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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2008

Jogurt ochucený, balení 150 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Ovocný jogurt višňový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Ovocný jogurt meruňkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Ovocný jogurt jahodový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 5,00

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

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 5,00

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

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice  

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sta-
noví:

Čl. I
Výměr MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam

zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka
14/2007), se mění takto:

1

Ministerstvo financí Č.j. 16/9 338/2008
České republiky V Praze dne 11. ledna 2008

Výměr MF č. 02/2008,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2008

1. V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 1. ve skupině výrobků „Jogurt ochucený, balení 150 g“ se dosavadní
text nahrazuje textem:



3CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2008

Jogurt ochucený smetanový, balení 150 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Smetanový jogurt s broskvovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek - Místek

• Smetanový jogurt s borůvkovou příchutí,  obal - polystyrénový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek - Místek

• Smetanový jogurt s jahodovou příchutí,  obal - polystyrénový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek - Místek

• Jogurt Florian s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 5,00

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

• Jogurt Florian s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

• Smetanový jogurt jahůdka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Smetanový jogurt borůvka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Smetanový jogurt malinka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Smetanový jogurt meruňka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

2. V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 1. ve skupině  výrobků „Jogurt ochucený smetanový, balení 150 g“ se
dosavadní text nahrazuje textem:

Jogurtové mléko, balení 250 ml

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Jogurtové mléko jahodové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko malinové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko meruňkové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

3. V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 1. ve skupině výrobků „Jogurtové mléko, balení 250 ml“ se dosa-
vadní text nahrazuje textem:
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• Jogurtové mléko broskvové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko čokoládové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko vanilkové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko banánové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko aloe vera, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 5,50

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko mango - maracuja, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 5,50

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

Smetanový krém, balení 80 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Tvaroháček, smetanový krém vanilkový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

• Tvaroháček, smetanový krém kakaový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady

• Pribináček Školník, obal - papírový kelímek s nápisem „školní program“, 5,00

dodavatel: Pribina, spol. s r.o., Přibyslav

• Bobík, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 5,00

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

• Bobík, smetanový krém čokoládový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 5,00

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

• Lipánek, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

• Lipánek, smetanový krém kakaový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

• Lipánek duo, smetanový krém vanilka + kakao, obal - papírový kelímek  5,00

s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

• Lakrumáček, smetanový krém vanilkový, obal - polypropylenový kelímek 5,00

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., 

Hlinsko v Čechách, Kouty

4. V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 1. ve skupině výrobků „Smetanový krém, balení 80 g“ se dosavadní
text nahrazuje textem:



5CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2008

• Lakrumáček, smetanový krém kakaový, obal - polypropylenový kelímek 5,00

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., 

Hlinsko v Čechách, Kouty

• Bobík, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Bobík, smetanový krém čokoládový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 5,00

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Kunínek, smetanový krém vanilkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Kunínek, smetanový krém kakaový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 5,00

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

Jogurt ochucený, balení 150 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Ovocný jogurt višňový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Ovocný jogurt meruňkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Ovocný jogurt jahodový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 6,60

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

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 6,60

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

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice  

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice  

• Školní jogurt jahodový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

5. V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 2. ve skupině výrobků „Jogurt ochucený, balení 150 g“ se dosavadní
text nahrazuje textem:
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• Školní jogurt borůvkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Školní jogurt broskvový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

Jogurt ochucený smetanový, balení 150 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Smetanový jogurt jahůdka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Smetanový jogurt borůvka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Smetanový jogurt malinka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Smetanový jogurt meruňka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

6. V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 2. ve skupině výrobků „Jogurt ochucený smetanový, balení 150 g“ se
dosavadní text nahrazuje textem:

Jogurtové mléko, balení 250 ml

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Jogurtové mléko jahodové - Nativia, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 7,10

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko malinové - Nativia, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 7,10

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko jahodové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko malinové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko meruňkové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

7.   V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 2. ve skupině výrobků „Jogurtové mléko, balení 250 ml“ se dosa-
vadní text nahrazuje textem:
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• Jogurtové mléko broskvové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko čokoládové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko vanilkové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko banánové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko aloe vera, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 7,10

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Jogurtové mléko mango - maracuja, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 7,10

