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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 9/2009

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

Čl. I

Výměr MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 14/2008), 
ve znění výměru MF č. 02/2009 (Cenový věstník částka 5/2009) a výměru MF č. 03/2009 (Cenový věstník částka 
6/2009) se mění takto:

Příloha č. 2 zní:

1

Výměr MF č. 04/2009,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2009

Č.j. 16/67 148/2009-161
V Praze dne 18. srpna 2009

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY

MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

„Příloha č. 2
k výměru MF č. 01/2009

1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků

MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji 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 3,00

• Školní mléko čerstvé ochucené s jahodovou příchutí, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek – Místek 3,00

• Školní mléko čerstvé ochucené s kakaovou příchutí, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek – Místek 3,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s vanilkovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s jahodovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s čokoládovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s banánovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,00
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• Školní program – Kravík kakaový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,00

• Školní program – Kravík vanilkový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,00

• Školní program – Kravík banánový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,00

• Školní program – Kravík jahodový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,00

• Školní program – Kravík karamelový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,00

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 4,00

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 4,00

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s kakaovou příchutí, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 4,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s vanilkovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s jahodovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s čokoládovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s banánovou příchutí, obal – Tetra Pak s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Školní mléko čerstvé neochucené, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek – Místek 2,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík bez příchutě, obal – Tetra Pak s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 3,00

• Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík bez příchutě, obal – Tetra Pak s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 3,00

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 3,00

• Školní program – Kravík mléčný, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 3,50

MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění1), balení 200 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Smilky mléko vanilka, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 3,00

• Smilky mléko jahoda, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 3,00

• Smilky mléko kakao, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 3,00

• Smilky mléko kokos, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., Olomouc 3,00
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• Ochucené mléko s vanilkovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,50

• Ochucené mléko kakaové, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,50

• Ochucené mléko s jahodovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,50

• Ochucené mléko s kávovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,50

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), balení 200 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Smilky mléko neochucené, obal – Tetra Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, a.s., 
Olomouc 2,00

• Polotučné mléko, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 
Kunín, a.s., Kunín 3,00

JOGURTY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění1), balení 150 g 

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Školní jogurt Miky jahodový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 3,00

• Školní jogurt Miky meruňkový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 3,00

• Školní jogurt Miky jahodový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice 3,00

• Školní jogurt Miky meruňkový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice 3,00

JOGURTY OSTATNÍ1), balení 150 g

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Jogurt smetanový broskev, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
EKOMILK, s.r.o., Frýdek – Místek 4,00

• Jogurt smetanový borůvka, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
EKOMILK, s.r.o., Frýdek – Místek 4,00

• Jogurt smetanový jahoda, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
EKOMILK, s.r.o., Frýdek – Místek 4,00

• Jogurt Florian jahoda, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Olma, 
a.s., Olomouc 2,00

• Jogurt Florian jahoda, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 3,00

• Ovocný jogurt višňový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 2,00

• Ovocný jogurt meruňkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 2,00

• Ovocný jogurt jahodový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 2,00

• Ovocný jogurt višňový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 3,00
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• Ovocný jogurt meruňkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 3,00

• Ovocný jogurt jahodový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 3,00

• Smetanový jogurt jahůdka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00

• Smetanový jogurt borůvka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00

• Smetanový jogurt malinka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00

• Smetanový jogurt meruňka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 3,00

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice 3,00

ČERSTVÉ A TAVENÉ SÝRY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění1), balení 80 g

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Monticremo smetanové – tavený tvarohový sýr smetanový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

SMETANOVÝ KRÉM1), balení 80 g

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Tvaroháček smetanový krém vanilkový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 2,00

• Tvaroháček smetanový krém kakaový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 2,00

• Tvaroháček smetanový krém smetanový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 2,00

• Smetanový krém Bobík vanilkový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 3,50

• Smetanový krém Bobík čokoládový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 3,50

• Lipánek smetanový krém vanilkový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice 3,50

• Lipánek smetanový krém čokoládový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice 3,50

• Lipánek duo – smetanový krém vanilka + kakao, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 3,50

• Školní program – Lakrumáček vanilkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,00

• Školní program – Lakrumáček kakaový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,00
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2. Distribuce s použitím mléčných automatů

MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,50

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,50

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s kakaovou příchutí, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,50

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Lipánek, trvanlivé polotučné mléko neochucené, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,50

MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění1), balení 200 ml

• Ochucené mléko s vanilkovou příchutí, obal – polypropylenový  kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

