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

Čl. I
Výměr MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam 

zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 
13/2011), se mění takto:

1. V úvodu části II. výměru šestnáctém odseku se 
za slovo „orgány“ vkládají slova „a dalšími volenými 
orgány“.

2. V úvodu části II. výměru druhém odstavci se za slo-
vo „zisk“ vkládají slova „(před zdaněním)“.

 
3.  V části II. položce č. 2 bodu 4 se na konci doplňuje 

věta, která zní:
 „Prokázání zahrnutého přiměřeného zisku v nájem-

ném je předmětem dohody vlastníka a nájemce.“.

4. V části II. položce č. 2 bodu 6 se na konci doplňuje 
věta, která zní:

 „To neplatí pro cenu předané vody a převzaté vody 
odpadní v rámci prodávajícího jako jedné účetní 
jednotky, pokud je na ni zpracována samostatná 
kalkulace podle pravidel této položky.“.

5. V části II. položce č. 2 bodu 11. písm. b) se slovo 
„provozovatel“ nahrazuje slovem „prodávající“ 
a slova „vlastníkem, například v nájemném“ nahra-
zují slovy „jiným subjektem, např. v nájemném po-
dle bodu 4.“.

6. V části II. položce č. 2 bod 14 zní:
 „14. Účetní hodnota infrastrukturního majetku, 
který je prokazatelně používán pro výrobu a pro-
dej zboží s regulovanou cenou včetně majetku, je-
hož odpisy jsou považovány za oprávněné v souladu 
s ustanovením bodu 5, musí být doložitelná jako 
zůstatková hodnota aktiv u příslušného subjektu 
ve smyslu bodu 11, popř. z jeho podrozvahových 
účtů. Do hodnoty infrastrukturního majetku ne-
může být zahrnut majetek, který byl financován 
prostřednictvím dotace (v případě částečného poří-
zení z dotace se nezahrnuje příslušná část hodnoty 
majetku takto pořízeného).“.

7. V části II. položce č. 2 bodu 13 a 16 se slova „příloze 
č. 4“ nahrazují slovy „příloze č. 4A“.

8. V části II. položce č. 2 bodu 15 se na konci textu 
slova: „jako zůstatková hodnota aktiv v účetnictví 
prodávajícího příslušného roku“ nahrazují slovy: 
„obdobně jako u infrastrukturního majetku“.

9. V části II. položce č. 2 bodu 20 se slova „celkové-
ho přiměřeného zisku“ nahrazují slovy „přiměře-
ného zisku celkem“ a za větu první se vkládá věta 
„Při zpracování kalkulace ceny pro rok 2013 je 
výchozím obdobím rok 2012.“. Na konci bodu se 
doplňuje věta: „Prodávající sestavuje každoročně 
průkaz rozdělení celkového zisku v rozsahu podle 
přílohy č. 4B.“.

10. Příloha č. 2 zní:

1

Výměr MF č. 03/2012,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2012

V Praze dne 20. srpna 2012
Č.j.: MF- 83 426/2012/16-161
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 „Příloha č.2 
k výměru MF č. 01/2012

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 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 4,00

Školní mléko čerstvé ochucené s jahodovou příchutí, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek-Místek 4,00

Školní mléko čerstvé ochucené s kakaovou příchutí, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek-Místek 4,00

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

5,00

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

5,00

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

5,00

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

5,00

Školní program – Kravík kakaový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,10

Školní program – Kravík vanilkový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,10

Školní program – Kravík banánový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,10

Školní program – Kravík jahodový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,10

Školní program – Kravík karamelový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,10

Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s vanilkovou příchutí, obal – Tetra Pak 
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,00

Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s jahodovou příchutí, obal – Tetra Pak 
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,00

Lipánek, trvanlivé polotučné mléko s kakaovou příchutí, obal – Tetra Pak 
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,00

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s vanilkovou příchutí, obal – Tetra 
Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 5,00
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Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s jahodovou příchutí, obal – Tetra 
Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 5,00

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

5,00

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s banánovou příchutí, obal – Tetra 
Pak s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 5,00

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 3,00

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

4,00

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

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

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

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 4,00

Školní jogurt Miky meruňkový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,00

Jogurt NATURE – bílý, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,00

Jogurt NATURE – jahoda, 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

Jogurt smetanový broskev, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek-Místek 5,50

Jogurt smetanový borůvka, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek-Místek 5,50

Jogurt smetanový jahoda, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek-Místek 5,50

