni na nemocenském pojištění, pokud si zároveň chcete sjednat pojištění
denních dávek pro případ nemoci. V opačném případě vám pojištění buď nesjednají, nebo vám pak v případě
pracovní neschopnosti nevyplatí nic. K ceně za toto pojištění tedy musíte připočítat ještě minimálně 115 Kč
měsíčně, které budete platit České správě sociálního zabezpečení v rámci nemocenského pojištění.
Při sjednání máte možnost vybírat z karenční doby:
14 dní.
21 dní.
28 dní.
2

35 dní.
I zde se po uzavření pojištění uplatňuje 3měsíční čekací doba, během které vám nebude z pojistky nic
vyplaceno, pokud dojde k pojistné události. Výjimkou je pracovní neschopnost následkem úrazu, kde se k
čekací době ani ke karenční době nepřihlíží.
Maximální doba pracovní neschopnosti na jednu pojistnou událost (nemoc či úraz) je 365 dní. Po této době vám
již pojišťovna denní dávky vyplácet nebude.
Pokud budete v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci v době, kdy nemáte pravidelný měsíční příjem, pojišpojišťovna vám rovněž nic nevyplatí. Tuto podmínku zařadila pojišťovna mezi výluky. Pracovní neschopnosti
souvislosti s těhotenstvím či porodem je v tomto případě rovněž zařazena mezi výluky.
Výše denních dávek
Výše denních dávek u pojištění Patron se pro případ pracovní neschopnosti pohybuje v rozmezí 100-500 Kč.
Ať už si sjednáte jakoukoli výši, u žádné z nich pojišťovna nezjišťuje v případě pojistné události váš příjem.
Pojišťovna ani blíže nespecifikuje, co se myslí vašim příjmem. Na rozdíl od ČP ZDRAVÍ se zde váš příjem
nezkoumá vůbec, a tak jej pojišťovna ani nijak nevypočítává. Je pouze důležité, abyste měli pravidelný
zdanitelný příjem.
UNIQA pojišťovna - Kompakt
Poslední pojišťovna, která vás samostatně pojistí coby OSVČ proti pracovní neschopnosti bez podmínky
životního pojištění a v případě, že budete nemocní, vám bude vyplácet denní dávky v pracovní neschopnosti, je
UNIQA pojišťovna. Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti nabízí pod názvem Kompakt. I zde je na
výběr více variant ka- renční doby:
•
14 dní.
•
28 dní.
•
42 dní.
A stejně jako u předchozích dvou pojišťoven, i zde je po uzavření smlouvy nutná čekací doba 3 měsíce.
Maximální doba, po kterou vám bude pojišťovna denní dávky vyplácet, je 365 dní v časovém intervalu 3 let.
UNIQA pojišťovna vnímá tyto dávky jako náhradu skutečné ztráty vašeho výdělku na jeden kalendářní den.
Tuto náhradu v případě pojistné události vypočítává následovně.
Sečte váš příjem (základ daně) za posledních 12 měsíců, případně za poslední účetní rok před vznikem
pojištění.
A tento příjem následně poníží o částku, kterou jste již dostali například od státu v rámci nemocenského
pojištění, od jiné pojišťovny coby denní dávky v případě pracovní neschopnosti. A teprve v případě, že i po
odečtení těchto položek „zbude“ nějaká ztráta, doplatí vám pojišťovna z tohoto pojištění zbytek (ovšem pouze v
rámci vámi pojištěné částky).
Výše denních dávek je zde odstupňovaná dle vašeho příjmu. Pokud nechcete, aby váš příjem zkoumali,
pojistěte se na částku maximálně 500 Kč.
Za úvěr sleva
Pokud máte hypotéku u Raiffeisenbank, poskytne vám UNIQA pojišťovna slevu na pojištění denních dávek pro
případ pracovní neschopnosti ve výši 10 %. Podle neoficiálních informací tuto slevu dostanete i za jakýkoli
úvěr u Raiffeisen stavební spořitelny.
Výluky
Pracovní neschopnost z důvodu těhotenství či porodu je zde zařazena mezi výluky a pojišťovna za ně nevyplatí
nic. Mezi výluky pojišťovna dále zařadila například nemoc či úraz, které vzniknou následkem provozování
profesionálního sportu, v souvislosti s válečnými událostmi či terorismem.
Porovnání
Protože každá pojišťovna má různé varianty karenčních dob, případně různé varianty výše denní dávky, na
kterou se lze pojistit, připravili jsme pro vás přehled cen pojištění.
Následující tabulky jsou kalkulovány na nejvyšší možné denní dávky, které lze pojistit bez dokazování příjmů u
jednotlivých pojišťoven. Ceny jsou kalkulovány na karenční dobu 28 dní.
Pojistné uvedené v tabulkách je měsíční a roční. Měsíční pojistné má ale pouze informativní charakter.
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Pojišťovna VZP a UNIQA pojišťovna nemají variantu placení pojistného měsíčně, proto jsme roční pojistné
vydělili 12 a zaokrouhlili.
Pojistné můžete platit ročně, pololetně a čtvrtletně. Přičemž roční pojistné je zároveň nejlevnější. U pololetního
a čtvrtletního se cena o něco zvyšuje a čím kratší interval placení si nastavíte, tím je pro vás pojištění méně
výhodné. Pouze Česká pojišťovna ZDRAVÍ má ale ceny stejné, ať platíte měsíčně, či ročně, a jako jediná umí
měsíční platbu.
Příklad pojistného pro 31letou osobu
Denní odškodné/
ČP ZDRAVÍ
Pojišťovna
300 Kč
276 Kč / 3312 Kč

