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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 9/2013

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

Čl. I

Výměr MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam 
zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 
13/2012), se mění takto:

1. V části II. položce č. 6 písmene b) druhý odsek včet-
ně poznámky pod čarou č. 37 zní:

 „ – žáci a studenti všech škol do věku 26 let, kteří 
plní povinnou školní docházku nebo se soustav-
ně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší 
odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo 
prezenční formě studia37).“. 

2. Příloha č. 2 zní:

1

Výměr MF č. 02/2013,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2013

V Praze dne 14. srpna 2013
Č.j.: MF-77473/2013/16

____________________

37) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
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 „Příloha č.2 
k výměru MF č. 01/2013

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

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

5,10

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

5,10

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

5,10

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s příchutí banán, obal – Tetra Pak 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 5,10

Kravík Kakaový – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,20

Kravík s příchutí Vanilka – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,20

Kravík s příchutí Banán – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,20

Kravík s příchutí Jahoda – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,20

Kravík s příchutí Karamel – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,20

Lipánek – trvanlivé mléko polotučné ochucené s příchutí vanilky, obal – Tetra Pak 
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,10

Lipánek – trvanlivé mléko polotučné ochucené s příchutí jahody, obal – Tetra Pak 
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,10

Lipánek – trvanlivé mléko polotučné ochucené s příchutí kakaa, obal – Tetra Pak 
(kartonek) s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta a.s., České Budějovice 5,10

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s příchutí vanilka, obal – Tetra Pak 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 5,10

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s příchutí jahoda, obal – Tetra Pak 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 5,10

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s příchutí čokoláda, obal – Tetra Pak 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 5,10

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík s příchutí banán, obal – Tetra Pak 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 5,10
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MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

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

4,10

Milk Drink – trvanlivé polotučné mléko Bobík bez příchutě, obal – Tetra Pak 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,10

Lipánek lahodný – trvanlivé mléko polotučné, obal – Tetra Pak (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,10

Kravík Mlééko – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,10

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 4,10

Školní jogurt Miky meruňkový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 4,10

Jihočeský NATURE – bílý jogurt, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 4,10

Jihočeský NATURE – jahodový jogurt, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00

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: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

Ovocný jogurt meruňkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

Ovocný jogurt jahodový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

Ovocný jogurt višňový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,10

Ovocný jogurt meruňkový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,10

Ovocný jogurt jahodový, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 4,10

Jihočeský NATURE – broskvový jogurt, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00

Jihočeský NATURE – vanilkový jogurt, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00

Jihočeský NATURE – čokoládový jogurt, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00
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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

7,00

Jovonka Drink jogurtový nápoj ochucený jahodový, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 7,50

VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA ostatní1), balení 200 ml

 Název a popis výrobku 

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

Imunel – Nature, jogurtové mléko slazené, obal – kartonek Elopak s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 7,00

Imunel –Jahoda, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 7,00

Imunel –Brusinka, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 7,00

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

Lipánek žervé – smetanový sýr termizovaný, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 6,00

Lipánek žervé – smetanový sýr termizovaný, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 6,00

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 5,00

Tvarohový krém Lipánek DUO kakaovo banánový, obal – papírový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 5,00

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

Lipánek žervé s pažitkou – smetanový sýr termizovaný, obal – polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 6,00

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

 
6,00
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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

MILKO CREMO smetanové – termizovaný tvarohový sýr, obal – polystyrénový 
kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 7,00

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 4,00

Tvaroháček smetanový krém kakaový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

Tvaroháček smetanový krém smetanový, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady 4,00

Smetanový krém Bobík vanilkový, obal – kelímek Duosmart s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 5,00

Smetanový krém Bobík čokoládový, obal – kelímek Duosmart s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 5,00

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

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

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

Laksymáček vanilkový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, 
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,00

Laksymáček kakaový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,00

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

Kravík Kakaový – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České Budějovice 8,40

Kravík s příchutí Vanilka – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České Budějovice 8,40

Kravík s příchutí Banán – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České Budějovice 8,40

Kravík s příchutí Jahoda – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České Budějovice 8,40

Kravík s příchutí Karamel – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České Budějovice 8,40
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MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené1), balení 250 ml

Název a popis výrobku

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli 
 Kč/kus

Kravík Mlééko – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: ADANTE s.r.o., České Budějovice 7,60

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 8,40

Ochucené mléko kakaové, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., Opava 8,40

Ochucené mléko s jahodovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., Opava 8,40

Ochucené mléko s kávovou příchutí, obal – polypropylenový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: COME – vending s.r.o., Opava 8,40

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 7,60

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 2013.

Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
ministr financí



8 CENOVÝ VĚSTNÍK 9/2013

Celní úřad pro Středočeský kraj podle § 10 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v polož-
ce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj 
č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovaný-
mi cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele
2. změny pevných cen
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. 2013, 

pro výrobky vyrobené a dovezené*1) na daňové území 
ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na da-
ňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytiště-
nými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Vladimír Pidrman, v. r.
ředitel

Celní úřad pro Středočeský kraj

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

2

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2013,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret 

a změny pevných cen – 8. dodatek

____________________

1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.8/T/2013

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

BENSON&HEDGES ADDITIVE FREE 20 72,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

CHESTERFIELD BLUE KS BOB 23 ND 23 79,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

CHESTERFIELD RED KS BOB 23 ND 23 79,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

L&M LINK (BLUE) 100 RCB 20 SSL 20 78,00 EU

Cigareta s filtrem, 97,0 mm

L&M LINK (VIOLET) 100 RCB 20 SSL 20 78,00 EU

Cigareta s filtrem, 97,0 mm

West Black Compact 20 69,00 EU

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

West Silver Compact 20 69,00 EU

Cigareta s filtrem, 83,0 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

2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2012, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2013 se

u výrobku MARLBORO GOLD TOUCH KS BOX 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „82,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“.
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3

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II (Středočeský kraj)

Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Název, sídlo kontrol
osoby

Kontrolované 
zboží, služba

Výše uložené
pokuty/bez 

nálezu

Č.j. nebo
spisová značka 

Kontrolované
období

Datum vydání 
rozhodnutí/ 
datum nabytí 
právní moci

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

Ing. Vladimír Polonský – 
LERO, Nupaky 217, 251 00 vodné a stočné bez nálezu 232788/13 15.6.2011-

31.10.2012   

HIA, a.s., Nupaky 149, 251 01 
Říčany u Prahy vodné a stočné bez nálezu 232785/13 15.6.2011-

31.10.2012   

Datum: 9. 7. 2013 Vyřizuje:
JUDr. Ivan Slavický

tel.: 261 373 253
e-mail: ivan.slavický@fs.mfcr.cz
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4

Specializovaný finanční úřad – oddělení cenové kontroly v Brně

Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

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

Porušení ce-
nových před-
pisů (§, odst., 
písm. zákona 
o cenách)

ADAVAK s.r.o., 
Nádražní č.p. 455, 
679 04 Adamov

voda pitná dodávaná 
a odvedená 5 000,- 19609/12-2700-

710040 R-21 2010-2011 27.12.2012/
5.1.2013

§ 16 odst. 1 
písm. d)

TS služby s.r.o., 
Soškova 1346, 
592 31 Nové Město 
na Moravě

sběr, přeprava, třídění 
a odstraňování komu-
nálního odpadu

bez nálezu 182520/13/4000-
03000-709234 2011-2012   

Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova 832, 580 01 
Havlíčkův Brod 

voda pitná dodávaná 
a odvedená bez nálezu 108213/13/4000-

03000-700601 2011-2012   

Město Slušovice, nám. 
Svobody 25, 763 15 
Slušovice

nájemné z pozemků 
nesloužících pro účely 
podnikání nájemce 
včetně hrobových 
míst a cen hřbitovních 
služeb poskytovaných 
v souvislosti s pro-
nájmem a užíváním 
hrobových míst

3 000,-
176664/13/4000-

03000-703193
R-3

2011-2012 17.5. 2013/
29.5.2013

§ 16 odst. 1 
písm. c)

a g)