Jogurt smetanový višeň, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: EKOMILK, s.r.o., Frýdek-Místek 5,50
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Ovocný jogurt višňový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 3,50

Ovocný jogurt meruňkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 3,50

Ovocný jogurt jahodový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 3,50

Ovocný jogurt višňový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,00

Ovocný jogurt meruňkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,00

Ovocný jogurt jahodový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,00

Jogurt NATURE – broskev, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,50

Jogurt NATURE – borůvka, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,50

Jogurt NATURE – stracciatella, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,50

VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA ostatní1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

Jovonka Drink jogurtový nápoj ochucený jahodový, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice 
nad Ohří

6,10

Jovonka Drink jogurtový nápoj ochucený jahodový, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 7,10

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

Lipánek žervé – smetanový krém termizovaný, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,10

Lipánek žervé – smetanový krém termizovaný, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice 
nad Ohří

5,60

ČERSTVÉ SÝRY ostatní1), 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 4,50

Tvarohový krém Lipánek DUO kakaovo banánový, obal – papírový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,50

Tvarohový krém Lipánek limetkový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,50
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Lipánek žervé s pažitkou smetanový sýr termizovaný, obal – polystyrénový 
kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,10

Lipánek žervé s pažitkou smetanový sýr termizovaný, obal – polystyrénový 
kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., 
Bohušovice nad Ohří

 
5,60

Ochucené a neochucené sýry o obsahu nejméně 90 % hmotnostních sýra, které nespadají pod kategorie III a IV 
podle  přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění, balení 80 g

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

MILCO CREMO smetanové – termizovaný tvarohový sýr, obal – polystyrénový 
kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., 
Poděbrady

6,50

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 3,50

Tvaroháček smetanový krém kakaový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 3,50

Tvaroháček smetanový krém smetanový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 3,50

Smetanový krém Bobík vanilkový, obal – kelímek Duosmart s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,50

Smetanový krém Bobík čokoládový, obal – kelímek Duosmart s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,50

Lipánek smetanový krém vanilkový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00

Lipánek smetanový krém kakaový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00

Lipánek duo – smetanový krém vanilka + kakao, obal – papírový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00

Laksymáček vanilkový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,50

Laksymáček kakaový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,50
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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

Školní program – Kravík kakaový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 8,20

Školní program – Kravík vanilkový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 8,20

Školní program – Kravík banánový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 8,20

Školní program – Kravík jahodový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 8,20

Školní program – Kravík karamelový, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 8,20

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

Školní program – Kravík mléčný, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,70

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

Ochucené mléko s vanilkovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: COME vending s.r.o., Opava 8,20

Ochucené mléko kakaové, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: COME vending s.r.o., Opava 8,20

Ochucené mléko s jahodovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: COME vending s.r.o., Opava 8,20

Ochucené mléko s kávovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: COME vending s.r.o., Opava 8,20

MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), 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 6,70
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JOGURTY OSTATNÍ1), balení 150 g

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

Ovocný jogurt višňový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,60

Ovocný jogurt meruňkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,60

Ovocný jogurt jahodový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,60

SMETANOVÝ KRÉM1), balení 80 g

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

Laksymáček vanilkový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,80

Laksymáček kakaový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,80

____________________

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.“.
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Období platnosti

Název prodávajícího

Název kalkulace (oblast)

Zisk v předchozím 
období

Kalkulacex) Skutečnostxx) Poznámka

1. Infrastrukturní majetek (IM) Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II.

2. Provozní majetek (PM) Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II.

3. Pracovní kapitál (PK)
(Poh-Zav+Zas)

3a.
Pohledávky (Poh) = 
90/365 * roční obrat 
regulovaného zboží

Roční obrat je v hodnotách včetně 
DPH.

3b.

Závazky (Zav) = 
15/365 * roční provozní 
náklady na regulované 
zboží 

Roční provozní náklady=roční 
náklady celkem minus finanční 
náklady.

3c.
Zásoby (Zas) = roční 
průměrná hodnota 
zásob

Hodnota zásob zde uplatněná 
nesmí překročit 1 % ročního obratu 
regulovaného zboží.