PVZP

UNIQA

195 Kč / 2336 Kč

230 Kč / 2754 Kč

500 Kč

329 Kč / 3950 Kč

440 Kč / 5279 Kč

Jen s odložením příjmů

Příklad pojistného pro 51letou osobu
Denní odškodné/
ČP ZDRAVÍ
Pojišťovna
300 Kč
336 Kč / 4032 Kč
500 Kč
Jen s odložením příjmů

PVZP

UNIQA

240 Kč / 2881 Kč
400 Kč / 4802 Kč

335 Kč / 4023 Kč
643 Kč / 7711 Kč

Jak vyzrát? Mít více smluv. Ale...
Nabízí se varianta, zda na systém nevyzrát tak, že si sjednám totéž pojištění u více pojišťoven a v případě
nemoci obdržím denní dávky v maximální možné výši bez dokazování příjmů od všech pojišťoven, kde jsem
pojištěn. Není to ale tak jednoduché.
Je totiž rozdíl, zda se jedná o pojištění obnosové, či škodové. V případě obnosového se výplata denních dávek
řídí pouze tím, na jakou částku jste si ji sjednali. Takových pojistek můžete mít, kolik chcete, a v případě
pojistné události nebude nikdo zjišťovat, zda a kde máte další stejné pojistky. Pokud byste tedy měli sjednané 2
pojistky, oboje pro případ pracovní neschopnosti, oboje ve výši 500 Kč na den, dostanete v případě nemoci
1000 Kč (500 Kč od první pojišťovny a 500 Kč od druhé pojišťovny).
Obnosové pojištění nabízí v rámci maximálních částek bez doložení příjmů Pojišťovna VZP a UNIQA
pojišťovna. Česká pojišťovna ZDRAVÍ nezjišťuje, zda máte totéž pojištění sjednáno u ní i u jiné pojišťovny. V
případě pojistné události doložíte potřebné dokumenty a pojišťovna vám vyplatí denní dávku dle sjednaných
podmínek. Teoreticky byste si tak mohli sjednat stejné pojištění i u ní a následně dostat denní dávky od všech
pojišťoven. Oficiálně je ale toto pojištění nabízeno jako škodové, a tudíž by se postupovalo podle jiného
principu.
U škodového pojištění pojišťovna zjednodušeně řečeno posuzuje, o kolik peněz jste v důsledku pracovní
neschopnosti přišli. Vychází z vašeho čistého výdělku a k tomu následně připočítává částky, které jste již dostali
vyplacené z jiných zdrojů (od státu, od jiných pojišťoven atd.). A následně vám vyplatí pouze tento rozdíl.
Pokud tedy máte sjednané 2 pojistky na 500 Kč denních dávek, jedno obno- sové a druhé škodové, vyplatí vám
pojišťovna, u které máte sjednané obnosové pojištění, 500 Kč za každý den neschopnosti (dle karenční doby) a
pojišťovna, kde máte sjednané škodové pojištění, vám již nevyplatí nic.
Rada na závěr
Pokud si budete toto pojištění sjednávat, využijte možnosti, kterou vám současný trh nabízí a sjednejte si
pojištění u více pojišťoven. U všech si dejte pozor na to, aby se jednalo o limit, do kterého ještě nebudou
zkoumat váš příjem.
Pojistku si nastavte na karenční dobu alespoň 28 dní. Taková pojistka je výrazně levnější. Měsíc bez příjmu se
dá pokrýt i z dovolené a pojistka vám tak kryje hlavně vážné případy.
Při uzavírání smluv si také dejte pozor na to, aby vaše pojistka nekryla jen pracovní neschopnost z důvodu
úrazu, ale i z důvodu nemoci.'
Zdroj: http://www. mesec. cz/clanky/jak-pojistit-osvc-proti-pracovni- neschopnosti/#ic=kolotoc-header&icc =jak-pojistit-osvc-proti- pracovnineschopnosti
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Kdy pojišťovna hradí náklady na právníka při odškodnění za dopravní nehodu?
02.06.2016 , Finance.cz , Zbyněk Drobiš
Nárokování odškodnění dopravní nehody může být složitý proces, během kterého bude poškozený nucen
vyhledat odbornou právní pomoc. Jakou odměnu může sjednat advokát s poškozeným a kdy je pojišťovna
povinna proplácet náklady právního zastoupení?
Nevyplatila vám pojišťovna plnou náhradu škody na vozidle po dopravní nehodě s poukazem na amortizaci
náhradních dílů? Ústavní soud vydal již před několika lety nález, který stanovuje neoprávněnost pojistného
krácení a nárok poškozeného požadovat plnou výši odškodnění.
Obecně k odměně advokáta
Odměna advokáta může být smluvní nebo mimosmluvní. Nejčastěji se uzavírá odměna smluvní, která může být
časová (hodinová), fixní nebo podílová. Hodinová odměna se obvykle pohybuje od 500,- Kč/hod právní služby
do 3.500,- Kč/hod. Mimosmluvní odměna se určuje dle advokátního tarifu, jehož znění lze snadno nalézt na
internetu. Advokáto rovněž náleží náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Dohoda s advokátem
o odměně za poskytnuté právní služby je individuální a její výše se taktéž odvozuje od reputace a schopností
zvoleného advokáta. Určitou obecnou zásadou je, že odměna advokáta musí být přiměřená. Přiměřenost
odměny advokáta se posuzuje vzhledem ke znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k
obtížnosti právního případu a dalším relevantním skutečnostem.
Odškodnění při dopravní nehodě
Poškozený, který uplatňuje odškodnění dopravní nehody, by měl zvážit využití služeb specializovaného
advokáta na odškodnění dopravních nehod zejména s ohledem na složitost odškodnění újmy na zdraví tak, aby
poškozený obdržel od pojišťovny veškeré oprávněné odškodnění. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla stanovuje právo poškozeného žádat od pojišťovny proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s
právním zastoupením při uplatňování nároků.
Poškozený zastoupený advokátem však nemůže požadovat při mimosoudním odškodnění dopravní nehody
neomezeně vysoké náklady právního zastoupení, ale pouze účelně vynaložené náklady při zachování principu
přiměřenosti odměny advokáta. Obvykle jsou náklady právního zastoupení poškozeného při mimosoudním
vymáhání odškodnění, který je zastoupen advokátem, propláceny dle advokátního tarifu, přičemž u řady
pojišťoven je stanoven limit proplacení pouze tří úkonů právní služby.
V rámci mimosoudního zajištění odškodnění újmy na zdraví u dopravní nehody náleží poškozenému náhrada
nákladů právního zastoupení od samotného počátku, a to bez ohledu na přístup pojišťovny, což je správné s
ohledem na složitost problematiky odškodnění újmy na zdraví. V rámci soudního řízení pro odškodnění
dopravní nehody platí obecná úprava o nákladech řízení dle občanského soudního řádu.

