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           V Praze dne 24. srpna 2016 

   Č.j.: MF-28691/2016/1602-3 

 

 

Výměr MF č. 02/2016, 

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 

vydaný výměrem MF č. 01/2016 
 

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, stanoví: 

 

Čl. I 

 

Výměr MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový 

věstník částka 12/2015), se mění takto: 

 

Příloha č. 1 zní: 

 

                                                                                                                 „Příloha č. 1   

                                                                                       k výměru MF č. 01/2016 

 

 

 

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY 

MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY 
 

 

 

1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků 

 

MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném 

znění
1)

, balení 250 ml 

 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s vanilkovou 

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

5,10 
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 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s jahodovou 

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

5,10 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s čokoládovou 

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

5,10 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s banánovou 

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

5,10 

 Kravík Kakaový – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 

6,50 

 Kravík s příchutí Vanilka – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 

Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

6,50 

 Kravík s příchutí Banán – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 

Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

6,50 

 Kravík s příchutí Jahoda – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 

Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

6,50 

 Kravík s příchutí Malina – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 

Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

6,50 

 Lipánek vanilka – trvanlivé mléko polotučné, obal – Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., 

České Budějovice 

5,10 

 Lipánek jahoda – trvanlivé mléko polotučné – školní program, 

obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní program“, 

dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 

5,10 

 Lipánek kakao – trvanlivé mléko polotučné, obal – Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., 

České Budějovice 

5,10 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s vanilkovou 

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

5,10 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s jahodovou 

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

5,10 
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 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s čokoládovou 

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

5,10 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné s banánovou  

příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

5,10 

 Kravík Kakaový – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 

6,50 

 Kravík s příchutí Vanilka – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., 

Štoky 

6,50 

 Kravík s příchutí Banán – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., 

Štoky 

6,50 

 Kravík s příchutí Jahoda – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., 

Štoky 

6,50 

 Kravík s příchutí Malina – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., 

Štoky 

6,50 

 Kravík Kakaový – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., 

Opava 

6,50 

 Kravík s příchutí Vanilka – školní program, obal – Combibloc  

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – 

vending s.r.o., Opava 

6,50 

 Kravík s příchutí Banán – školní program, obal – Combibloc             

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – 

vending s.r.o., Opava 

6,50 

 Kravík s příchutí Jahoda – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – 

vending s.r.o., Opava 

6,50 

 Čerstvé mléko Lipánek jahodový, obal – kartonek Ducart 

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

Budějovice 

6,80 

 Čerstvé mléko Lipánek čokoládový, obal – kartonek Ducart  

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

Budějovice 

6,80 
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 Čerstvé mléko Lipánek karamelový, obal – kartonek Ducart  

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

Budějovice 

 

6,80 

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené
1)

, balení 250 ml 

 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné bez příchutě, obal 

– Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická 

mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

4,50 

 Bobík Milk Drink – trvanlivé mléko polotučné bez příchutě, obal 

– Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské 

mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,10 

 Lipánek lahodný – trvanlivé mléko polotučné, obal – Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., 

České Budějovice 

4,10 

 Kravík Mlééko – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 

5,10 

 Kravík Mlééko – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 

6,00 

 Kravík Mlééko – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., 

Opava 

6,00 

JOGURTY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění
1)

, balení 

150 g   

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Miky – jogurt jahodový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., 

Bohušovice nad Ohří 

4,10 

 Miky – jogurt meruňkový, obal – polystyrénový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, 

a.s., Bohušovice nad Ohří 

4,10 
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 Jihočeský NATURE – bílý jogurt, obal – polystyrénový kelímek 

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

Budějovice  

4,50 

 Ovocný jogurt z Valašska – višeň, školní program, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

4,10 

 Ovocný jogurt z Valašska – meruňka, školní program, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

4,10 

 Ovocný jogurt z Valašska – jahoda, školní program, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

4,10 

 Ovocný jogurt z Valašska – višeň, školní program, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel:  

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,10 

 Ovocný jogurt z Valašska – meruňka, školní program, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,10 

 Ovocný jogurt z Valašska – jahoda, školní program, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,10 

JOGURTY OSTATNÍ
1)

, balení 150 g 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Jihočeský NATURE – broskvový jogurt, obal – polystyrénový 