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

Smetanový krém, balení 80 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Bobík, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 6,60

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

• Bobík, smetanový krém čokoládový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 6,60 

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

• Lipánek, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

• Lipánek, smetanový krém kakaový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

• Lipánek duo, smetanový krém vanilka + kakao, obal - papírový kelímek 6,60

s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice

• Lakrumáček, smetanový krém vanilkový, obal - polypropylenový kelímek 6,60

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., 

Hlinsko v Čechách, Kouty

• Lakrumáček, smetanový krém kakaový, obal - polypropylenový kelímek 6,60

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., 

Hlinsko v Čechách, Kouty

• Bobík, smetanový krém vanilkový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

• Bobík, smetanový krém čokoládový, obal - papírový kelímek s nápisem „školní 6,60

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty

8. V příloze č. 2 výměru MF č. 01/2008 bodu 2. ve skupině výrobků „Smetanový krém, balení 80 g“ se dosavadní
text nahrazuje textem:
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Čl. II

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. února 2008.
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

ministr financí

• Kunínek, smetanový krém vanilkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 6,60

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín

• Kunínek, smetanový krém kakaový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 6,60

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín
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Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Ceno-
vého rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2008, kterým se
vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvede-
nými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele,
2.A změny pevných cen,
2.B změny pevných cen,

uvedené v 2. 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. 2. 2008,
s výjimkou ustanovení části 2.B změny pevných cen,
které nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2008 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.

Mgr. Martin Melezínek, v. r.
ředitel

Celní úřad Kolín

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

změny pevných cen - 2. dodatek

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

2. 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

Superkings 20 79,00   EU
Cigareta s filtrem, 99 mm
PRINCE Rich Taste 20 74,00   DK
Cigareta s filtrem, 84 mm
PRINCE Rounded Taste 20 74,00   DK
Cigareta s filtrem, 84 mm
PRINCE Menthol Taste 20 74,00   DK
Cigareta s filtrem, 84 mm
PRINCE Rich Taste 100’s 20 76,00   DK
Cigareta s filtrem, 100 mm
20 ROCKETS ORIGINAL 20 53,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
20 ROCKETS GOLD 20 53,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
20 ROCKETS WHITE 20 53,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
40 ROCKETS ORIGINAL 40 103,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
40 ROCKETS GOLD 40 103,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
40 ROCKETS WHITE 40 103,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
40 ROCKETS MENTHOL 40 103,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
CRISTAL BALANCE 20 57,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
CRISTAL SILVER 20 57,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
SLIM AGENDA BLUE 20 57,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
SLIM AGENDA BLUE LAGOON 20 57,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
SLIM AGENDA MENTHOL SILVER 20 57,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
SLIM AGENDA VANILLA 20 57,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
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STEELS RED 20 50,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
STEELS BLUE 20 50,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
STEELS RED 100’s 20 51,00   EU
Cigareta s filtrem,100 mm
STEELS BLUE 100’s 20 51,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
MAIN ORIGINAL TASTE 20 49,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
MAIN BALANCED TASTE 20 49,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
MAIN SS MENTHOL TASTE 20 50,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
MAIN SS SMOOTH TASTE 20 54,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
Kiss Superslims-5- 20 64,00   RU
Cigareta s filtrem, 96 mm
Kiss Superslims Energy 20 64,00   RU
Cigareta s filtrem, 96 mm
Kiss Superslims Fresh Apple 20 64,00   RU
Cigareta s filtrem, 96 mm
Kiss Superslims Menthol 20 64,00   RU
Cigareta s filtrem, 96 mm
Karelia Slims 20 70,00   GR
Cigareta s filtrem, 96 mm
Karelia Slims Menthol 20 70,00   GR
Cigareta s filtrem, 96 mm
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2.A ZMĚNY PEVNÝCH CEN 