Dohoda s advokátem
V rámci zastoupení advokátem při zajištění odškodnění za dopravní nehodu je obvyklá kombinace podílové
odměny od 5 - 20 % ze získaného odškodnění a přiznané náhrady nákladů právního zastoupení. Takové
nastavení odměny advokáta může být vhodné zejména za situace, kdy se poškozený dopravní nehodou nachází
ve složité finanční situaci vyvolané dopravní nehodou, přičemž si nemůže dovolit hradit např. hodinovou
odměnu. Jakožto u každého smluvního vztahu, tak i ve vztahu mezi advokátem a poškozeným je důležitá
dohoda o výši odměny a celkovém nastavení smluvního vztahu.

Jak zákon káže...
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
§6
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle
občanského zákoníku poškozenému
a. způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
b. způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením
věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
c. ušlý zisk,
d. účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c); v
souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3
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nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem, pokud
poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné události, ze které tato újma vznikla a kterou je
pojištěný povinen nahradit, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení.
§9
(3) Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne,
kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen
A) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podle jednotlivých nároků
poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše, jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z
pojištění odpovědnosti a nároky poškozeného byly prokázány, nebo
B) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty
nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit
šetření.
Zdroj: http://www.finance. cz/zpravy/finance/468033-kdy- pojistovna-hradi-naklady-na-pravnika-pri-odskodneni-za -dopravni-nehodu/

Příspěvek na péči vzroste od srpna o deset procent
Lidé se zdravotním postižením od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči. Poslanecká sněmovna ve středu
schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent. Návrh ještě posoudí Senát.
Nově upravena budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb-v případech tzv. nepřípustnosti
držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování
sociálních služeb bez registrace.
„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden. Jsem proto velmi ráda, že poslankyně a
poslanci náš návrh podpořili. Deseti procentní navýšení považuji za naprosté minimum, “ uvedla ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc
Stupeň závislosti

mladší 18 let

starší 18 let

I. lehká závislost

3 300

880

II. středně těžká závislost

6 600

4 400

III. těžká závislost

9 900

8 800

IV. úplná závislost

13 200

13 200

Novela zákona o sociálních službách se zabývá též poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění,
tj. bez registrace. Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje z jednoho na dva miliony
korun. Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob,
kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních
služeb bez oprávnění k jejich poskytování.
Současně se v zákoně o sociálních službách upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb
bez souhlasu klienta. Upravuje se postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o
poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. Na tuto
úpravu navazuje novela zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti
držení osoby v zařízení sociálních služeb.
Autor: tiskové oddělení Zdroj: http://www.mpsv. cz/cs/25311

Dálniční známky Dálniční známka SLOVENSKO
Na Slovensku se dálniční známky využívají jak po osobní automobily, tak pro vozy do 12t ale i TIR které
dosahují hmotností nad 12t. Dle hmotnosti vozidla je také rozdělena doba, na kterou se dálniční známka
prodává. Pro osobní automobily ji můžete zakoupit v délce platnosti jeden týden, měsíc a rok. Pro TIR je
účtován poplatek dle ujetých kilometrů v podobě mýtného. Dálniční známku na Slovensku můžete koupit na
obvyklých místech a to v okolí hraničních přechodů, na benzínových pumpách, na poštách v některých
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autoservisech, místech označených nálepkou se symbolem prodeje a dnes již v online v podobě elektronické
známky. Roční dálniční známky jsou platné od l.ledna do 31. ledna následujícího roku.
Ceny dálničních známek na Slovensku pro rok 2016
doba/hmotnost