4. Zohlednění nákupu
společnosti (ZNS) Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II.

5. Celková hodnota OPK 
(součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

6. WACC 7% 7%

7.  RO Viz bod č. 12 pol. č. 2 části II.

Přiměřený zisk z použitého kapitálu 
(PZNK)
(součin ř. 5 a ř. 6 plus ř. 7)

x)  Uvedou se hodnoty podle předpokládané skutečnosti k 31.12. roku předcházejícího roku, pro nějž je 
kalkulace ceny sestavována.

xx) Uvedou se  hodnoty skutečné vykázané k 31.12. roku předcházejícího roku platnosti kalkulace ceny.“.

„Příloha č. 4A 
k výměru MF č. 01/2012

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu
(v tis. Kč)

11. Příloha č. 4 se nahrazuje přílohou č. 4A, která zní:
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Poř. č. Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok x) Rok x) Rok x)
1. Celkový zisk před zdaněním
2. daň z příjmů
3. Čistý zisk (ř. 1 – ř. 2)

z toho
4. příděl do rezervního fondu (nedělitelný fond 

u družstva)
5. příděl do sociálního fondu
6. navýšení základního kapitálu
7. tvorba zdrojů na investice a obnovu
8. splátky úvěrů 
9. tantiémy členů představenstva a dozorčí rady

10. dividendy
11. ostatní (uvede prodávající)
12. Celkem nepoužitý zisk 

x) uvádějí se další léta po roce 2011 předcházející roku, pro nějž byla sestavena nová kalkulace věcně usměrňo-
vané ceny.“.

Čl. II.

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí

„Příloha č. 4B
k výměru MF č. 01/2012

Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek 

za regulovanou i neregulovanou činnost 
(v tis. Kč)

12. Za přílohu č. 4A se vkládá příloha č. 4B, která zní:
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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. 01/2012, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v se-
znamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele
uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto 
Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují vý-
kon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro 
všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. 
Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012, 
pro výrobky vyrobené a dovezené*1) na daňové úze-

mí 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 spo-
třebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Melezínek, v. r.
ředitel

Celní úřad Kolín

Vyřizuje:Andrea Tinková
tel.: +420 327 539 211

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2012,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele 

cigaret – 8. 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/2012

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Egalite 100's Red 20 64,00 EU

Cigareta s filtrem, 99,5 mm

Egalite Black 23 69,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

PHILIP MORRIS ROYAL KS TIN 20 20 70,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

PHILIP MORRIS RUBY KS TIN 20 20 70,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

RGD BLUE 100 BOX 20 SSL 20 67,00 EU

Cigareta s filtrem, 97,0 mm

RGD SILVER 100 BOX 20 SSL 20 67,00 EU

Cigareta s filtrem, 97,0 mm

Ronhill Menthol 20 66,00 HR

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

Ronhill Rich 100 20 66,00 HR

Cigareta s filtrem, 98,5 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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Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém 
zasedání dne 25. 6. 2012 podle § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, a podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zá-
kon o oceňování majetku), v platném znění (dále jen zá-
kon), a § 27 vyhlášky MFČR č. 3/2008 Sb., ve znění vy-
hlášky č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. 
a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanove-
ní 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 8. ceno-
vá mapa stavebních pozemků (dále jen cenová mapa). 
Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních po-
zemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové 
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28 
a § 28a, popř. § 32 odst. 2 vyhlášky MFČR č. 3/2008 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., 
č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 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 teré-
nu se postupuje podle § 27 odst. 4 vyhlášky.

Článek 4

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

Článek 5

Cenová mapa v rozsahu 22 mapových listů grafic-
ké části na kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, 
jednoho listu mapového kladu a 15 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. 7/2011 ze dne 
20. 6. 2011.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 
11. července 2012.

Václav Kášek, v. r.
starosta

Jana Kohoutová, v. r.
místostarostka

3

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE

č. 3/2012,

kterou se vydává 8. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
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Název, sídlo 
kontrolované osoby Kontrolované zboží, služba

Výše uložené 
pokuty/Bez 

nálezu

Č.j. nebo 
spisová značka

Kontrolované 
období 

Datum vydání 
rozhodnutí / 
Datum nabytí 
právní moci roz-
hodnutí

Porušení ceno-
vých předpisů 
(§, odst., písm. 
zákona o ce-
nách)

Ivo Vonásek 

Zdravotní péče poskytovaná 
účastníku veřejného zdravot-
ního pojištění (VZP) a není 
hrazena z VZP

3 000,- 8856/11-2700 2010–2011 15.12.2011 / 
29.12.2011

§16,odst. (1) 
písm. g) 

Město Horní Bříza 

Nájemné z pozemků neslou-
žících k podnikání nájemce, 
služby hřbitovní poskytované 
v souvislosti s pronájmem 
a užíváním hrobového místa 

5 000,- 1345/12-2700 2009–2011 17.2.2012 / 
29.2.2012

§15,odst. (1) 
písm. f) ve znění 
zákona platném 
do 17. 11. 2009 
§16,odst. (1) 
písm. g)

Západočeské 
komunální 
služby a.s. 