• Ochucené mléko kakaové, obal – polypropylenový  kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

• Ochucené mléko s jahodovou příchutí, obal – polypropylenový  kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

• Ochucené mléko s kávovou příchutí, obal – polypropylenový  kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), balení 200 ml

• Polotučné mléko, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna 
Kunín, a.s., Kunín 4,70

JOGURTY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění1), balení 150 g  

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Školní jogurt Miky jahodový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice  4,50

• Školní jogurt Miky meruňkový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice  4,50

JOGURTY OSTATNÍ1), balení 150 g

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

• Smetanový jogurt jahůdka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70
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• Smetanový jogurt borůvka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

• Smetanový jogurt malinka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

• Smetanový jogurt meruňka, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 5,70

• Školní jogurt Miky čokoládový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice  4,50

SMETANOVÝ KRÉM1), 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: 
Madeta, a.s., České Budějovice 5,50

• Lipánek smetanový krém čokoládový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Madeta, a.s., České Budějovice 5,50

• Lipánek duo, smetanový krém vanilka + kakao, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,50

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 2009.

Ing. Eduard Janota, v. r.
ministr financí
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Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenové-
ho rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2009, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v se-
znamu cigaret, stanoví:

1.   pevné ceny pro konečného spotřebitele,
2.   změny pevných cen a změny textu,

uvedené v 21. dodatku, který je nedílnou přílohou to-
hoto 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. 2009, 
pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území 
ČR, nebo dopravené z jiného členského státu na daňo-
vé území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěný-
mi podle § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Melezínek, v. r.
ředitel

Celní úřad Kolín

Vyřizuje: Andrea Tinková
 tel.: 327 514 458

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2009,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

 změny pevných cen a změny textu – 21. dodatek

____________________

1) § 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2009

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

21. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

«KISS» strawberry superslims  20 65,00  RU

Cigareta s filtrem, 96 mm

Moon Dual Bright Blue 20 58,00  EU

Cigareta s filtrem, 83 mm

Moon Menthol 20 58,00  EU

Cigareta s filtrem, 83 mm

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
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2.  ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU
 

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2008, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2009 se 
u výrobku PETRA KS SOFT 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „61,00“ nahrazuje pevnou cenou „63,00“;
u výrobku PETRA (BILA) KS SOFT 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „61,00“ nahrazuje pevnou cenou „63,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2009 se 
u výrobku RGD (ORANGE) 100 BOX 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku RGD (BLUE) 100 BOX 20  (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2009 se 
u výrobku Red & White Original 100 Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „60,00“ nahrazuje pevnou cenou „62,00“;
u výrobku Red & White Quantum 100 Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „60,00“ nahrazuje pevnou cenou „62,00“;
u výrobku Pall Mall 23 AF Red  (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“;
u výrobku Pall Mall 23 AF Blue  (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2007, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2008, 3/T/2008 a 8/T/2008 se 
u výrobku Chesterfield Classic Red KS Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku Chesterfield Classic Blue KS Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2009 se 
u výrobku «KISS» dream superslims (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „64,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008 se 
u výrobku Kiss Superslims Energy (20 kusů)  slova „Kiss Superslims Energy“ 
nahrazují slovy „«KISS» energy superslims „ a pevná cena jednotkového balení 
určeného pro přímou spotřebu „64,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“ ;
u výrobku Kiss Superslims Fresh Apple (20 kusů)  slova „Kiss Superslims Fresh Apple“
nahrazují slovy „«KISS» fresh apple superslims „ a pevná cena jednotkového balení 
 určeného pro přímou spotřebu „64,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“ .