do 3,5t

přívěs O1 a O2

nad 3,5t

10 denní

10 EUR

10 EUR

mýtné

Měsíční

14 EUR

14 EUR

mýtné

Roční

50 EUR

50 EUR

mýtné

Zdroj: http://www.dalnicni-znamky. com/

Dálniční známka SLOVINSKO
Na Slovinsku se nachází relativně velké množství zpoplatněných dálničních úseků pro jejichž přejezd je nutno
vlastnit platnou dálniční známku. Vzhledem ke skutečnosti, že se Slovinské dálniční známky prodávají s
platností 7 dní, 1 měsíc a rok, jsou turisté často nuceni zakoupit měsíční dálniční známku což je vzhledem
dobám dovolených do 14 dní velmi neefektivní. Problém s nevyhovující délkou platnosti dálničních známek je
možno řešit objezdem placených úseků přes nezpoplatněné silnice, více o alternativních možnostech cesty se
dozvíte v odkazech na konci této stránky. Roční dálniční známky jsou platné od 1.12. předešlého roku do roku
následujícím po datu známky, roční dálniční známka tedy platí celkem 14 měsíců.
Ceny dálničních známek ve Slovinsku na rok 2016
doba/hmotnost motocykly do 3,5t a do 1,3m nad do 3,5t a přes 1,3m nad první
první nápravou
nápravou
Týdenní
7,5 EUR
15 EUR
30 EUR
Měsíční

nad 3,5t
mýtné

-

30 EUR

60 EUR

mýtné

6 měsíční

30 EUR

-

-

mýtné

Roční

55 EUR

110 EUR

220 EUR

mýtné

Karavanke tunnel
Průjezd tunelu Karavanke (Karawanken) mezi Rakouskem a Slovinskem za 7,20 EUR (cena pro vozidla do
3,5t).
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky. com/

Dálniční známka Rakousko
Při průjezdem dálnic v Rakousku jsou nuceni zaplatit si dálniční známku nejen řidiči osobních automobilů, ale
také řidiči motocyklů pro které známka stojí oproti vozům do 3,5t polovinu. Dálniční známka se v Rakousku
prodává na období 10 dní, 2 měsíce a jeden rok. Všichni, kteří chtějí při cestě Rakouskem maximálně ušetřit a
nechtějí utrácet za dálniční poplatky mohou volit některou z alternativních cest při jejichž plánování jistě
pomůže mapka vyobrazená na této stránce. Dálniční známka Rakousko lze zakoupit na obvyklých místech jako
jsou benzínové pumpy či směnárny.
Místa s výběrem dodatečného mýtného
Kromě poplatku za dálniční známku Rakousko je za průjezd některých úseků jako například mostů či tunelů
účtován poplatek další poplatek. Dále může být zpoplatněn vjezd do některých horských úseků, jejichž přehled
naleznete na partnerské stránce
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Ceny dálničních známek v Rakousku pro rok 2016
doba/hmotnost

motocykly

do 3,5t

10 denní

5,1 EUR

8,8 EUR

2 měsíční

12,9 EUR

25,7 EUR

Roční

34,1 EUR

85,7 EUR

Zdroj: http://www.mpsv. cz/cs/25311

Dálniční známka ŠVÝCARSKO
Ve Švýcarsku je prodej dálničních známek svým způsobem atypický. Hlavní odlišnosti od ostatních států je
především skutečnost, že ve Švýcarsku můžete dálniční známky zakoupit pouze s označením roční, jejich
platnost je od začátku prosince do konce ledna. Vzhledem k možnosti zakoupit pouze roční známku a malé
efektivnosti objížděk a okresních cest patří nákup Švýcarské dálniční známky k nepříjemným výdajům při
cestách po dálnicích v této zemi. Roční dálniční známku můžete ve Švýcarsku zakoupit v okolí hraničních
přechodů, na benzínových pumpách či poštách. Švýcarské dálniční známky jsou platné od 1.12. předešlého
roku do 1. roku následujícím po datu známky, roční dálniční známka tedy platí celkem 14 měsíců.
Ceny dálničních známek ve Švýcarsku pro rok 2016
doba/hmotnost

do 3,5t

Roční

40 CHF

Poplatky za průjezd tunelů *známka tedy platí celkem 14 měsíců.
• Großer St. Bernhard od 30,5 CHF
• Munt la Schera od 15/40 CHF
• ceny pro jednu cestu osobním automobilem
Kde koupit švýcarskou dálniční známku?
• Benzínové pumpy
• Hraniční přechody
• ÚAMK - Žlutý Anděl
• Pobočky Cash Point
• Některé provozovny ABA
• Pošty
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/

Dálniční známka MAĎARSKO
Pokud se chystáte cestovat do Maďarska, věřte, že při cestě máte k dispozici několik dálnic a obchvatů které
cestu značně zrychlují a usnadňují. Dálnice však samozřejmě nevznikají zdarma a především proto i Maďarsko
vybírá za v podobě prodeje dálničních známek poplatky za využívaní těchto
doba/hmotnost osobní automobily do 3,5t a nákladní vozy do 3,5t, nebo
7 osob
nad 7 osob

autobusy

přívěsy pro nákladní
vozy a autobusy

Týdenní *

2 975 HUF

5 950 HUF

13 385 HUF

2 975 HUF

Měsíční

4 780 HUF

9 560 HUF

21 975 HUF

4 780 HUF

Roční

42 980 HUF

42 980 HUF

199 975 HUF

42 980 HUF

rychlostních komunikací. V Maďarsku a to především na benzínových pumpách a v okolí hraničních přechodů
možnost zakoupit si Maďarskou dálniční známku a to ve třech různých délkách platnosti. Známky jsou v
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prodeji i pro vozy nad 3,5 a 12t v cenách dle délky platnosti a hmotnosti. Roční známky jsou platné od 1. ledna
do 31. ledna následujícího roku.
Ceny dálničních známek v Maďarsku pro rok 2015
doba/hmotnost