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

České Budějovice  

5,00 

 Jihočeský NATURE – vanilkový jogurt, obal – polystyrénový 

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

České Budějovice  

5,00 

 Jihočeský NATURE – čokoládový jogurt, obal – polystyrénový 

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

České Budějovice  

5,00 

 Jihočeský NATURE – jahodový jogurt, obal – polystyrénový 

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

České Budějovice  

5,00 
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VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA podle přílohy k nařízení Komise (ES) 

č. 657/2008, v platném znění
1)

, balení 250 ml 

 

   Název a popis výrobku 
 

 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Jovonka Drink – jogurtové mléko polotučné s jahodovým 

ochucením, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 

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

Ohří 

7,00 

 Jovonka Drink – jogurtové mléko polotučné s jahodovým 

ochucením, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 

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

8,00 

VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA ostatní
1)

, balení 200 ml 

   

 Název a popis výrobku 
 

 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Imunel – Nature, jogurtové mléko slazené, obal – kartonek Elopak 

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

Budějovice  

9,00 

 Imunel – Jahoda, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak 

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

Budějovice 

9,00 

 Imunel – Brusinka, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak 

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

Budějovice 

9,00 

ČERSTVÉ A TAVENÉ SÝRY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, 

v platném znění
1)

, balení 80 g 

 

   Název a popis výrobku  

 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Lipánek žervé – smetanový termizovaný sýr, obal – polystyrénový 

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

České Budějovice 

7,00 

 Lipánek žervé – smetanový termizovaný sýr, obal – polystyrénový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická 

mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

7,00 
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 Žervé krémové – termizovaný sýr, obal – polystyrénový kelímek 

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

Poděbrady 

6,00 

ČERSTVÉ SÝRY ostatní
1)

, balení 80 g 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 tvarohový krém Lipánek Duo – jahodovo vanilkový, obal – 

papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, 

a.s., České Budějovice 

5,00 

 Lipánek žervé s pažitkou – smetanový termizovaný sýr, obal – 

polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Madeta, a.s., České Budějovice 

7,00 

 Lipánek žervé s pažitkou – smetanový termizovaný sýr, obal – 

polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

             7,00 

 

 Bobík tvarohový krém termizovaný smetanový, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

             5,00 

 Bobík tvarohový krém termizovaný s vanilkovou příchutí, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

             5,00 

 Bobík tvarohový krém termizovaný s čokoládovou příchutí, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

             5,00 

 

SMETANOVÝ KRÉM
1)

, balení 80 g 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Tvaroháček tvarohový krém s vanilkovou příchutí, obal – 

polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,00 

 Tvaroháček tvarohový krém kakaový, obal – polystyrénový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské 

mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,00 
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 Tvaroháček tvarohový krém smetanový, obal – polystyrénový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské 

mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,00 

 Tvaroháček tvarohový krém jahodovo – banánový, obal – 

polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 

4,00 

 Bobík – smetanový krém termizovaný s vanilkovou příchutí,    

obal – kelímek Duosmart s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

5,00 

 Bobík – smetanový krém termizovaný s čokoládovou příchutí, 

obal – kelímek Duosmart s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 

5,00 

 Lipánek – smetanový krém vanilkový, obal – papírový kelímek 

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

Budějovice 

5,50 

 Lipánek – smetanový krém kakaový, obal – papírový kelímek 

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

Budějovice 

5,50 

 Lipánek Duo – smetanový krém kakaovo vanilkový, obal – 

papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, 

a.s., České Budějovice 

5,50 

 Tvaroháček tvarohový krém s vanilkovou příchutí, obal – 

polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

5,50 

 Tvaroháček tvarohový krém kakaový, obal – polystyrénový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 

Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

5,50 

 Tvaroháček tvarohový krém smetanový, obal – polystyrénový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 

Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

5,50 

 Tvaroháček tvarohový krém jahodovo – banánový, obal – 

polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

5,50 

 Kravík z tvarohu a smetany s vanilkovou příchutí – školní 

program, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, 

Kouty 

6,00 
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 Kravík z tvarohu a smetany kakaový – školní program, obal – 

polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 

6,00 

 

 

 

2.  Distribuce s použitím mléčných automatů 

 

MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném 

znění
1)

, balení 250 ml 

 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Kravík Kakaový – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České 