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2008, ve znění Rozhodnutí č. 12/T/2008 se 
u výrobku  Pall Mall Red Acetate Filter (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku  Pall Mall Red Charcoal Filter (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
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u výrobku  Pall Mall Blue Charcoal Filter (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku  Pall Mall Orange Charcoal Filter (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2009 se 
u výrobku PALL MALL Green (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2008, 3/T/2008, 6/T/2008 a 
12/T/2008 se
u výrobku PALL MALL SUPERSLIMS BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku PALL MALL SUPERSLIMS AMBER (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2008, 4/T/2008 a 2/T/2009 se 
u výrobku VICEROY SPECIAL Filter (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku VICEROY SPECIAL Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku VICEROY SPECIAL Silver (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku VICEROY SPECIAL Fresh Mint (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku VICEROY ORIGINAL FILTER (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008, ve znění Rozhodnutí č. 4/T/2008 se 
u výrobku SLIM AGENDA BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku SLIM AGENDA BLUE LAGOON (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku SLIM AGENDA MENTHOL SILVER (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2008 se 
u výrobku SLIM AGENDA WHITE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008, ve znění Rozhodnutí č. 7/T/2008 a 2/T/2009 se 
u výrobku STEELS RED (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
u výrobku STEELS BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
u výrobku MAIN ORIGINAL TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“;
u výrobku MAIN BALANCED TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“;
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u výrobku MAIN SS MENTHOL TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008, ve znění Rozhodnutí č. 4/T/2008, 7/T/2008 a 2/T/2009 se 
u výrobku MAIN SS SMOOTH TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007 se 
u výrobku Astor Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „64,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2009 se 
u výrobku Mars 70 Box Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
u výrobku Mars 70 Box Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „58,00“ nahrazuje pevnou cenou „59,00“;
u výrobku Mars KS Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „60,00“ nahrazuje pevnou cenou „61,00“;
u výrobku Mars KS Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „60,00“ nahrazuje pevnou cenou „61,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, ve znění Rozhodnutí č. 10/T/2008 a 2/T/2009 se 
u výrobku West Ice (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“;
u výrobku West Silver (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „65,00“ nahrazuje pevnou cenou „66,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2008, ve znění Rozhodnutí č. 4/T/2008 se 
u výrobku CAMEL (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“;
u výrobku CAMEL BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“;
u výrobku CAMEL SILVER (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“;
u výrobku CAMEL FILTERS (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2008 se 
u výrobku LD SLIMS BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“.
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3

Ministerstvo financí ČR

Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ 

za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2009

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

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

05.02.09 Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., Praha  5 1 943 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

02.06.09 Global Stores, a.s., Praha 1 10 000 Neplnění evidenční povinnosti

03.06.09 Lidl Česká republika v.o.s., Praha  5 9 000 Neplnění evidenční povinnosti

16.06.09 Pražské služby, a.s., Praha  9 50 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Finanční ředitelství v Praze 

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

16.02.09 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 50 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

24.04.09 Město Roztoky 12 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

05.05.09 STK Mlýn Draho s.r.o., Milovice 25 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

28.05.09 Technické služby  Rudná  a.s. 200 000 Neplnění evidenční povinnosti

01.06.09 Město Milovice 3 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

01.06.09 Technické služby Český Brod 4 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

15.06.09 Středočeské vodárny, a.s.,  Kladno 300 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Finanční ředitelství v Českých Budějovicích 

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

06.01.09 Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace 20 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen



15CENOVÝ VĚSTNÍK 9/2009

09.01.09 Město ZLIV 17 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

13.02.09 Město Kardašova Řečice 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

19.02.09 1. JVS a.s., České Budějovice 120 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

16.03.09 Město Dačice 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

16.03.09 Technické služby Třeboň, s.r.o. 60 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

19.03.09 Město Týn nad Vltavou  10 000 Nedodržení maximální ceny

Neplnění evidenční povinnosti

20.04.09 Služby Města Milevska,    spol. s r.o. 14 600 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

23.04.09 Město Vodňany 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

04.05.09 Pohřební služba Otýlie s.r.o., České Budějovice 4 000 Neplnění evidenční povinnosti

28.05.09 Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

16.06.09 RAMVEJ BUS s.r.o. 10 000 Neplnění evidenční povinnosti

Finanční ředitelství v Plzni

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

23.01.09 REVOS Rokycany, s.r.o. 5 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

05.02.09 ZBIROŽSKÁ SKLÁDKA s.r.o., Zbiroh 15 000 Neplnění evidenční povinnosti

10.02.09 Město Stříbro 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

18.02.09 Město Přeštice 19 338 Nedodržení maximální ceny

Nedodržení podmínky pro 
uplatnění ceny

Neplnění evidenční povinnosti

02.03.09 CHEVAK Cheb, a.s. 450 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

16.03.09 IGRO s.r.o., Tachov 15 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

23.03.09 Město Spálené Poříčí 5 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

25.03.09 Město Ostrov 14 000 Neplnění evidenční povinnosti

31.03.09 EKO-SEPAR, s.r.o., Nýřany 117 736 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti
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02.04.09 Obec Velhartice 12 000 Neplnění evidenční povinnosti