Týdenní *

osobní automobily do nákladní vozy do
3,5t a 7 osob
3,5t, nebo nad 7
osob
2 975 HUF
5 950 HUF

autobusy

přívěsy pro nákladní vozy
a autobusy

13 385 HUF

2 975 HUF

Měsíční

4 780 HUF

9 560 HUF

21 975 HUF

4 780 HUF

Roční

42 980 HUF

42 980 HUF

199 975 HUF

42 980 HUF

*Týdenní známka má platnost 9 dní viz. průvodce pro řidiče (platnost končí o půlnoci na konci 10. dne).
Týdenní známka pro motocykly za 1470 HUF.
Nákup maďarské známky z domova přes internet
Pokud se chystáte cestovat do Maďarska a plánujete nákup dálniční známky, doporučuji pro klidnější cestu a
minimalizaci přirážek při konverzi měn známku koupit online a to například přes stránky
ematrica.nemzetiutdij.hu nebo virpay.hu
Další místa prodeje
• Hraniční přechody
• Benzínové pumpy
• ÚAMK - Žlutý Anděl
• Některé provozovny ABA
• Elektronicky (sms, internet)
• Oficiální informace na motorway.hu
• Průvodce pro řidiče, ceny, informace - česky
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/

Dálniční známky BULHARSKO
Chystáte se do Bulharska a nevíte jakým způsobem je v tomto státě zpoplatněn průjezd dálničních úseků?
Stejně jako ve většině okolních států je i pro průjezd Bulharskem třeba platná dálniční známka která umožní
legální a rychlý průjezd placených úseků v tomto státě. Dálniční známku lze v Bulharsku zakoupit ve třech
různých dobách platnosti tj. Roční, měsíční, denní a týdenní, která se nejčastěji využívá při cestách na
dovolenou. Denní známka je určena pouze pro vozidla typu TIR případně nákladní automobily. Ceny všech
zmíněných známek jsme sepsali v níže uvedené tabulce a pro přehlednost přinášíme také orientační mapu
Bulharska na které bohužel nenaleznete přehled placených úseků.
Ceny známek v Bulharsku pro rok 2016
doba/hmotnost do 3,5t

do 12t

nad 12t

Denní

-

7 EUR

7 EUR

7 denní

5 EUR

18 EUR

31 EUR

Měsíční

13 EUR 49 EUR

88 EUR

Roční

34 EUR 281 EUR 537 EUR

Bulharsku je třeba mít vozidlo označené dálniční známkou nejen při průjezdu dálnic, ale také na většině
silnicích 1., 2. a 3. třídy. Při průjezdu Bulharskem se tak bez dálniční známky pravděpodobně neobejdete.
Seznam zpoplatněných silnic naleznete například na Vinetka.com.
Poplatky za přejezd některých mostů a přívozy *
Giurgiu - Ruse od 6 EUR
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Silistra - Kalarash od 7 EUR
Vidin - Kalafat, Oriahovo - Beket od 23 EUR
Nikopol - Turnu Magurele od 12 EUR
 *ceny pro osobní automobily
Kde v Bulharskou koupit dálniční známku?
• Benzínové pumpy
• Hraniční přechody
• Moto kluby Bulharska (UAB)
• Nálepkou označená místa
• Internetové obchody Informace aebtri.com
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/’

Dálniční známky RUMUNSKO
V Rumunsku je nutnost vlastnit dálniční známku i při průjezdu většiny silnic. K dispozici jsou dálniční známky
ve čtyřech různých délkách platnosti a to týdenní, 30 denní, 90 denní a 12 měsíční přičemž i u 12 měsíční
respektive roční dálniční známky je platnost počítána od data nákupu a nikoliv od začátku roku jak je tomu
běžné v některých dalších státech. Chystáte li do Rumunska více než jednu cestu můžete díky plovoucí
platnosti známek efektivně naplánovat její nákup a tak značně ušetřit výdaje za dálniční poplatky. Přehled cen
včetně mapy Rumunska a tipů kde známku zakoupit naleznete níže na této stránce.
Ceny známek nutných pro průjezd silnic v Rumunsku pro rok 2016
doba/hmotnost
Osobní vůz
nákladní vůz do 3,5t

do 7,5t

do 12t

Denní

-

-

4 EUR

7 EUR

7 denní

3 EUR

6 EUR

20 EUR

35 EUR

30 denní

7 EUR

16 EUR

52 EUR

91 EUR

90 denní

13 EUR

36 EUR

120 EUR

210 EUR

12 měsíční

28 EUR

320 EUR

560 EUR

Poplatky za přejezd mostů přes Dunaj *
Giurgiu - Ruse od 6 EUR Fetesti - Constanta od 11 EUR Giurgeni - Vad ovce od 9 EUR *ceny pro osobní
automobily
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/’