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007 se
u výrobku MONTE CARLO RED (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „51,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
u výrobku MONTE CARLO BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „51,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
u výrobku MONTE CARLO SILVER (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „51,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
u výrobku MONTE CARLO FINE MENTHOL (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „51,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2007 se
u výrobku Marlboro KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „82,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;
u výrobku Marlboro (Gold) KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „82,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;
u výrobku Marlboro KS SOF 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „70,00“;
u výrobku Marlboro (Gold) KS SOF 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „70,00“;
u výrobku Petra KS RCB 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
u výrobku Petra (Bílá) KS RCB 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
u výrobku Start Červené KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“;
u výrobku Start Modré KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“;
u výrobku Start Červené RS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“;
u výrobku Start Modré RS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“;
u výrobku Start Červené RS SOF 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
u výrobku Start Modré RS SOF 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
u výrobku Red & White Intl 100 Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“;
u výrobku Red & White Specials 100 Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“;
u výrobku Red & White Intl KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
u výrobku Red & White Specials KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
u výrobku Red & White Fine KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
u výrobku Red & White (Red) KS BOX 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
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u výrobku Red & White (White) KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
u výrobku Chesterfield Classic Red KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku Chesterfield Classic Blue KS Box 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 13/T/2007 se
u výrobku Start Bez Filtru NF RS SOF 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „53,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“;
u výrobku Red & White Specials MNT KS BOX 20 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „53,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“.

2.B ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008 se
u výrobku MAIN SS SMOOTH TASTE (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „54,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“.
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3

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor daní, poplatků a cen
Cenové oddělení 
Jungmannova 29
110 00  Praha 1

Č. j. S-MHMP 613/2008/DPC2
V Praze dne 21. 12. 2007

Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů
vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy

v  II. pololetí roku 2007

Pokuta uložena dle z.č.526/1990 Sb. §15 odst. 1 písm. f)

Rozhodnutí ze dne Kontrolovaný subjekt Pokuta v Kč Porušení cenových předpisů

12. 06. 07 DELVITA a.s. 10 000 zákon o cenách § 13
18. 06. 07 MÁRIA KREIBICHOVÁ 3 000 zákon o cenách § 13
26. 06. 07 dm drogerie markt s.r.o. 5 000 zákon o cenách § 13
13. 07. 07 České klenotnictví s.r.o. 5 000 zákon o cenách § 13
13. 07. 07 dm drogerie markt s.r.o. 10 000 zákon o cenách § 13
16. 07. 07 Jozef Kosina 5 000 zákon o cenách § 13
16. 07. 07 NAHRIN, s.r.o. 10 000 zákon o cenách § 13
23. 07. 07 AHOLD Czech Republic, a.s. 80 000 zákon o cenách § 13
02. 08. 07 ROSSMANN, spol.s r.o. 5 000 zákon o cenách § 13
02. 08. 07 SCHLECKER a.s. 20 000 zákon o cenách § 13
08. 08. 07 DELVITA a.s. 120 000 zákon o cenách § 13
13. 08. 07 AHOLD Czech Republic, a.s. 10 000 zákon o cenách § 13
14. 08. 07 ROSSMANN, spol. s r.o. 5 000 zákon o cenách § 13
20. 08. 07 SCHLECKER a.s. 3 000 zákon o cenách § 13
22. 08. 07 69 Company s.r.o. 3 000 zákon o cenách § 13
29. 08. 07 Šimová Renáta - ADAM 10 000 zákon o cenách § 13
13. 09. 07 AHOLD Czech Republic,a.s. 40 000 zákon o cenách § 13
05. 10. 07 ARNB s.r.o. 10 000 zákon o cenách § 13
22. 10. 07 SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. 20 000 zákon o cenách § 13
24. 10. 07 EIFFEL OPTIC a.s. 10 000 zákon o cenách § 13
31. 10. 07 Ing.Zdeněk Doležal DONAPRO 3 000 zákon o cenách § 13
07. 11. 07 Pavel MÍKA 5 000 zákon o cenách § 13

Ing. Jaroslava Stachová, v. r.
ředitelka odboru
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Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne
4. 12. 2007 vydalo v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst.
2, písm. h) 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), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9,
odst. 1, písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. (dále jen
zákon) se podle § 10 zákona vydává pro území města
Karviná cenová mapa stavebních pozemků obce č. 6
(dále jen cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí
k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1
zákona.

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. 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Článek 3

V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9
zákona) v cenové mapě s jeho skutečným stavem
v terénu se postupuje podle § 27, odst. 4 vyhlášky.