Budějovice 

8,40 

 Kravík s příchutí Vanilka – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE 

s.r.o., České Budějovice 

8,40 

 Kravík s příchutí Banán – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE 

s.r.o., České Budějovice 

8,40 

 Kravík s příchutí Jahoda – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE 

s.r.o., České Budějovice 

8,40 

 Kravík s příchutí Malina – školní program, obal – Combibloc 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE 

s.r.o., České Budějovice 

8,40 

 Lipánek kakao – trvanlivé mléko polotučné, obal – Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE 

s.r.o., České Budějovice 

8,00 

 Lipánek vanilka – trvanlivé mléko polotučné, obal – Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE 

s.r.o., České Budějovice 

8,00 

 Lipánek jahoda – trvanlivé mléko polotučné – školní program, 

obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní program“, 

dodavatel: ADANTE s.r.o., České Budějovice 

8,00 
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MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené
1)

, balení 250 ml 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Kravík Mlééko – školní program, obal – Combibloc (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České 

Budějovice 

7,60 

 Lipánek lahodný – trvanlivé mléko polotučné, obal – Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE 

s.r.o., České Budějovice 

7,60 

MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném 

znění
1)

, balení 200 ml 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Polotučné mléko kakaové, obal – polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., 

Opava 

8,40 

 Polotučné mléko vanilkové, obal – polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., 

Opava 

9,10 

 Polotučné mléko čokoládové, obal – polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., 

Opava 

8,70 

 Mléčná kapsička – polotučné mléko vanilkové, obal – kapsa 

s uzavíratelným šroubovacím bezpečnostním vrškem s nápisem 

„školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., Opava 

11,90 

 Mléčná kapsička – polotučné mléko kakaové, obal  – kapsa 

s uzavíratelným šroubovacím bezpečnostním vrškem s nápisem 

„školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., Opava 

10,90 

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené
1)

, balení 200 ml 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Polotučné mléko, obal – polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., Opava 

7,90 
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 Mléčná kapsička – polotučné mléko neochucené, obal  – kapsa 

s uzavíratelným šroubovacím bezpečnostním vrškem s nápisem 

„školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., Opava 

9,90 

JOGURTY OSTATNÍ
1)

, balení 150 g 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Jihočeský NATURE – broskvový jogurt, obal – polystyrénový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., 

České Budějovice 

7,50 

 Jihočeský NATURE – jahodový jogurt, obal – polystyrénový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., 

České Budějovice 

7,50 

VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA ostatní
1)

, balení 200 ml 

   

 Název a popis výrobku 
 

 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Imunel – Nature, jogurtové mléko slazené, obal – kartonek Elopak 

s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České 

Budějovice 

11,00 

 Imunel – Jahoda, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak 

s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České 

Budějovice 

11,00 

 Imunel – Brusinka, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak 

s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České 

Budějovice 

11,00 

SMETANOVÝ KRÉM
1)

, balení 80 g 

 

Název a popis výrobku 

Maximální cena při 

prodeji konečnému 

spotřebiteli  

 Kč/kus 

 Lipánek – smetanový krém vanilkový, obal – papírový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České 

Budějovice 

7,50 

 Lipánek – smetanový krém kakaový, obal – papírový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České  

Budějovice 

7,50 
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 Lipánek Duo – smetanový krém kakaovo vanilkový, obal – 

papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 

ADANTE s.r.o., České Budějovice 

7,50 

 

 

 

 

1) Příloha k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu 

s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní 

podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku 

ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

 

 

Čl. II 

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. 

 

 

 

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D., v. r.  

náměstkyně ministra financí 
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V Praze  23. 8. 2016 

Č.j.: CÚ pro Středočeský kraj 

        155203/2016-610000-39 

 

 

     Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2016, 

kterým se stanoví  pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, 

 změny pevných cen a změny textu - 8. dodatek 

 
Celní úřad pro Středočeský kraj podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 

Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, 

uvedenými v seznamu cigaret, stanoví: 

 

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele 

 

2. změny pevných cen a změny textu 

 

uvedené v 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 1.9.2016, pro výrobky 

vyrobené a dovezené
*1)

 na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU 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. 

     Vyřizuje: Andrea Tinková 

 

Mgr. Dalibor Rucký, v. r. 

