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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 10/2008

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

Čl. I

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

zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka
14/2007), ve znění výměru MF č. 02/2008 (Cenový věst-
ník částka 1/2008), se mění takto:

Příloha č. 2 zní:

1

Ministerstvo financí Č.j. 16/76 656/2008
České republiky V Praze dne 8. září 2008

Výměr MF č. 04/2008,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2008

Tepelně ošetřené mléko s čokoládou, ovocnou š�ávou nebo ochucené, o obsahu nejméně 90% hmotnostních

mléka, uvedeného v písmenu a), které obsahuje nejvýše 7 % přidaného cukru nebo medu, kategorie I b)1),

balení 250 ml

Maximální

cena při prodeji 

Název a popis výrobku konečnému 

spotřebiteli

Kč/kus

• Školní mléko čerstvé ochucené s vanilkovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek - Místek 6,30

• Školní mléko čerstvé ochucené s jahodovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek - Místek 6,30

• Školní mléko čerstvé ochucené s kakaovou příchutí, obal - polystyrénový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek - Místek 6,30

• Školní mléko trvanlivé s vanilkovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 6,30

• Školní mléko trvanlivé s kakaovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 6,30

„Příloha č. 2
k výměru MF č. 01/2008

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY
MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků
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• Školní mléko trvanlivé s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 6,30

• Školní mléko trvanlivé s banánovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 6,30

• Školní mléko trvanlivé s kávovou příchutí, obal - polypropylenový kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 6,30

• Školní mléko trvanlivé kakaové s pomerančovou příchutí, obal - polypropylenový 

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 6,30

• Školní mléko trvanlivé kokosové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 6,30

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s vanilkovou příchutí, obal - Tetra 

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

Bohušovice nad Ohří 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s jahodovou příchutí, obal - Tetra 

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

Bohušovice nad Ohří 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s čokoládovou příchutí, obal - 

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

Bohušovice nad Ohří 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s banánovou příchutí, obal - Tetra 

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

Bohušovice nad Ohří 6,50

• Kravík, polotučné mléko s čokoládovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 7,50

• Kravík, polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 7,50

• Kravík, polotučné mléko s banánovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 7,50

• Kravík, polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 7,50

• Kravík, polotučné mléko s karamelovou příchutí, obal - Combibloc (kartonek) 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 7,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s vanilkovou příchutí, obal - 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s jahodovou příchutí, obal - 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50
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• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s čokoládovou příchutí, obal - 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s banánovou příchutí, obal - 

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

Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal - Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 6,90

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 6,90

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s kakaovou příchutí, obal - Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 6,90

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s vanilkovou příchutí, obal - 

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

Poděbrady 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s jahodovou příchutí, obal - 

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

Poděbrady 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s čokoládovou příchutí, obal - 

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

Poděbrady 6,50

• Milk Drink - Trvanlivé polotučné mléko Bobík s banánovou příchutí, obal - 

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

Poděbrady 6,50

Tepelně ošetřené mléko, kategorie Ia)1), balení 250 ml

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Školní mléko čerstvé neochucené, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek - Místek 5,70

• Školní mléko trvanlivé neochucené, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal - Tetra Pak (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 6,20

• Kravík mléčný, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, 

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 7,00
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Tepelně ošetřené mléko s čokoládou, ovocnou š�ávou nebo ochucené, o obsahu nejméně 90% hmotnostních

mléka, uvedeného v písmenu a), které obsahuje nejvýše 7 % přidaného cukru nebo medu, kategorie I b)1),

balení 200 ml

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Smilky, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal - Tetra Pak 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 6,30

• Smilky, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Tetra Pak 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 6,30

• Smilky, trvanlivé polotučné mléko s kakaovou příchutí, obal - Tetra Pak 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 6,30

• Smilky, trvanlivé polotučné mléko s kokosovou příchutí, obal - Tetra Pak 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 6,30

Tepelně ošetřené mléko, kategorie Ia)1), balení 200 ml

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Smilky, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal - Tetra Pak s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 5,80

Ochucené a neochucené výrobky na bázi kysaného mléka s ovocem o obsahu nejméně 80 % hmotnostních

mléka uvedeného v kategorii I písmenu a), které obsahují nejvýše 7 % přidaného cukru nebo medu, kategorie

II1), balení 150 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Ovocný jogurt višňový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,70

• Ovocný jogurt meruňkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,70

• Ovocný jogurt jahodový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,70
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• Ovocný jogurt švestkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,70