Sběr, přeprava, třídění a od-
straňování komunálního 
odpadu 

 65 000,- 1702/12-2700 2010–2012 29.2.2012 / 
12.3.2012

§16,odst. (1) 
písm. d)

MONTSTAV CZ Zneužití hospodářského 
postavení 5 000,- 2151/12-2700 2009–2011 14.3.2012 / 

26.3.2012
§16,odst. (3) 
písm. b)

HomeoDent s.r.o.

Zdravotní péče poskytovaná 
účastníku veřejného zdravot-
ního pojištění (VZP) a není 
hrazena z VZP

6 000,- 3731/12-2700 2010–2011 17.5.2012 / 
7.6.2012

§16,odst. (1) 
písm. d), g)

Vodovody 
a kanalizace města 
Kdyně spol. s r.o.

Pitná voda dodávaná odbě-
ratelům a odvádění a čištění 
odpadních vod, z toho jen 
voda odvedená kanalizací 
nečištěná, a voda odpadní 
čištěná 

Bez nálezu 2627/12-2700 2010–2011

AYIN, s.r.o.

Pitná voda dodávaná odbě-
ratelům a odvádění a čištění 
odpadních vod, z toho jen 
voda odvedená kanalizací 
nečištěná, a voda odpadní 
čištěná 

Bez nálezu 3274/12-2700 2010–2011

Základní škola 
Ledce, okres 
Plzeň-sever, 
příspěvková 
organizace

Mléčné výrobky pro žáky Bez nálezu 3234/12-2700 2010–2012

Město Rotava

Nájemné z pozemků neslou-
žících k podnikání nájemce, 
služby hřbitovní poskytované 
v souvislosti s pronájmem 
a užíváním hrobového místa 

Bez nálezu 3767/12-2700 2010–2011

Město Abertamy

Pitná voda dodávaná odbě-
ratelům a odvádění a čištění 
odpadních vod, z toho jen 
voda odvedená kanalizací 
nečištěná, a voda odpadní 
čištěná 

Bez nálezu 4286/12-2700 2010–2011

Fořt a synové 
krematorium

Služby krematorií a pronájem 
obřadních síní pro smuteční 
účely

Bez nálezu 4697/12-2700 2010–2011

4

Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách 

a rozhodnutích o uložení pokuty

Datum: 12. července 2012 Vyřizuje: Ing. Václav Bejček
tel.: 377 160 350

e-mail: vaclav.bejcek@pl.ds.mfcr.cz
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Název, sídlo 
kontrolované osoby

Kontrolované zboží, 
služba

Výše uložené 
pokuty / Bez 

nálezu

Č.j. nebo 
spisová značka

Kontrolované 
období

Datum vydání 
rozhodnutí/
Datum nabytí 
právní moci 
rozhodnutí

Porušení ceno-
vých předpisů 
(§, odst., písm. 
zákona
 o cenách)

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1

poštovní služby 
do zahraničí 696 468 Kč ČTÚ-26 

414/2011-611 2008–2011 27. 4. 2012/
16. 5. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. b) 

5

Český telekomunikační úřad

Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012 

podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.

Datum: 2. srpna 2012 Vyřizuje: Ing. Jitka Zítková
tel.: 224 004 650

e-mail:zitkovaj@ctu.cz

Ing. Beáta Smrkovská
ředitelka odboru ekonomické regulace
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Název, sídlo kontrolované 
osoby

Kontrolované 
zboží, služba

Výše uložené 
pokuty/ bez 

nálezu

Č.j. nebo 
spisová značka

Kontrolované 
období 

 Datum vydání 
rozhodnutí / Da-
tum nabytí právní 
moci rozhodnutí

Porušení ceno-
vých předpisů (§, 
odst., písm. záko-
na o cenách)

Arnošt Zerner
Resslova 757
438 01 Žatec

pohřební služby 4.000 Kč 17/12-2700-
505701 r. 2010 a r. 2011 3. 1. 2012 /

12. 1. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. g) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ a.s.
Křižíkova 1098/6
430 01 Chomutov
IČ: 27341313

služby spojené 
s užíváním 
nájemního bytu 

 4.000 Kč  361/12-2700-
506935

 r. 2010 
a r. 2011

 16. 1. 2012 /
25. 1. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. c) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