TS města a.s., 
K Ochozi 666,
593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem

sběr, přeprava, třídění 
a odstraňování komu-
nálního odpadu

bez nálezu 83143/13/4000-
03000-709234 2011-2012   

Základní škola Velká 
Bíteš, příspěvková 
organizace
Sadová 579,
595 01 Velká Bíteš

školní mléko pro žáky 
škol bez nálezu 29331/13/4000-

03000-711211 2011-2012   

Základní škola 
a Mateřská škola Dolní 
Dunajovice, 
příspěvková organizace, 
Hlavní 82, 691 85 Dolní 
Dunajovice 

školní mléko pro žáky 
škol bez nálezu 29350/13/4000-

03000-711211 2011-2012   

Základní škola Slušovice, 
příspěvková organizace
Školní 222,
763 15 Slušovice

školní mléko pro žáky 
škol bez nálezu 105696/13/4000-

03000-711211 2011-2012   

Základní škola Nové 
Město na Moravě, 
příspěvková organizace,
Vratislavovo náměstí 124, 
592 31 Nové Město 
na Moravě

školní mléko pro žáky 
škol bez nálezu 175940/13/4000-

03000-711211 2011-2012   
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Datum: 1. 7. 2013 Vyřizuje:
Ing. Olga Kalová
tel.: 545 561 448

e-mail: olga.kalova@fs.mfcr.cz

Obec Křenovice,
Školní 535,
683 52 Křenovice

nájemné z pozemků 
nesloužících pro účely 
podnikání nájemce 
včetně hrobových 
místa cen hřbitovních 
služeb poskytovaných 
v souvislosti s pro-
nájmem a užíváním 
hrobových míst

3 000,-
216754/13/4000-

03000-711212
R-4

2011-2012 12.6.2013/
21.6.2013

§ 16 odst. 1 
písm. c)

a g)

MUDr. Filip Georges, 
Hlinky 44/112a,
603 00 Brno-střed-Pisárky

ceny stomatologických 
výkonů a výrobků bez nálezu 175195/13/4000-

03000-710040 2012  

Bc. Martina Pantůčková, 
Lacinova 1867/20,
621 00 Brno

úhrady za plnění po-
skytovaná s užíváním 
nájemního bytu

5 000,-
142778/13/4000-
03000-710040

R-2
2010-2012 22.4.2013/

20.5.2013
§ 15 odst. 1 

písm. c)
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5

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích

Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Název, sídlo kontrol osoby Kontrolované 
zboží, služba

Výše uložené 
pokuty/bez 

nálezu
Č.j. nebo spisová značka Kontrolované 

období 

Datum vy-
dání rozhod-
nutí / datum 
nabytí práv-
ní moci

Porušení ce-
nových před-
pisů (§, odst., 
písm. zákona 
o cenách)

„Společenství vlastníků 
jednotek U Nádraží 198, 
199, 200 České Velenice“, 

rozúčtování 
vodného 
a stočného

bez nálezu 17722/13/4000002200-01 2009 až 2011   

.A.S.A. Dačice s.r.o., 
Dačice, U Stadionu 50/V, 
PSČ 380 01

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

157485,00 69308/13/400002200-02 2010, 2011 27.3.13 / 
5.4.13

§ 16 odst. 1 
písm. d), e)

Nemocnice České 
Budějovice, a.s., České 
Budějovice, B. Němcové 
585/54, PSČ 370 01

zdravotní 
péče na žádost 
státních orgánů

bez nálezu 18053/13/400002200-03 2011, 2012   

Město Lomnice nad 
Lužnicí, náměstí 5. května 
130,PSČ 378 16

nájemné 
z pozemků, 
služby hřbitovní

4747,00 25906/13/400002200-04 2011, 2012 19.4.13 / 
1.5.13

§ 16 odst. 1 
písm. b), g)

Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a.s., Jindřichův 
Hradec, U Nemocnice 380/
III, PSČ 377 08

zdravotní 
péče na žádost 
státních orgánů

bez nálezu 41580/13/400002200-05 2011, 2012   

Obec Větřní, Větřní, 
Na Žofíně 191, PSČ 382 11

nájemné 
z pozemků, 
služby hřbitovní

8000,00 48966/13/400002200-06 2011, 2012 13.5.13 / 
22.5.13

§ 16 odst. 1 
písm. g)

Městys Lhenice, Lhenice, 
Školní 124, PSČ 384 02

nájemné 
z pozemků, 
služby hřbitovní

8000,00 56107/13/400002200-07 2011, 2012 2.4.13 / 
11.4.13

§ 16 odst. 1 
písm. g)

ČOV Český Krumlov s.r.o., 
Český Krumlov, Horní 
Brána 509, PSČ 383 01

odvádění 
a čištění 
odpadních vod

100000,00 65831/13/400002200-08 2012, 2013 3.6.13 / 
14.6.13

§ 16 odst. 1 
písm. d), g)

Městské služby Písek s.r.o., 
Písek, Pražská 372, 
PSČ 397 01

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

bez nálezu 87286/13/400002200-09 2011, 2012   

Lubomír Pecháček s.r.o., 
Milevsko, B. Němcové 1123, 
PSČ 399 01

zdravotní péče 
nehrazená 
z VZP

bez nálezu 98191/13/400002200-10 2011, 2012   

Město Bavorov, Bavorov, 
Náměstí Míru 1, PSČ 387 73

nájemné 
z pozemků, 
služby hřbitovní

6000,00 98233/13/400002200-11 2011, 2012 23.5.13 / 
1.6.13

§ 16, odst. 1, 
písm. g)

Služby Města Milevska, 
spol. s r. o., Milevsko, 
Karlova 1012, PSČ 399 01

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

bez nálezu 135495/13/400002200-12 2011, 2012   

Městské hospodářství 
Vodňany, Vodňany, nám. 
Svobody 3, PSČ 389 01

pronájem 
obřadních 
místností pro 
smuteční účely

bez nálezu 175204/13/400002200-14 2011, 2012   
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Technické služby 
Tábor s.r.o., Tábor, 
kpt. Jaroše 2418, PSČ 390 03

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

bez nálezu 189852/13/400002200-15 2011, 2012   

Společenství vlastníků 
jednotek Kaplice. č. p. 504 
a č. p. 505, Kaplice, 
Na Vyhlídce 504, 
PSČ 382 41

rozúčtování 
vodného bez nálezu 223001/13/400002200-16 2012   

Datum: 3. 7. 2013 Vyřizuje:
Ing. Milan Kovařík

tel.: 387 722 227
e-mail: Milan.Kovarik@fs.mfcr.cz
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Datum: 12. 7. 2013 Vyřizuje:
Ing. Ivan Oliva
tel.: 495 851 227

e-mail: ivan.oliva@fs.mfcr.cz

Jméno a příjmení oprávněné osoby:
Ing. Ivan Oliva

6

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Hradci Králové

Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Název, sídlo kontrol
osoby

Kontrolované zboží, 
služba

Výše 
uložené 

pokuty/bez 
nálezu

Č.j. nebo
spisová značka

Kontrolované
období

Datum vydání 
rozhodnutí / 
datum nabytí 
právní moci

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

Obec Nepolisy, Nepolisy 75, 
503 63 Voda odvedená 4 000 1300255772/ 

400002700
1.1.2011 až 
31.12.2012

21.6.2013/ 
3.7.2013

§16,odst. (1) 
písm. d)

Vodohospodářská 
a obchodní společenost, 
a. s.
Jičín, Na Tobolce 428,
506 45

Voda pitná, voda 
odvedená 20 000 1300266574/ 

400002700
1.1.2011 až 
31.12.2012

26.6.2013/ 
9.7.2013

§16,odst. (1) 
písm. d)

Obec Jeřice, 508 01 Hořice Voda odvedená bez nálezu 1300230953/ 
400002700

1.1.2011 až 
31.12.2012   

Obec Chotěvice, 543 76 
Chotěvice 275

Voda pitná, voda 
odvedená bez nálezu 1300263088/ 

400002700
1.1.2011 až 
31.12.2012   

Marcel Jeřábek, pohřební 
služba, Holovousy 64,
508 01

Služby krematorií 
a pronájem obřad-
ních místností

4 000 1300161902/ 
400002700

1.1.2011 až 
31.12.2012

9.5.2013/ 
20.5.2013

§16,odst. (1) 
písm. d)