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,70

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 6,70

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice  6,70

2. Distribuce s použitím mléčných automatů

Tepelně ošetřené mléko s čokoládou, ovocnou š�ávou nebo ochucené, o obsahu nejméně 90% hmotnostních

mléka, uvedeného v písmenu a), které obsahuje nejvýše 7 % přidaného cukru nebo medu, kategorie I b)1), balení

250 ml 

Maximální

cena při prodeji 

Název a popis výrobku konečnému 

spotřebiteli

Kč/kus

• Školní mléko trvanlivé s vanilkovou příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,60

• Školní mléko trvanlivé s kakaovou  příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,60

• Školní mléko trvanlivé s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,60

• Školní mléko trvanlivé s banánovou  příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,60

• Školní mléko trvanlivé s kávovou příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,60

• Školní mléko trvanlivé kakaové s pomerančovou  příchutí, obal - polypropylenový  

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,60

• Školní mléko trvanlivé kokosové, obal - polypropylenový  kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,60

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal - Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 9,70

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal - Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 9,70

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s kakaovou příchutí, obal - Tetra Pak 

(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 9,70
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Tepelně ošetřené mléko, kategorie Ia)1), balení 250 ml

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Školní mléko trvanlivé neochucené, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 8,00

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal - Tetra Pak (kartonek) 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 8,90

Ochucené a neochucené výrobky na bázi kysaného mléka s ovocem o obsahu nejméně 80 % hmotnostních mléka

uvedeného v kategorii I písmenu a), které obsahují nejvýše 7 % přidaného cukru nebo medu, kategorie II1),

balení 150 g

Maximální

cena při prodeji

Název a popis výrobku konečnému

spotřebiteli

Kč/kus

• Školní jogurt Miky jahodový, obal - polystyrénový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice  8,50

1) Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléč-
ných výrobků žákům ve školách.“.

Čl. II

Výměr nabývá účinnosti dnem 8. září 2008.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí
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2

Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů)
o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů

v 1. pololetí 2008

Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

16. 05. 08 Jiří Křenek, Praha 2 1 099 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

21. 02. 08 Obec Chotusice 5 000 Neplnění evidenční povinnosti
01. 04. 08 BOŠINA servis, s.r.o., Plaňany 9 000 Neplnění evidenční povinnosti
05. 05. 08 Obec Sluhy 4 000 Nedodržení maximální ceny

Neplnění evidenční povinnosti
10. 05. 08 ČSAP s.r.o., Nymburk 8 000 Nedodržení věcného 

usměrňování cen
10. 05. 08 TRILOBIT REAL s.r.o., Praha 9 120 000 Neplnění evidenční povinnosti
12. 05. 08 ČSAP s.r.o., Nymburk 5 000 Neplnění evidenční povinnosti
15. 05. 08 EKOS Řevnice, spol. s r.o. 100 000 Nedodržení věcného 

usměrňování cen

Finanční ředitelství v Praze

Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

13. 03. 08 Alena Ládová - DOZER s.r.o., Vlachovo Březí    30 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

06. 05. 08 Technické služby města Blatné, s.r.o. 70 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

23. 05. 08 Město Prachatice 25 000 Nedodržení maximální ceny
27. 06. 08 Vladimír Lád, s.r.o., Vlachovo Březí                      905 916 Nedodržení věcného 

usměrňování cen

Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
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Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

04. 01. 08 SATER-CHODOV spol. s r.o., Chodov 10 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

04. 02. 08 Ing. arch. Jiří Mašek, Praha 2 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

04. 02. 08 Ing. Jiří Mašek, Plzeň 3 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

04. 02. 08 Jiřina Mašková, Plzeň 3 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

07. 03. 08 Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice 200 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

11. 03. 08 ČSAD autobusy Plzeň a.s., Plzeň 50 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

17. 03. 08 Město Mýto 8 000 Neplnění evidenční povinnosti
26. 03. 08 Autbusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o., 8 000 Nedodržení věcného

Zbiroh usměrňování cen

Finanční ředitelství v Plzni

Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

25. 01. 08 Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., Praha 30 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

14. 02. 08 Mostecká uhelná a.s., Most 37 489 395 Zneužití hospodářského 
postavení

03. 03. 08 Dopravní a zemní stavby Koš	any, spol. s r.o., 50 000 Nedodržení věcného 
Koš	any usměrňování cen