Jiří Kučera
nar. 1978
Dělnická 51/2
417 12 Proboštov
IČ: 72616521

pohřební služby  1.000 Kč  1200/12-2700-
505701

 r. 2011 
a r. 2012

 31. 1. 2012 /
9. 2. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. h) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

CPI BYTY,a.s.
Václavské náměstí 
1601/47
110 00 Praha 1
IČ: 26228700

voda pitná 
dodávaná a voda 
odvedená

 63.878 Kč  1116/12-2700-
504722

 r. 2008 
a r. 2009

 27. 1. 2012 /
11. 2. 2012 

§ 15 odst. 1 
písm. c) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
do 17.11.2009 

Maxi travel s.r.o.
Mírové náměstí 3428/5A
400 01 
Ústí nad Labem

informační 
a evidenční 
povinnosti 
při pronájmu 
nemovitostí

 4.000 Kč  1735/12-2700-
506935  r. 2010  17. 2. 2012 /

28. 2. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. h) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

Marie Vrculová
Všechlapy 93
417 71 Zábrušany,
okr. Teplice

 pohřební služby  10.000 Kč 4311/12-2700-
506935 r. 2011 a r. 2012 13. 4. 2012 /

26. 4. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. a), g) 
zákona o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

Ekoservis Ralsko s.r.o.
V Lukách 95/IV
471 24 Mimoň 
IČ: 273 27 451

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

 91.422 Kč  4317/12-2700-
500325  r. 2010  12. 4. 2012 /

3. 5. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. d) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

CPI BYTY,a.s.
Václavské náměstí 
1601/47
110 00 Praha 1
IČ: 26228700

služby spojené 
s užíváním 
nájemního bytu

 6.445 Kč  5680/12-2700-
504722  r. 2010  16. 5. 2012 /

29. 5. 2012 

§ 16 odst. 1 
písm. a), b) 
zákona o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

Podnik služeb 
Jirkov s.r.o.
Březenec 704
431 11 Jirkov
IČ: 250 20 307

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

 173.563 Kč  7832/12-2700-
506935  r. 2008  27. 6. 2012 /

18. 7. 2012

§ 15 odst. 1 
písm. c) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
do 17.11.2009 

LIKREM s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 
128
Liberec
IČ: 46712747

pohřební služby  200.000 Kč  7413/12-2700-
500325  r. 2010  29. 6. 2012 /

10. 7. 2012

§ 16 odst. 1 
písm. d) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
od 18.11.2009

6
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Mojmír Klíma
nar. 1954
Okružní 1235
434 01 Most

mléčné výrobky 
pro žáky  bez nálezu  3644/12-2700-

504722
 r. 2010 
a r. 2011  --  --

Miroslava Formánková
nar. 1956
Mlatce 2
405 02 Františkov
nad Ploučnicí

mléčné výrobky 
pro žáky  bez nálezu  1569/12-2700-

504722
 r. 2010 
a r. 2011  --  --

Technické služby města 
Litoměřice
Na Kocandě 661/22
412 01 Litoměřice
IČ: 00080128

pohřební služby  0  8936/09-2700-
506711  r. 2008  --

§ 15 odst. 1 
písm. c) zákona 
o cenách, 
ve znění platném 
do 17.11.2009 

Datum: 25. 7. 2012 Vyřizuje: Ing. Radek Šafařík
tel.: 475 252 224

e-mail: radek.safarik@ul.ds.mfcr.cz

Ing. Daniela Žáčková
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Číslo jednací: 6140/12-2700

Datum: 7. srpna 2012 

Vyřizuje: Ing. Mgr. Martina Zemláková
tel.: 596 651 331

e-mail: Martina.Zemlakova@os.ds.mfcr.cz

Ing. Sitko
ved. odd. cen. kontroly

Název, sídlo 
kontrolované osoby

Kontrolované zboží, 
služba

Výše uložené 
pokuty / Bez 

nálezu

Spisová 
značka

Kontrolované 
období

Datum vydání 
rozhodnutí / 
Datum nabytí 
právní moci roz-
hodnutí

Porušení ceno-
vých předpisů (§, 
odst., písm. záko-
na o cenách)