DÁLNIČNÍ POPLATKY CHORVATSKO
Stejně jako v okolních státech jsou i v Chorvatsku hlavní rychlostní dálniční komunikace zpoplatněny. Platba za
průjezd dálnicí však není zpoplatněn klasickým způsobem dálničních známek, ale pro výběr poplatků jsou
využívány tzv. mýtné brány ve kterých lze dálniční poplatky Chorvatsko zaplatit hotově případně kreditní
kartou a jejich výše se rovná ujeté vzdálenosti po dané komunikaci. Pokud máte zájem při cestě k moři v
Chorvatsku ušetřit, můžete využít pro plánování bezplatné trasy na http://www.dalnicni- znamky.com/dalnicnipoplatky -chorvatsko. html případně některou z GPS navigací, která plánování trasy mimo zpoplatněné úseky
/bez dálniční známky/ umožňuje.
Kde v Chorvatsku zaplatit dálniční poplatky?
• Ceny dle projetého úseku
• Platba v mýtných branách
• Cena okolo 40 kun / 100 km
10

Více informací a ceník dle úseků HAC.hr
Trajekty Chorvatsko - lokality, ceny, časy na Chorvatsko.cz
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/’

Dálniční poplatky FRANCIE
Ve Francii stejně jako v Chorvatsku či Itálii probíhá platba za využívání rychlostní dálnic v mýtných branách,
které jsou na těchto druzích komunikací rozmístěny. Vzhledem k povaze těchto mýtných bran probíhá platba
samozřejmě dle ujeté vzdálenosti po dálnici. Výše dálničních poplatků dosahuje zhruba hodnot 9 EUR na 100
km což by se dalo vzhledem k rozloze Francie zařadit do skupiny států s dražšími dálničními poplatky. Jak již
bylo zmíněno, Francie je relativně rozlehlý stát a při cestě do či skrz něj doporučujeme spíše než volit
alternativní cesty si za dálniční poplatky připlatit.
Kde ve Francii zaplatit dálniční poplatky?
• Orientační cena cca 9 EUR/100 Km
• Platba probíhá v mýtných branách
• Podrobný rozpis cen na AutoRoutes.fr
• Informace o Eurotunelu na eurotunnel.com
• Cena za průjezd Eurotunelu od £53 / 30 EUR dle směru, času a typu vozidla
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/’

Dálniční poplatky ITÁLIE
Itálii stejně jako v okolních zemích jsou řidiči nuceni platit za využívání rychlostních komunikací dálniční
poplatky. Dálniční poplatky jsou v Itálii podobně jako ve Francii, Španělsku či Chorvatsku vybírány v mýtných
branách a tak při cestách do těchto zemí odpadá nutnost shánět či kupovat platnou dálniční známku. Platba za
využití dálnic v Itálii probíhá v jižní Evropě velmi oblíbených mýtných branách,
kde řidiči zaplatí při průjezdu poplatek přímo úměrný vzdálenosti uražené po tomto druhu komunikací. Výše
dálničních poplatků v tomto státě dosahuje prů
Kde v Itálii zaplatit dálniční poplatky?

Cena dle projetého úseku cca 5,5 EUR/100 Km

Platba probíhá v mýtných branách

Více informací na AutoStrade.it
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/’

Dálniční poplatky ŠPANĚLSKO
Ani ve Španělsku se řidiči nevyhnou dálničním poplatkům, které jak je tomu v jižní Evropě zvykem se platní
dle ujeté vzdálenosti v mýtných branách. Zpoplatněny jsou samozřejmě pouze velmi kvalitní rychlostní
komunikace, které jsou při cestách do jižních částí Španělska takřka nezbytností. Jedna z nepříjemností při
cestách do těchto míst je však relativně vysoká cena za projeté úseky dálnic která dosahuje výše až 8 EUR/100
km. Vzhledem ke kvalitě komunikací a velmi neefektivní cestě po alternativních silnicích je platba za dálniční
poplatky při cestě na jih Španělska takřka nezbytná.
Kde ve Španělsku zaplatit dálniční poplatky?
• Cena dle ujeté vzdálenosti 9-10 EUR/100 Km
• Platba poplatků v mýtných branách
• Seznam dálnic ve Španělsku Autopistas and autovías in Spain
Zdroj: http://www.dalmcni-znamky.com/
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Dálniční poplatky NĚMECKO
Německu jsou oproti většině okolních Evropských států řidiči osobních automobilů od nutnosti platit dálniční
poplatky ušetřeni. V dnešní době je průjezd Německých dálnic pro všechny osobní automobily zdarma a výběr
poplatků probíhá pouze u vozů nad 12t a to v podobě elektronického mýtného. Cena za průjezd vozů TIR je
samozřejmě odvozuje od druhu dálnice a hmotnosti vozu přičemž se pohybuje v hodnotách 10 - 30
EUR/100km což je vzhledem k poplatkům v okolních státech cena přiměřená.
Ceny dálničních poplatků v Německu
• Platba pouze za vozy nad 12t
• Elektronické mýtné
• Cena v rozsahu 0,1 - 0,3 EUR/Km
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/