ředitel 

Celní úřad pro Středočeský kraj 
tel.: +420 327 539 211 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
*1) 

§3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. dodatek k seznamu 

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenový věstník 8/2016 16 

 
 
 
 

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ 

 

Obchodní název 

Počet kusů 
v jednotkovém 
balení určeném 

pro 
přímou spotřebu 

Pevná cena 
pro konečného 

spotřebitele 
jednotkového balení 

určeného pro 
přímou 

spotřebu v Kč 

Země původu 

        

CHESTERFIELD CAPS BLUE KS BOX 20 20   85,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

CHESTERFIELD TRUE BLUE KS BOX 20 ND 20   84,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

CHESTERFIELD TRUE RED KS BOX 20 ND 20   84,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

L&M BLUE LABEL(BONGO) KS BOX 20 ND 20   89,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

L&M LOFT BLACK KS BOT 20 SLI 20   84,00 PL 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

L&M RED LABEL (BONGO) KS BOX 20 ND 20   89,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

L&M SIMPLY BLUE KS BOB 23 ND 23   95,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

L&M SIMPLY RED KS BOB 23 ND 23   95,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

MARLBORO ADVANCE (2.0 LEXT) KS RCB 20 LPE 20   94,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

MARLBORO FUSE BEYOND (2.0) KS BOX 20 LPE 20   102,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

MARLBORO TOUCH ( CORE FWD) KS BOT 20 SLI 
LPE 

20 
  89,00 PL 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

PHILIP MORRIS PEARLCAP 100 BOX 20 SSL 20   85,00 PL 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm       

PHILIP MORRIS PINK 100 BOX 20 SSL 20   85,00 PL 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm       

PHILIP MORRIS SUPREME KS BOX 20 ND 20   84,00 CZ 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm       

Silverado BLUE - SOFT TASTE 20   74,00 HU 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm       

Silverado RED - ROUND TASTE 20   74,00 HU 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm       
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU 

 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2016 se 

u výrobku Bacco Classic Line 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „75,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015 se 

u výrobku Bacco Black Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 

u výrobku Bacco Black Line 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“; 

u výrobku Bacco Blue Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 

u výrobku Bacco Classic Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „77,00“; 

u výrobku Bacco Green Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 

u výrobku Bacco Red Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 

u výrobku Bacco Silver Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 

u výrobku Bacco Silver Line 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“; 

u výrobku Burton Menthol (20 kusů) 
slova „Burton Menthol“ nahrazují slovy „Burton Green“; 

u výrobku Burton Menthol 23 (23 kusů) 
slova „Burton Menthol 23“ nahrazují slovy „Burton Green 23“; 

u výrobku 20 Burton Blue (20 kusů) 
slova „20 Burton Blue“ nahrazují slovy „Burton Value Blue“; 

u výrobku 20 Burton Original (20 kusů) 
slova „20 Burton Original“ nahrazují slovy „Burton Value Original“; 

u výrobku L&M LINK (BLUE) 100 RCB 20 SSL (20 kusů) 
slova „L&M LINK (BLUE) 100 RCB 20 SSL“ nahrazují slovy „L&M LINK (BLUE) 100 BOX 20 SSL“; 

u výrobku L&M LINK (VIOLET) 100 RCB 20 SSL (20 kusů) 
slova „L&M LINK (VIOLET) 100 RCB 20 SSL“ nahrazují slovy „L&M LINK (VIOLET) 100 BOX 20 SSL“; 

u výrobku L&M LOFT (SEA BLUE) KS BOX 20 SLI (20 kusů) 
slova „L&M LOFT (SEA BLUE) KS BOX 20 SLI“ nahrazují slovy „L&M LOFT (SEA BLUE) KS BOT 20 SLI“; 

u výrobku MARLBORO FLAVOR MIX (FWD) KS BOX 20 (20 kusů) 
slova „MARLBORO FLAVOR MIX (FWD) KS BOX 20“ nahrazují slovy „MARLBORO MIX KS BOX 20“; 

u výrobku MARLBORO TOUCH ( CORE FWD) KS BOX 20 SLI (20 kusů) 
slova „MARLBORO TOUCH ( CORE FWD) KS BOX 20 SLI“ nahrazují slovy „MARLBORO TOUCH 
( CORE FWD) KS BOT 20 SLI“; 