GYNCENTRUM 
OSTRAVA s.r.o.,
Ostrava

prováděné zdravotní 
výkony v odbornosti 
603 a 604

30 000 Kč 1415/12-01 2010-2011 28.2.2012 / 
10.3.2012

§ 16 odst. 1 
písm. d)

SMO, městská akciová 
společnost Orlová,
Orlová

sběr, přeprava, třídění 
a odstraňování komu-
nálního odpadu

30 000 Kč 3364/12-05 2010-2011 30.5.2012 / 
13.6.2012

§ 16 odst. 1 
písm. d), § 16 
odst. 1 písm. g)

TRADE 
HAMMER s.r.o.,
Ostrava

ceny za odvádění 
a čištění odpadních 
vod

bez nálezu 26/12-2700 2010-2011

Mgr. Šárka Suchánková,
Havířov

ceny za nakupované 
služby krematorií 
a pronájmy obřadních 
místností a dodržová-
ní ust. § 4 odst. 4 zá-
kona o pohřebnictví

18 000 Kč 2459/12-02 2010-2011 18.4.2012 / 
3.5.2012

§ 16 odst. 1 
písm. d)

Základní škola Vratimov, 
Datyňská 690,
Vratimov

mléčné výrobky pro 
žáky škol bez nálezu 103/12-2700 2010-2012

TRADE 
HAMMER s.r.o.,
Ostrava

ceny za odvádění 
a čištění odpadních 
vod

10 000 Kč 3663/12-04 2012 30.5.2012 / 
9.6.2012

§ 16 odst. 1 
písm. d)

Technické služby 
Krnov s.r.o.,
Krnov

ceny za pronájem hro-
bových míst a služeb 
hřbitovních

20 000 Kč 2645/12-03 2010-2011 18.4.2012 / 
4.5.2012

§ 16 odst. 1 
písm. c), § 16 
odst. 1 písm. g)

Technické služby 
Opava s.r.o.,
Opava

ceny za pronájem hro-
bových míst a služeb 
hřbitovních

bez nálezu 874/12-2700 2010-2011

MUDr. Roman Mrovec,
Kobeřice

prováděné zdravotní 
výkony v odbornosti 
014

bez nálezu 875/12-2700 2010-2011

Základní škola a Dětský 
domov Zábřeh,
Zábřeh

mléčné výrobky pro 
žáky škol bez nálezu 3350/12-2700 2010-2012

7

Finanční ředitelství v Ostravě

Přehled o provedených cenových kontrolách 

za 1. pololetí roku 2012 (stav k 30. 6. 2012)
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Datum: 17. 8. 2012 Vyřizuje: Ing. Hana Konečná
tel.: 573 521 655

e-mail: hana.konecna@holesov.cz

Ing. Jitka Martínková
vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad

Název, sídlo 
kontrolované osoby

Kontrolované 
zboží, služba

Výše uložené 
pokuty/Bez 

nálezu

Č.j. nebo spisová 
značka

Kontrolované 
období

Datum vydání 
rozhodnutí/
Datum nabytí 
právní moci 
rozhodnutí

Porušení ceno-
vých předpisů (§, 
odst., písm. záko-
na o cenách)

Hana Georgiánová, 
U Letiště 1255/49, 
Holešov

Maloobchod 
(oděvy) Bez nálezu ŽÚ/2cen/2012/

Ma
1. 6. 2011 – 
29. 2. 2010

Alena Valášková, 
Bezručova 1302/19, 
Holešov

Pedikúra, 
manikúra Bez nálezu ŽÚ/1cen/2012/

Ma
1. 5. 2011 – 
29. 2. 2012

AHOLD Czech 
Republic, a.s., 
Slavíčkova 827/1a, 
Brno-Lesná

Supermarket 
Albert 4.000 Kč ŽÚ/3cen/2010/

Ma
1. 1. 2012 – 
30. 6. 2012

10.7.2012/
28.7.2012

§ 16 odst. 1 písm. 
h)

BILLA, spol. s r.o.,
Modletice 67

Supermarket 
Billa Bez nálezu ŽÚ/4cen/2010/

Ma
1. 5. 2012 – 
31. 7. 2012

8

Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově

Přehled o provedených cenových kontrolách

za I. pololetí roku 2012
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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 vyři-
zovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbliž-
ší částky po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou po-
sílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou 
prováděny 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 227 018 111; 

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
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 1700 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné: 
Raiffeisen Bank, č. ú.: 1031046145/5500. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.
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