Miluše Menclová, pohřební 
služba,
Bohuslavice n. Met. 269, 
549 06

Služby krematorií 
a pronájem obřad-
ních místností

4 000 1300167948/ 
400002700

1.1.2011 až 
31.3.2013

9.5.2013/ 
20.5.2013

§16, odst. 
(1) písm. d), 
h), odst. (3) 

písm. a) 
Stanislav Macháček, 
pohřební služba,
nám. Jiřího z Poděbrad 235, 
508 01 Hořice

Služby krematorií 
a pronájem obřad-
ních místností

4 000 1300162148/ 
400002700

1.1.2011 až 
31.12.2012

9.5.2013/ 
20.5.2013

§16,odst. (1) 
písm. d)

Technické služby Hořice 
spol. s r.o.,
Čelakovského 1457,
508 01 Hořice

Pronájem obřadních 
místností bez nálezu 1300115056/ 

400002700
1.1.2011 až 
28.2.2013   

Město Nové Město nad 
Metují, nám. Republiky 6,
549 01 Nové Město nad 
Metují

Pronájem obřadních 
místností bez nálezu 1300168557/ 

400002700
1.1.2011 až 
31.3.2013   

Město Rychnov nad 
Kněžnou, Havlíčkova 136,
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou

Pronájem obřadních 
místností bez nálezu 1300255457/ 

400002700
1.1.2011 až 
31.5.2013   

ČSAD BUS Chrudim a.s., 
Na ostrově 177,
537 01 Chrudim

Cena za užívání au-
tobusových nádraží bez nálezu 1300 173387/ 

400002700
1.1.2010 až 
31.12.2012   
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Datum: 4. července 2013 Vyřizuje:
Ing. Mgr. Martina Zemláková

tel.: 596 150 133
e-mail: Martina.Zemlakova@fs.mfcr.cz

Jméno a přijmení oprávněné osoby:
Ing. Jan Sitko

vedoucí oddělení cenové kontroly

7

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ostravě

Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Název, sídlo kontrol
osoby

Kontrolované 
zboží, služba

Výše 
uložené 

pokuty/bez 
nálezu

Č.j. nebo spisová značka Kontrolované
období

Datum 
vydání 
rozhodnutí/ 
datum na-
bytí právní 
moci

Porušení 
cenových 
předpisů (§, 
odst., písm. 
zák o cenách)

BYTservis-služby, spol. s r.o., 
Karviná – Ráj, Prameny 
603/24, PSČ 734 01

ceny služeb spo-
jených s užíváním 
nájemního bytu

bez nálezu 33424/13/400003200-01 2010-2011   

Základní škola, Ostrava-
Poruba, Čkalovova 942, 
příspěvková organizace, 
Ostrava

mléčné výrobky 
pro žáky škol bez nálezu 33595/13/400003200-03

šk. rok 
2011/2012, 
2012/2013

  

Základní škola a mateřská 
škola s polským jazykem 
vyučovacím, Třinec, 
Nádražní 10, příspěvková 
organizace, Třinec, 
PSČ 739 61 

mléčné výrobky 
pro žáky škol bez nálezu 78575/13/400003200-05

šk. rok 
2011/2012, 
2012/2013

  

Nehlsen Třinec, s.r.o., 
Třinec-Staré Město, 
Jablunkovská 392, 
PSČ 739 61

sběr, přeprava, 
třídění a odstra-
ňování komunál-
ního odpadu

bez nálezu 72700/13/400003200-06 2010-2012   

Město Mohelnice, U Brány 2 
Mohelnice, PSČ 789 85

nájemné z pozem-
ků veřejné infra-
struktury a z po-
zemků pro veřejná 
pohřebiště, služby 
hřbitovní

bez nálezu 105287/13/400003200-07 2011-2013   

Základní škola, Ostrava-
Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, 
příspěvková organizace,
PSČ 700 30

mléčné výrobky 
pro žáky škol bez nálezu 208059/13/400003200-16

šk. rok 
2011/2012, 
2012/2013
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8