Dálniční poplatky POLSKO
Polsku se tradiční nalepovací dálniční známky na zpoplatněných úsecích silnic a dálnic nepoužívají. Přesto je
užívání polské dálniční sítě zpoplatněno. Dálniční poplatky se totiž v Polsku vybírají ve formě mýtného.
Podobně jako v Itálii či Francii.
Mýtné je v Polsku možné platit hotově, tzn. osobně na místech stanovených k výběru nebo elektronicky systém elektronického mýtného ViaToll používá tzv. "krabiček" zapůjčených za poplatek 120 zlotých (pro
nákladní vozidla a autobusy povinně, www.viatoll.pl/cz). Platbu je možné provést buď hotově (polské zloté,
eura a nebo dolary) nebo platební kartou (jsou akceptovány všechny běžné mezinárodně platné karty).
Poplatky, jejichž výše se liší dle druhu vozidla, konkrétního úseku a ujeté vzdálenosti se vybírají na
následujících úsecích polských dálnic:
A1 Rusocin - Nowa Wies
Pokud chcete znát cenu dopředu můžete použít kalkulátor (přímo na stránce) nebo tabulek: http://a1.com.pl.
Například při cestě k Baltskému moři mezi Toruní a Gdaňskem je poplatek za motocykl, osobní automobil
(kategorie 1) na placeném úseku (152 km). Trasa Rusocin - Nowa Wieš 29,90 zl. Stejné je to nazpět.
A2 Konin - Stryków
Pokud chcete znát cenu dopředu můžete použít kalkulátor (přímo na stránce) nebo tabulek: www.viatoll.pl.
Například trasa Konin - Stryków pro osobní automobily na placeném úseku (99 km) je 9,90 zl.
A2 Konin - Swiecko
Pokud chcete znát cenu dopředu můžete použít kalkulátor (přímo na stránce) nebo tabulek: www.autostradaa2.pl. Například trasa Konin - Swiecko pro osobní automobily, která vede od německých hranic směrem na
Waršavu v délce téměř 250 km je poplatek 69 zl.
A4 Krakow - Katowice
Pokud chcete znát cenu dopředu můžete použít kalkulátor (přímo na stránce) nebo tabulek: www.autostradaa4.pl. Například trasa Katowice - Krakow pro osobní automobily na placeném úseku je 20 zl.
A4 Bielany Wroclawskie (Wroclaw) - Sosnica (Gliwice)
Pokud chcete znát cenu dopředu můžete použít kalkulátor (přímo na stránce) nebo tabulek: www.viatoll.pl.
Například trasa Wroclaw - Gliwice pro osobní automobily je poplatek na placeném úseku 20 zl.
Podrobnosti a aktuální informace jsou k dispozici na následujících webových stránkách:
Seznam a mapa monitorovacích kamer: www. gddkia. gov.pl Stránka o polské dálnici A1: www.a1.com.pl
Stránky o polské dálnici A2: www.autostrada-a2.pl Stránky o polské dálnici A4: www.autostrada-a4.pl Oficiální
webové stánky polského ředitelství silnic a dálnic: www. gddkia. gov.pl
Zdroj: http://www. treking. cz/cestovani/polsko-dalnicni- poplatky.htm

Dálniční poplatky SRBSKO
Pokud se chystáte do projíždět Srbsko, jistě vás zajímá které dálniční úseky jsou zatíženy poplatkem za průjezd.
Mezi jeden z nejhlavnějších placených úseků patří rychlostní komunikace s označením E70 a samozřejmě
několik dalších přidružených silnic. Platba za průjezd placených úseků probíhá v mýtných branách, přičemž je
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možno využít elektronického systému s možností předplacení a následné bezhotovostní platby za projetí daného
úseku. Průjezd dálnic je zatížen relativně přiměřeným poplatkem, který dosahuje průměrných hodnot 5 - 6 EUR
za 100 Km. Další informace, včetně mapy se zakreslením placených dálnic naleznete níže na této stránce.
Doufáme, že vám uvedené údaje budou při cestě do Srbska či okolních států užitečné.
Poplatky v Srbsku
Orientační cena cca 4 EUR/100 Km Cena dle projetého úseku Platba v mýtných branách
Možnost vyžití systému Electronic toll collection (ETC), některých místech přijímána kreditní karta
Více informací na putevi-srbije.rs, mapa mýtných bran
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/

Dálniční poplatky ANGLIE
Anglii jsou zpoplatněny nejen některé úseky rychlostních komunikací či dálnic, ale také průjezd vybraných
mostů a tunelů nejen v Londýně ale i na ostatních místech v Anglii. Pokud se i vy chystáte cestovat do Velké
Británie a chcete co nejvíce ušetřit na dálničních poplatcích, doporučujeme vzhledem ke složitosti respektive
nerovnoměrnosti zpoplatněných úseků cestu předem důkladně naplánovat a promyslet tu nejvýhodnější trasu.
Pro přehlednost jsme sepsali několik nejzásadnějších zpoplatněných úseků do tabulky na této stránce. Máte-li i
přes zde uvedené informace nesrovnalosti, doporučujeme navštívit některou o oficiálních stránek o dálnicích a
mostech a tunelech včetně Eurotunelu v Anglii.
Ceny za průjezd dálnice M6
čas/vozidlo