Článek 4

Cenová mapa v rozsahu 25 mapových listů grafické
části na podkladu digitalizované katastrální mapy
města Karviné v měřítku 1 : 5000 a 19 stran textové
části tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Článek 5

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách
na majetkoprávním oddělení Odboru správy majetku
Magistrátu města Karviné v 1. patře budovy č. p. 618 
na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě.

Článek 6

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Zastupitelstva
města Karviné č. 7/2006 ze dne 5. 12. 2006.

Článek 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2008.

Tomáš Hanzel, v. r.
primátor

Ing. Zbyněk Gajdacz, v. r. 
náměstek primátora

4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
číslo 8/2007

Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 6
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Zastupitelstvo města Mladé Boleslavi se v souladu
s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní řízení) 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§ 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku) ve znění pozdějších předpisů, usneslo
dne 18. 12. 2007 usnesením č. 1536 na této 

obecně závazné vyhlášce:

Část I.
Základní ustanovení

Čl. 1

1) K ocenění stavebních pozemků se vydává pro území
statutárního města Mladá Boleslav 12. cenová
mapa stavebních pozemků1) (dále jen „cenová
mapa“).

2) Statutární město Mladá Boleslav má tato katast-
rální území2): Bezděčín u Mladé Boleslavi, Čejetice
u Mladé Boleslavi, Debř, Chrást u Mladé Boleslavi,
Jemníky u Mladé Boleslavi, Mladá Boleslav a Pod-
lázky.

Část II.
Cenová mapa stavebních pozemků

Čl. 2
Povinnosti prodávajících

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající
při prodeji povinni zaslat Statutárnímu městu Mladá
Boleslav informace týkající se prodaného stavebního
pozemku, a to o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním
čísle a názvu katastrálního území, v němž se stavební
pozemek nachází.

Čl. 3
Cenová mapa

1) Cenová mapa v rozsahu 93 mapových listů grafické
části na kopii katastrální mapy v měřítku 1:1000,
jeden list mapového kladu a 23 stran textové části,
je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

2) Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách
na Odboru správy majetku města Magistrátu města
Mladá Boleslav, Komenského náměstí čp. 61,
Mladá Boleslav.

Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 4

1) Zrušuje se obecné závazná vyhláška č. 7/2006, kte-
rou se vydává 11. cenová mapa stavebních pozemků
statutárního města Mladá Boleslav.

2) Přílohou č.2 této obecně závazné vyhlášky je „Pře-
hled dosud vydaných cenových map stavebních
pozemků města Mladá Boleslav“.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2008.

MUDr. Raduan Nwelati, v. r.
primátor

Mgr. Jan Smutný, v. r.
1. náměstek primátora

5

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 13/2007,

kterou se vydává 12. cenová mapa stavebních pozemků 
města Mladé Boleslavi

____________________

1)
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

2)
§ 18 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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Zastupitelstvo města se usneslo dne 12. 12. 2007
vydat podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9
odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), se podle § 10 a § 33 zákona vydává pro území
statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních
pozemků města Ostravy č. 8 (dále jen „cenová mapa“).
Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních
pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Čl. 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 a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na
mapových listech digitalizované mapy v měřítku 1:5000
a 19 stran textové části je nedílnou přílohou této
vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na
Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu,
Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech
městských obvodů statutárního města Ostravy.

Čl. 4

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního
města Ostravy č. 22/2006, kterou se vydává cenová
mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 7.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Ing. Petr Kajnar, v. r.
primátor

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph. D., v. r.
náměstek primátora

6

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 12/2007,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 8



19CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2008

7

Příloha k č.j.: 26/10515/2008-263

PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP)

[stav k 31. 12. 2007]
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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: Zdeňka 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 750 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.

V Cenovém věstníku částka 14/2007 ve výměru MF
č. 01/2008 Příloze č. 5 na straně 45 se v poznámce 
pod čarou č. 4 chybný text „Zákon č. 561/2004 Sb., 
o soustavě základních, středních a vyšších odborných 
škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“
opravuje na správný text „Zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů.“ a v Příloze č. 6 na straně 51 se v poznámce
pod čarou č. 5 chybný text „Zákon č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních, středních a vyšších odborných
škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“
opravuje na správný text „Zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

8

Tisková oprava



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2800 2800]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