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Plzni

 Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Název, sídlo kontrol.
osoby

Kontrolované 
zboží, služba

Výše uložené
pokuty/bez 

nálezu

Č.j. nebo
spisová značka

Kontrolované
období

Datum vydání 
rozhodnutí/ da-
tum nabytí právní 
moci

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

Město Dobřany, náměstí 
T.G.M. 1, 334 41 Dobřany 

ceny služeb 
spojené s užíváním 
nájemního bytu

20 000,- 63668/13-
02300 2010 – 2011 6.3.2013/15.3.13 §16,odst. 1 c) 

MUDr. Jan Kolář, 
Plzeňská cesta 83, 326 00 
Plzeň

zdravotní výkony  2 000,- 91302/13-
02300 2011 – 2012 28.3.2013/6.4.13 §16,odst. 1 g)

Statutární město Karlovy 
Vary, Moskevská 21, 361 20 
Karlovy Vary

ceny služeb 
spojené s užíváním 
nájemního bytu

10 000,- 98647/13-
02300 2010 – 2011 26.3.2013/3.5.13 §16,odst. 1 c)

KANALIZACE 
a VODOVODY Starý 
Plzenec a.s., Sedlec 195, 
332 08 Starý Plzenec 

voda pitná 
a odvedená 9 000,- 148291/13-

02300 2010 – 2011 25.4.2013/9.5.13 §16,odst. 1 d) 

Becker Bohemia s.r.o., 
Hrádecká 7, 312 00 Plzeň

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

10 000,- 166490/13-
02300 2011 – 2013 6.5.2013/15.5.13 §16,odst. 1 d,g)

Město Kralovice, Markova 
tř. 2, 331 41 Kralovice

ceny služeb 
spojené s užíváním 
nájemního bytu

5 000,- 208023/13-
02300 2010 – 2012 3.6.2013/12.6.13 §16,odst. 1 c)

Město Nejdek, náměstí 
Karla IV. 239, 362 21 
Nejdek

nájemné 
z pozemků a služby 
hřbitovní

8 099,- 210464/13-
02300 2010 – 2012 5.6.2013/14.6.13 §16,odst. 1 a,g)

Město Stod, nám. Čs. 
armády 294, 333 01 Stod

nájemné 
z pozemků Bez nálezu 26086/13-

02300 2010 – 2012   

Město Stod, nám. Čs. 
armády 294, 333 01 Stod služby hřbitovní Bez nálezu 26123/13-

02300 2010 – 2012   

MUDr. Ivan Svoboda, 
Smetanova 645/II, 
342 01 Sušice

zdravotní výkony Bez nálezu 105657/13-
02300 2011 – 2012   

Město Rokycany, 
Masarykovo náměstí 1, 
337 01 Rokycany – Střed

ceny služeb 
spojené s užíváním 
nájemního bytu

Bez nálezu 130478/13-
02300 2010 – 2011   

Základní škola a Mateřská 
škola Drmoul, okres Cheb, 
příspěvková organizace, 
Školní 26, 354 72 Drmoul 

mléčné výrobky 
pro žáky Bez nálezu 281082/13-

02300 2010 – 2013   

Základní škola Velká 
Hleďsebe, Pohraniční 
stráže 95, 354 71 Velká 
Hleďsebe

mléčné výrobky 
pro žáky Bez nálezu 181087/13-

02300 2010 – 2013   

Dopravní podnik Karlovy 
Vary, a.s., Sportovní 656/1, 
360 09 Karlovy Vary

veřejná vnitrostátní 
pravidelná 
autobusová 
doprava

Bez nálezu 209863/13-
02300 2011 – 2013   
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Město Cheb, nám. Krále 
Jiřího z Poděbrad 1/14, 
350 00 Cheb

ceny služeb 
spojené s užíváním 
nájemního bytu

Bez nálezu 237467/13-
02300 2010 – 2011   

Základní škola a mateřská 
škola Lázně Kynžvart, 
okres Cheb, příspěvková 
organizace, K Rybníku 
346, 354 91 Lázně Kynžvart

mléčné výrobky 
pro žáky Bez nálezu 240029/13-

02300 2010 – 2013   

Datum: 11. 7. 2013 Vyřizuje:
Ing. Václav Bejček

tel.: 377 160 350
e-mail: vaclavbejcek@fs.mfcr.cz
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Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ústí nad Labem

 Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Název, sídlo kontrol
osoby

Kontrolované 
zboží, služba

Výše uložené
pokuty/bez 

nálezu

Čj. nebo
spisová značka

Kontrolované
období

Datum vydání 
rozhodnutí/ 
datum nabytí 
právní moci

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

Brabencová Zdeňka, 
Pekárkova 306/4, 460 01 
Liberec, nar. 1953

školní mléko bez nálezu 78429/13/ 
4000002500-01 r. 2011, 2012   

CELIO a.s., V Růžodolu 
2, 435 14 Litvínov, IČ: 
48289922

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

50000,00 26042/13-4000-
002500-507586 r. 2010 4.2.2013 / 

13.2.2013
§ 16 odst. 1 

písm. g)

Frýdlantská vodárenská 
společnost a.s., Zahradní 
768, 464 01 Frýdlant, 
IČ:25496565

voda pitná 
dodávaná a voda 
odvedená

90000,00 21764/13/4000-
02500-03 r. 2011 11.6.2013 / 

20.6.2013
§ 16 odst. 1 

písm. e)

Technické služby města 
Liberce a.s., Erbenova 
376/2, 460 08 Liberec, 
IČ:25007017

užívání 
a pronájem 
veřejného 
pohřebiště

3000,00 773/12-2700-
500325,506723 r. 2010, 2011 12.6.2013 / 

21.6.2013
§ 16 odst. 1 

písm. e)

Trojanová Dana, 
Petrovice 555, 403 37 
Petrovice, nar. 1953

školní mléko  190926/13-
400002500-05 r. 2011, 2012   

Technické služby Děčín 
a.s., Březová 402, 405 01 
Děčín III, IČ: 640522578

sběr, přeprava, 
třídění 
a odstraňování 
komunálního 
odpadu

50000,00 7542/13/4000-
02500-506935

r. 2007, 2008, 
2009, 2010, 

2011

15.4.2013 / 
3.5.2013

§ 16 odst. 1 
písm. d), e)

SPOLEČENSTVÍ 
VLASTNÍKŮ DOMU 
MALÁTOVA 2430, 
Malátova 2430/7, 400 11 
Úsdtí n. L., IČ: 25426869

rozúčtování 
služeb 
poskytovaných 
s užíváním bytů 
a vedení cenové 
evidence

5000,00 75042/13/4000-
02500-506935-11

r.2007, 2008, 
2009, 2010, 

2011

21.5.2013 / 
11.6.2013

§ 16 odst. 1 
písm. d) a e)

Datum: 3. 7. 2013. Vyřizuje:
Ing. Radek Šafařík

tel.: 475 252 493
e-mail: radek.safarik@fs.mfcr.cz

Jméno a příjmení oprávněné osoby:
Ing. Daniela Žáčková
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Specializovaný finanční úřad – Oddělení cenové kontroly I (v Praze)

Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, 

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Název, sídlo kontrolované 
osoby

Kontrolované zboží
služba

Výše uložené
pokuty/bez 

nálezu

Čj. nebo
spisová značka

Kontrolované
období

Datum vydání 
rozhodnutí / 
datum nabytí 
právní moci

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

Náboženská obec CČSH, 
Vratislavova 30/8, 
Praha 2

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

5.226,- 65410/13-4000-
02000-101436 2010-2011 6.3.2013 / 

19.4.2013

§ 16, odst. 
1b,c,h) 

§ 16, odst. 
4a),b),c)