motocykl automobil s přívěsem autobus/TIR

Po - Pá 6:00 - 23:00

£2,70

£5,00

£9,00

£10,00

So - Ne 6:00 - 23:00

£2,50

£4,50

£8,00

£9,00

Noční 23:00 - 6:00

£1,50

£3,50

£7,00

£8,00

Poplatky v Anglii
Platba v mýtných branách Platba v hotovosti nebo kreditní kartou Průjezd tunelů a mostů cca £0,5 - £1,5
Omezení vjezdu do Londýna pro velké vozidla - Low Emission Zone
Info o M6 m6toll.co.uk
Info pro cestu do Londýna tfl.gov.uk
Cena za průjezd Eurotunelu od £53 / 30 EUR dle směru, času a typu vozidla
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky.com/
Dálniční poplatky ŘECKO
Patříte-li k těm kteří se chystají jet automobilem na dovolenou do Řecka, jistě jste narazili na problém, který
spočívá v nedostatku informací o cenách a poplatcích za průjezd dálnic v tomto navštěvovaném přímořském
státě. Zmíněný nedostatek informací o cenách dálničních poplatků tkví především ve skutečnosti, že tyto turisty
často hledané informace nejsou na oficiálních stránkách přehledně uvedeny.
úsek/vozidlo

motocykl/automobil dodávka/ nákladní vůz

Skopje - Petrovec

35 MKD

40 MKD

Petrovec - Veles

80 MKD

90 MKD

Vels - Gradsko

60 MKD

70 MKD

Skopje - Miladinovci

35 MKD

50 MKD

Tetovo - Gostivar

25 MKD

60 MKD

Tetovo - Skopje

40 MKD

100 MKD

Pro šíření obzorů jsme se pokusili seskupit co nejvíce dostupných informací i cenách poplatků nejen za průjezd
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rychlostních silnic ale i přejezd několika mostů a tunelů. Pokud pro vás budou uvedená data nedostatečná,
můžete se pokusit dané informace dohledat na odkazovaných stránkách.
Poplatky v Řecku
• Zpoplatněné úseky dálnic Thessaloniki - Athény a Athény - Peloponés
• Orientační cena za průjezd dálnic 5-7 EUR/100 Km
• Platba za průjezd některých tunelů a mostů
• Soukromá dálnice v okolí Athén - Attiki Odos
• Toll Cards pro most Rion-Antirion
• Podrobnější informace Řecko - dálniční poplatky
úsek/vozidlo

automobily/dodávky

nákladní vozy/TIR*

Edirne - Istanbul (Mahmutbey)
Istanbul (Camlica) - Bolu (Kaynasli)

5,50 TL
5,50 TL

10 TL
10 TL

Istanbul (Camlica) - Ankara (Akinci)

11,50 TL

20,50 TL

Cesme - Izmir

1,75 TL

4,25 TL

Izmir - Aydin

2,75 TL

4,25 TL

Icel (Cesmeli) - Gaziantep

5,50 TL

11 TL

Icel (Pozanti) - Icel (Camtepe)

1,75 TL

4,25 TL

Hatay (Erzin) - Hatay (Adana)

1,75 TL

3,75 TL

Poplatky na dálnici Attiki Odos - 65 km v okolí Athén
• Motocykl 1,4 EUR
• Osobní automobil/dodávka 2,8 EUR
• Nákladní automobil 7 EUR
• TIR/nákladní vůz s přívěsem 11,2 EUR
• Platba za průjezd tunelů a mostů *
• Preveza 0,70 / 3 EUR
• Artemision 2 / 2,9 EUR
• Rio-Antirio 1,80 / 11,7 EUR
• Možnost zakoupení okružní jízdenky
• ceny za průjezd motocykl / automobil
Platba za průjezd tunelů a mostů *
• Preveza 0,70 / 3 EUR
• Artemision 2 / 2,9 EUR
• Rio-Antirio 1,80 / 11,7 EUR
• Možnost zakoupení okružní jízdenky *ceny za průjezd motocykl / automobil
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky. com/

Dálniční poplatky MAKEDONIE
Makedonii stejně jako v mnoha dalších státech v Evropě se pro zpoplatnění dálnic využívá platba v mýtných
branách. Díky této skutečnost není třeba při vjezdu do Makedonie složitě shánět dálniční známku, po průjezdu
mýtné brány je řidičům vyúčtován poplatek za průjezd dálnice přesně dle ujetých kilometrů respektive dle
projetého úseku. Mezi hlavní části zpoplatněných silnic patří úsek mezi městy Gradsko, Skopje, Kumanovo a
Gostivar. Pokud vaše cesta nevede přes celou část placených úseků a chcete ušetřit na poplatcích můžete
samozřejmě zkusit využít některé z alternativních cest a zpoplatněné části objet. Tento tah však doporučujeme
pouze zkušených cestovatelům, pokud do Makedonie jedete poprvé doporučujeme využít rychlých dálničních
komunikací.
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Ceny za průjezd dálnic v Makedonii
úsek/vozidlo

motocykl/automobil dodávka/nákladní vůz

Skopje - Petrovec

35 MKD

40 MKD

Petrovec - Veles

80 MKD

90 MKD

Vels - Gradsko

60 MKD

70 MKD

Skopje - Miladinovci

35 MKD

50 MKD

Tetovo - Gostivar

25 MKD

60 MKD

Tetovo - Skopje

40 MKD

100 MKD

Poplatky v Makednonii
Využívaná měna Makedonský Denár - 100 MKD cca 42 Kč Oficiální ceník na roads.org.mk
Zdroj: http://www.dalnicni-znamky. com/

ZTP označení vozidla platí i v rámci zemí EU jako parkovací karta. V zahraničí tato karta platí pouze k
možnosti zaparkování vozu, ale od dálničních poplatků držitele průkazu ZTP, ZTP/P osvobozuje pouze na
území České republiky.
Proto doporučujeme zakoupit si dálniční známku pro daný stát, kam míříte. Předejdete tím značným
komplikacím a nemalé pokutě.
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