u výrobku MARLBORO TOUCH (2.0) KS BOX 20 SLI (20 kusů) 
slova „MARLBORO TOUCH (2.0) KS BOX 20 SLI“ nahrazují slovy „MARLBORO TOUCH (2.0) KS RCT 20 SLI“; 

u výrobku Pall Mall 40 AF Blue (40 kusů) 
slova „Pall Mall 40 AF Blue“ nahrazují slovy „Pall Mall KS Blue 40“; 

u výrobku Pall Mall 40 AF Red (40 kusů) 
slova „Pall Mall 40 AF Red“ nahrazují slovy „Pall Mall KS Red 40“; 
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u výrobku The King Onyx XTC (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „80,00“ nahrazuje pevnou cenou „83,00“, 
slova „The King Onyx XTC“ nahrazují slovy „The King Onyx X-Charge“ a 
země původu „EU“ nahrazuje zemí „BG“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2016 se 

u výrobku LUCKY STRIKE AFT RED (20 kusů) 
slova „LUCKY STRIKE AFT RED“ nahrazují slovy „LUCKY STRIKE AT RED“; 

u výrobku LUCKY STRIKE SMOOTH RES-UŽŠÍ (20 kusů) 
slova „LUCKY STRIKE SMOOTH RES-UŽŠÍ“ nahrazují slovy „LUCKY STRIKE FLOW RES“; 

u výrobku LUCKY STRIKE SOFT CUP BLUE (20 kusů) 
slova „LUCKY STRIKE SOFT CUP BLUE“ nahrazují slovy „LUCKY STRIKE SC BLUE“; 

u výrobku LUCKY STRIKE SOFT CUP RED (20 kusů) 
slova „LUCKY STRIKE SOFT CUP RED“ nahrazují slovy „LUCKY STRIKE SC RED“; 

u výrobku Pall Mall Blue AFT (20 kusů) 
slova „Pall Mall Blue AFT“ nahrazují slovy „Pall Mall AT KS Blue“; 

u výrobku Pall Mall Red AFT (20 kusů) 
slova „Pall Mall Red AFT“ nahrazují slovy „Pall Mall AT KS Red“; 

u výrobku Pall Mall Blue AF (20 kusů) 
slova „Pall Mall Blue AF“ nahrazují slovy „Pall Mall KS Blue“; 

u výrobku Pall Mall Green (20 kusů) 
slova „Pall Mall Green“ nahrazují slovy „Pall Mall KS Green“; 

u výrobku Pall Mall Red AF (20 kusů) 
slova „Pall Mall Red AF“ nahrazují slovy „Pall Mall KS Red“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2016 a 2/T/2016 se 

u výrobku L&M LOFT (TRUE BLUE) KS BOX 20 SLI (20 kusů) 
slova „L&M LOFT (TRUE BLUE) KS BOX 20 SLI“ nahrazují slovy „L&M LOFT (TRUE BLUE) KS BOT 20 SLI“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2016, 2/T/2016 a 
3/T/2016 se 

u výrobku LUCKY STRIKE RS AFT RED (20 kusů) 
slova „LUCKY STRIKE RS AFT RED“ nahrazují slovy „LUCKY STRIKE RS AT RED“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2016, 3/T/2016,  
4/T/2016 a 6/T/2016 se 

u výrobku HB CLASSIC BLEND 100 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „82,00“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2016 a 4/T/2016 se 

u výrobku JPS Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „81,00“ a 
země původu „EU“ nahrazuje zemí „PL“; 

u výrobku JPS Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „81,00“ a 
země původu „EU“ nahrazuje zemí „PL“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2016 a 3/T/2016 se 

u výrobku Pall Mall 23 AF Blue (23 kusů) 
slova „Pall Mall 23 AF Blue“ nahrazují slovy „Pall Mall KS Blue 23“; 
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u výrobku Pall Mall 23 AF Red (23 kusů) 
slova „Pall Mall 23 AF Red“ nahrazují slovy „Pall Mall KS Red 23“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2016, 3/T/2016, 
4/T/2016 a 5/T/2016 se 

u výrobku L&M LOFT 2 IN 1 KS BOX 20 SLI (20 kusů) 
slova „L&M LOFT 2 IN 1 KS BOX 20 SLI“ nahrazují slovy „L&M LOFT 2 IN 1 KS BOT 20 SLI“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2016, 6/T/2016 a 
7/T/2016 se 