WWTP DKNL, s.r.o., 
Moskevská 63, Praha 10

Voda pitná, voda 
odvedená; věcné 
usměrňování cen

90.000 161238/13-4000-
02000-101436 2008 2.5.2013 / 

20.5.13
§15, odst. 1c),
 § 17, odst 1b)

MUDr. Eva Sládková, 
Švédská 1845/37, Praha 5

Stomatologické 
výkony, 
poskytování 
zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 120225/13-4000-
02000-108770 2011   

Majetková, správní 
a delimitační unie 
odborových svazů,
W. Churchilla 2, Praha 3

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

7.000,- 65497/13-4000-
02000-101436 2010-2011  6.3.2013 / 

13.4.2013 § 16, odst 1d)

Městská část Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

7.344,- 10179/13/4000-
02000-108788 2010-2011  11.3.13 / 

11.4.2013
§ 16, odst. 1 

b,c)

Ing. Pavel Fuchs, 
Pplk. Sochora 740/34, 
Praha 7

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

Bez nálezu 142254/13-4000-
02000-107892 2011   

Bytové družstvo
Kaplická 857,
Kaplická 857/39, Praha 4

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

Bez nálezu 126296/13/4000-
02000-108770 2011   

Městská část 
Praha 13, Sluneční 
náměstí 13/2580, Praha 5

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

Bez nálezu 33479/13/4000-
02000-108788 2010-2011   

MUDr. Irena Petříková, 
Chopinova 1556,
Praha 2 – Vinohrady

Stomatologické 
výkony, 
poskytování 
zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 120886/13-4000-
02000-106069 2011-2012   

MUDr. Jan Žižka, 
Na Ovčinách 970/4, 
Praha 7

Stomatologické 
výkony, 
poskytování 
zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 163969/13-4000-
02000-106069 2011-2012   

Tělocvičná jednota Sokol 
Smíchov II, Vrázova 
1163/6, Praha 5

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

Bez nálezu 174804/13-4000-
02000-106069 2011   

Základní škola, Praha 2, 
Botičská 8,
Botičská 8/130, Praha 2 

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 128666/13/4000-

02000-105899 2010-2012   

Základní škola, Praha 4, 
Bítovská 1,
Bítovská 1246/1, Praha 4

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 89199/13/4000-

02000-105899 2010-2012   

Základní škola, Praha 13, 
Kuncova 1580, Kuncova 
1580, Praha 5 – Stodůlky

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 108888/13/4000-

02000-105899 2010-2012   
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Fakultní základní škola, 
Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy, 
Umělecká 8,.
Umělecká 850/8, Praha 7

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 140432/13/4000-

02000-105899 2010-2012   

Základní škola, Praha 10, 
U Roháčových kasáren 
19/1381, U Roháčových 
kasáren 19/1381,
Praha 10

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 167321/13/4000-

02000-105899 2010-2012   

Marcela Budilová, 
Chrastavská 63/63, P-9

Vyúčtování služeb 
souvisejících 
s bydlením

Bez nálezu 229268/13-4000-
02000-101436 2011   

MUDr. František Hudec, 
Archangelská 865/4, P-10

Stomatologické 
výkony, 
poskytování 
zdravotní péče 
účastníkům VZP

3.000,- 221902/13-4000-
02000-106069 2011 11.6.13 / 

26.6.13 § 16, odst. 1g)

MUDr. Alexandra 
Chládková, K Orionce 
1628/41, P-12

Stomatologické 
výkony, 
poskytování 
zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 188098/13-4000-
02000-108770 2011   

Dentissimo s.r.o., 
Za Valem 1497/4, P-4

Stomatologické 
výkony, 
poskytování 
zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 36874/13-4000-
02000-107892 2011   

MEDICO-JB, s.r.o., 
Jakobiho 328, P-10

Stomatologické 
výkony, 
poskytování 
zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 228512/13-4000-
02000-107892 2012   

Datum: 10. 7. 2013 Vyřizuje:
Soňa Šťastná

tel.: 224 041 102
e-mail: sona.stastna@fs.mfcr.cz

Ing. Renata Jelínková
vedoucí odd. cenové kontroly I
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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 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 1800 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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