03. 04. 08 AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., Teplice 9 000 Neplnění evidenční povinnosti
15. 04. 08 Jiří Wasylyszyn, Janův Důl 4 000 Neplnění evidenční povinnosti
16. 04. 08 Podnik služeb Jirkov s.r.o.,  Březenec 300 000 Nedodržení věcného 

usměrňování cen
07. 05. 08 Pavel Pokorný, PEM – stavební firma, Chlumec 5 000 Neplnění evidenční povinnosti
13. 05. 08 Obec Ludvíkovice 1 500 Nedodržení věcného 

usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

10. 06. 08 Obec Ludvíkovice 1 200 Nedodržení věcného
usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem
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Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

15. 01. 08 TS RK, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou 35 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

25. 01. 08 MEDIS Holding a.s., Hradec Králové 15 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

31. 01. 08 AP Tour - dopravní spol. s r. o., Sloupno 15 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

31. 01. 08 Hradecké služby a.s., Hradec Králové 30 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

19. 02. 08 Regina, a.s., Jičín 17 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

04. 03. 08 Zdeněk Suchomel,  AUTOSERVIS Suchomel 9 000 Nedodržení věcného
- Kroupa, Ústí nad Orlicí usměrňování cen

10. 03. 08 Milan Kadeřávek - EKZAKT, Sovětice - 5 000 Nedodržení věcného
Nechanice usměrňování cen

27. 03. 08 FONTES STK s.r.o., Blato 8 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

01. 04. 08 ERGO, společnost s ručením omezeným, 4 000 Nedodržení věcného
Chornice usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti
14. 04. 08 Jiří Kozel - AUTOSERVIS, Hlinsko v Čechách 3 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
24. 04. 08 Ivana Macháčková - STK, Ústí nad Orlicí 9 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

23. 05. 08 DETECHA, chemické výrobní družstvo, 9 000 Nedodržení věcného
Nové Město nad Metují usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti
26. 05. 08 Autocentrum MERCIA a.s., Chrudim 7 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
26. 05. 08 Ladislav Uher, Hlinsko v Čechách 17 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
10. 06. 08 AUTOSALON DĚDEK, s.r.o., Náchod 6 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

10. 06. 08 STK Svitavy, společnost s ručením omezeným 13 500 Nedodržení věcného
usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

17. 06. 08 Miloslav Bulva, Svitavy 9 500 Nedodržení věcného
usměrňování cen

23. 06. 08 Z-MOTOR s.r.o., Zaječice 7 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

Finanční ředitelství v Hradci Králové
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Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

02. 01. 08 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 6 000 Neplnění evidenční povinnosti
03. 01. 08 Město Ivanovice na Hané 1 500 Neplnění evidenční povinnosti
03. 01. 08 Správa majetku města Miroslavi 20 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

08. 01. 08 Město Klobouky u Brna 60 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen

15. 01. 08 Ing. Pokorný,IPOS CZ, Zborovice 5 000 Neplnění evidenční povinnosti
15. 02. 08 Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., 20 000 Neplnění evidenční povinnosti

Znojmo
19. 02. 08 Obec Lipůvka 1 986 Nedodržení maximální ceny
25. 02. 08 Ing. Pavel Kurimai, Pohořelice 10 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
27. 02. 08 Radek Čech, Batelov 3 000 Neplnění evidenční povinnosti
27. 02. 08 FOWA Batelov, s.r.o 20 000 Neplnění evidenční povinnosti
18. 03. 08 Jozef Kurimai, Pohořelice 8 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
18. 03. 08 Městys Moravská Nová Ves 30 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
25. 03. 08 TRADO - BUS s.r.o.,Třebíč 20 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
27. 03. 08 Valašskokloboucké služby s.r.o, 25 000 Neplnění evidenční povinnosti

Valašské Klobouky
01. 04. 08 Město Mikulov 4 000 Neplnění evidenční povinnosti
02. 04. 08 Sdružení obcí pro výstavbu skupinového 10 000 Neplnění evidenční povinnosti

vodovodu v oblasti „Babicko“
14. 04. 08 DEPOZ , spol. s r.o., Zdounky 10 000 Neplnění evidenční povinnosti
17. 04. 08 Město Ž�ár nad Sázavou 4 000 Neplnění evidenční povinnosti
24. 04. 08 Město Golčův Jeníkov 30 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
28. 04. 08 STK OA s.r.o, Kunštát 10 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
02. 05. 08 Město Ž�írec nad Doubravou 28 253 Nedodržení věcného

usměrňování cen
23. 05. 08 Obec Práče 5 000 Neplnění evidenční povinnosti
02. 06. 08 SOMPO a.s., Pelhřimov 20 000 Neplnění evidenční povinnosti
18. 06. 08 VODAK Humpolec, s.r.o. 20 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen

Finanční ředitelství v Brně



12 CENOVÝ VĚSTNÍK 10/2008

Rozhodnutí
ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč: Porušení cenových předpisů:

10. 01. 08 MĚSTO TŘINEC 10 000 Nedodržení maximální ceny
10. 01. 08 STATEKON s.r.o., Konice 12 000 Neplnění evidenční povinnosti
14. 02. 08 Obec Hostašovice 7 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
14. 02. 08 EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 45 000 Nedodržení věcného

usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

14. 02. 08 EKO-UNIMED s. r.o., Medlov 60 000 Nedodržení věcného
usměrňování cen
Neplnění evidenční povinnosti

13. 03. 08 Ing. Miroslav Bohušík EUSAT systems,  10 000 Neplnění evidenční povinnosti
Fryčovice

29. 04. 08 Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 60 000 Nedodržení věcného
Ostrava – Moravská Ostrava usměrňování cen

12. 06. 08 Technické služby města Nového Jičína 20 000 Neplnění evidenční povinnosti

Finanční ředitelství v Ostravě

30. července 2008
Zpracoval: Ing. Jaroslav Haman, v. r. Vedoucí oddělení 163:

tel.: 257 043 238 Ing. Ivan Vejborný, v. r.
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Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání
dne 23. 6. 2008 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 33
odst. 2  zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1
písm. a) zákona   č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), se podle § 10 téhož zákona vydává Cenová
mapa stavebních pozemků na území statutárního
města Olomouce (2008/2009), dále cenová mapa. Ceny
v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce pro účely uve-
dené v § 1 zákona o oceňování majetku.    

Článek 2

Ceny stavebních pozemků uvedené v cenové mapě se
při oceňování použijí v souladu s § 27 vyhlášky Minis-
terstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 
a s využitím textové části cenové mapy, která je přílo-
hou této vyhlášky. 

Článek 3

Cenová mapa v rozsahu 39 mapových listů grafické
části, zpracované nad polohopisem Digitální mapy
města Olomouce v měřítku 1:5000 a 14 stran textové
části tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Článek 4

Cenová mapa je k nahlédnutí v 1. nadzemním podlaží
budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
a v Informačním centru města Olomouce. 

Článek 5

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území
statutárního města Olomouce (2007/2008) ze dne 
1. 7. 2007

Článek 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Příloha č. 1:
Cenová mapa stavebních pozemků na území statutár-
ního města Olomouce (2008/2007) s textovou a grafic-
kou částí

Martin Novotný, v. r.
primátor

Mgr. Svatopluk Ščudlík, v. r.
1. náměstek primátora

3

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 5/2008,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce (2008/2009)
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Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém
zasedání dne 16. 6. 2008 podle § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, a podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku), v platném znění, a § 27
vyhlášky MFČR č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1
písm. a) zákona č.151/1997 Sb., se podle § 10 zákona
vydává pro území obce Horoměřice 4. 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 § 28,
popř. § 32 odst. 2 vyhlášky MFČR č. 3/2008 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

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající 
při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat Obec-
nímu úřadu Horoměřice informaci o sjednané ceně 
v Kč/m2 a parcelním čísle prodaného stavebního
pozemku.

Článek 5

Cenová  mapa  v rozsahu  21  mapových  listů  grafické
části  na kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, jed-
noho listu mapového kladu a 13 stran textové části,
tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Článek 6

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

Článek 7

Ke  dni   účinnosti   této   vyhlášky   se   zrušuje   obecně
závazná   vyhláška   Obce   Horoměřice  č. 1/2007 ze
dne 7. 6. 2007.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 
15. července 2008.

Václav Kášek, v. r.
starosta

Jana Kohoutová, v. r.
místostarostka

4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 3/2008

kterou se vydává 4. cenová mapa stavebních pozemků
obce Horoměřice
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POZNÁMKY:
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Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku - SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 
090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně 
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizo-
vány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prová-
děny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15
dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako
běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele.
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské repub-
lice povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444/94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., 
Drtinova 10, 150 00 Praha 5, telefon 257 018 111; 

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, roh Nádražní a Denisovy, tel. 596 120 690.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: 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 (zvýšení zálohy o 700 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné:
Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/550. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.
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