u výrobku HB RED 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“ a 
slova „HB RED 23“ nahrazují slovy „HB CLASSIC BLEND 23“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2016 se 

u výrobku LUCKY STRIKE SMOOTH KS (20 kusů) 
slova „LUCKY STRIKE SMOOTH KS“ nahrazují slovy „LUCKY STRIKE FLOW KS“; 

u výrobku Route 66 Menthol (20 kusů) 
slova „Route 66 Menthol“ nahrazují slovy „Route 66 Fresh“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2016 a 5/T/2016 se 

u výrobku BENSON & HEDGES BLACK 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „88,00“; 

u výrobku BENSON & HEDGES SILVER 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „88,00“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 4/T/2016 se 

u výrobku The King Black Slim (20 kusů) 
slova „The King Black Slim“ nahrazují slovy „The King Blue S-line“; 

u výrobku The King Onyx 0.5 (20 kusů) 
slova „The King Onyx 0.5“ nahrazují slovy „The King Onyx Blue“; 

u výrobku The King Onyx 0.7 (20 kusů) 
slova „The King Onyx 0.7“ nahrazují slovy „The King Onyx Red“; 

u výrobku The King White Slim (20 kusů) 
slova „The King White Slim“ nahrazují slovy „The King White S-Line“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 5/T/2016 se 

u výrobku Egalite Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 

u výrobku Egalite Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 

u výrobku Egalite White (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 

u výrobku Mark Adams No.1 Menthol (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 

u výrobku Mark Adams No.1 New Gold (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 

u výrobku Mark Adams No.1 New Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“; 
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u výrobku Mark Adams No.1 White (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, ve znění Rozhodnutí č. 6/T/2016 se 

u výrobku Mark Adams No.1 Gold 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „75,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“; 

u výrobku Mark Adams No.1 Red 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „75,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 6/T/2016 se 

u výrobku Pall Mall Demislims Blue 40s (40 kusů) 
slova „Pall Mall Demislims Blue 40s“ nahrazují slovy „Pall Mall Pocket Blue 40s“; 

u výrobku Pall Mall Demislims Red 40s (40 kusů) 
slova „Pall Mall Demislims Red 40s“ nahrazují slovy „Pall Mall Pocket Red 40s“; 

u výrobku Viceroy Double Click  Mint (20 kusů) 
slova „Viceroy Double Click  Mint“ nahrazují slovy „Viceroy Double Click“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2016 se 

u výrobku Bacco Red Line Soft (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2016 se 

u výrobku Rothmans 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „85,00“ a 
země původu „EU“ nahrazuje zemí „PL“; 

u výrobku Vogue LaCig Menthe (20 kusů) 
slova „Vogue LaCig Menthe“ nahrazují slovy „Vogue LaCig Verte“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 5/T/2016, 6/T/2016 a  
7/T/2016 se 

u výrobku 20 VICEROY POCKET MODRÁ (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“. 

 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2016 se 

u výrobku Corset Superslim Lilac (20 kusů) 
slova „Corset Superslim Lilac“ nahrazují slovy „Corset Lilac“; 

u výrobku Corset Superslim Pink (20 kusů) 
slova „Corset Superslim Pink“ nahrazují slovy „Corset Pink“. 
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE 

č.  2/2016 
 

kterou se vydává 12. cenová mapa stavebních pozemků obce 

Horoměřice 
___________________________________________________________________________ 

 
 Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 22. 6. 2016 podle § 10 písm. 

d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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, a § 2 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 

oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku: 

Článek 1 

 K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 2 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování 

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

podle § 10 vydává pro území obce Horoměřice 12. cenová mapa stavebních pozemků (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 § 3 až § 5 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 3 

 V případě nesouladu oceňovaného pozemku v cenové mapě s jeho skutečným stavem se 

postupuje podle § 9 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 4 

 Cenová mapa v rozsahu 21 mapových listů grafické části na kopii katastrální mapy v měřítku 

1 : 1000, jednoho listu mapového kladu a 13 stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky. 

Článek 5 

 Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Horoměřicích. 

Článek 6 

 Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice 

č. 3/2015 ze dne 20. 7. 2015.  
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Článek 7 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 9. 7. 2016. 

 

 Zdeněk Babka, v. r.       Bc. Jana Kohoutová, v. r. 

          starosta               místostarostka 
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