14.04.09 Město Třemošná 9 000 Neplnění evidenční povinnosti

21.04.09 REVOS Rokycany, s.r.o. 23 044 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

28.04.09 Město Horažďovice 8 000 Neplnění evidenční povinnosti

28.04.09 Obec Lom u Tachova 125 572 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

07.05.09 SOTES Sokolov spol. s r.o. 14 000 Neplnění evidenční povinnosti

12.05.09 EKODEPON s.r.o., Stříbro 15 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

25.05.09 Město Holýšov 4 000 Neplnění evidenční povinnosti

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

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

08.01.09 Tuan Tran Anh, Jiříkov 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

08.01.09 Nu Nguyen Trong, Rožany 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

08.01.09 Hien Tran Van, Rožany 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

08.01.09 Thi Le My Tran, Jiříkov 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

08.01.09 TDH,s.r.o., Jiříkov 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

17.06.09 Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

Finanční ředitelství v Hradci Králové

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

26.01.09 Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. 14 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

24.03.09 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 9 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

24.03.09 Marius Pedersen a.s., Hradec Králové 159 385 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

09.06.09 KAD, spol. s  r. o.  Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí 95 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

18.06.09 Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště 
automobilní, Ústí nad Orlicí 3 000 Nedodržení věcného 

usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

18.06.09 STK Ústí s.r.o., Ústí nad Orlicí 5 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen
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Finanční ředitelství v Brně

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

02.01.09 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 350 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

07.01.09 Město Strážnice 50 000 Neplnění evidenční povinnosti

07.01.09 Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou 120 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

22.01.09 Město Rožnov pod Radhoštěm 3 724 Nedodržení maximální ceny

Neplnění evidenční povinnosti

09.02.09 Obec Nedakonice 30 000 Neplnění evidenční povinnosti

18.02.09 STK MODŘICE s.r.o. 5 000 Neplnění evidenční povinnosti

20.02.09 Město Adamov 3 000 Nedodržení podmínky pro 
uplatnění ceny

Neplnění evidenční povinnosti

20.02.09 Město Ivančice 4 000 Nedodržení podmínky pro 
uplatnění ceny

Neplnění evidenční povinnosti

03.03.09 Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou,s.r.o 40 000 Nedodržení podmínky pro 
uplatnění ceny

Neplnění evidenční povinnosti

11.03.09 Pohřební a hřbitovní služby města Brna, spol. s r.o. 4 000 Neplnění evidenční povinnosti

18.03.09 Město Pacov 2 000 Neplnění evidenční povinnosti

20.03.09 Obec Vranov 1 000 Neplnění evidenční povinnosti

23.03.09 Technická a zahradní správa Moravský Krumlov 2 000 Nedodržení podmínky pro 
uplatnění ceny

Neplnění evidenční povinnosti

27.03.09 Městys Jedovnice 3 000 Nedodržení podmínky pro 
uplatnění ceny

Neplnění evidenční povinnosti

03.04.09 Obec Polešovice 20 000 Neplnění evidenční povinnosti

10.04.09 Městys Křtiny 2 000 Nedodržení podmínky pro 
uplatnění ceny

Neplnění evidenční povinnosti

22.04.09 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 200 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

07.05.09 BK BUS, s.r.o., Moravské Budějovice 20 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

14.05.09 Městys Nedvědice 2 000 Neplnění evidenční povinnosti

15.05.09 Obec Zborovice 10 000 Neplnění evidenční povinnosti
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03.06.09 Průkopník, stavební bytové družstvo, Brno 5 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

12.06.09 Bobrava, spol. s r.o., Modřice 10 000 Neplnění evidenční povinnosti

29.06.09 Obec Vohančice 2 000 Neplnění evidenční povinnosti

Finanční ředitelství v Ostravě

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

09.01.09 Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o., Šternberk 21 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

09.01.09 Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o., Šternberk 97 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

23.01.09 .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 10 000 Neplnění evidenční povinnosti

05.03.09 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s., Olomouc 2 754 104 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

20.03.09 Služby města Horní Benešov s.r.o. 8 000 Neplnění evidenční povinnosti

29.05.09 REMIT s.r.o., Šternberk 330 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

17.06.09 MĚSTO PROSTĚJOV 10 000 Nedodržení maximální ceny

26.06.09 RPG Byty, s.r.o., Ostrava 60 000 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

26.06.09 Krematorium Ostrava, a.s. 1 766 584 Nedodržení věcného 
usměrňování cen

Neplnění evidenční povinnosti

Ing. Ivan Vejborný, v. r.
Vedoucí oddělení 163

28. července 2009
Zpracoval:  Ing. Jaroslav Haman

tel.: 257 043 238
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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 posílá-
ny jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou pro-
váděny 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 uváděj-
te 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 republi-
ce 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 před-
platitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kom-
pletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (záloha 1400 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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