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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. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/2013), 
se mění takto:

Příloha č. 1 zní:

1

Výměr MF č. 02/2014,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2014

V Praze dne 14. srpna 2014
Č.j.: MF-56900/2014/1602
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„Příloha č. 1
k výměru MF č. 01/2014

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 6,50

Kravík s příchutí Vanilka - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50

Kravík s příchutí Banán - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50

Kravík s příchutí Jahoda - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50

Kravík s příchutí Karamel - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 6,50

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

Kravík Kakaový – školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 6,50

Kravík s příchutí Vanilka - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 6,50

Kravík s příchutí Banán - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 6,50
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Kravík s příchutí Jahoda - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 6,50

Kravík s příchutí Karamel - školní program, obal - Combibloc (kartonek) s nápisem 
„školní program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 6,50

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 4,50

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

Kravík Mlééko - školní program, obal – Combibloc (kartonek) s nápisem „školní 
program“, dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky 5,50

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 4,50

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

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

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 8,00

Imunel –Jahoda, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 8,00

Imunel –Brusinka, jogurtové mléko, obal – kartonek Elopak s nápisem „školní 
program“, dodavatel: Madeta, a.s., České Budějovice 8,00

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 7,00

Lipánek žervé – smetanový sýr termizovaný, obal – polystyrénový kelímek s nápisem 
„školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 7,00

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 7,00

Lipánek žervé s pažitkou - smetanový sýr termizovaný, obal - polystyrénový kelímek 
s nápisem „školní program“, dodavatel: Bohušovická mlékárna, a.s., Bohušovice nad Ohří 7,00
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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 8,00

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 5,50

Laksymáček kakaový, obal – papírový kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: 
Mlékárna Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, Kouty 5,50

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

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

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

Polotučné mléko s příchutí pistácie, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: COME vending s.r.o., Opava 9,10

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

Polotučné mléko vanilkové, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: COME vending s.r.o., Opava 9,10

Polotučné mléko čokoládové, obal – polypropylenový kelímek s nápisem „školní 
program“, dodavatel: COME vending s.r.o., Opava 8,70

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 7,90

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 2014.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí
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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. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovaný-
mi cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. 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. 2014, 
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/2014,

kterým se stanoví změny pevných cen

pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek

V Praze dne 14. 8. 2014
Č.j.: CÚ pro Středočeský kraj

125224/2014-610000-39

____________________

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/2014

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele
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1. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2014, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2014 a 7/T/2014 se

u výrobku MARLBORO (RED UPGRADE) KS PSP 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „83,00“ nahrazuje pevnou cenou „84,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013 se

u výrobku MARLBORO (RED UPGRADE) RS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „71,00“;

u výrobku P&S Duo (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „70,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“;

u výrobku P&S Duo White (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „70,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“;

u výrobku P&S Red 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“;

u výrobku VICEROY SPECIAL BÍLÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku VICEROY ZELENÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku West Duo (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „73,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2014 se

u výrobku Route 66 Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „73,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2014, 2/T/2014 

a 4/T/2014 se

u výrobku CAMEL BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „83,00“ nahrazuje pevnou cenou „84,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2014 se

u výrobku Moon Bright Blue Slims (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „75,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Moon Dark Blue Slims (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „75,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Rothmans KING SIZE Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „70,00“;

u výrobku Rothmans KING SIZE Silver (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „70,00“.
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V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2014 a 4/T/2014 se

u výrobku VICEROY SPECIAL ČERVENÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku VICEROY SPECIAL MODRÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku VICEROY SPECIAL STŘÍBRNÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2014 a 7/T/2014 se

u výrobku 20 VICEROY S-L B STŘÍBRNÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „68,00“ nahrazuje pevnou cenou „70,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2014 se

u výrobku START BY CHESTERFIELD (RED) RS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „69,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2014 a 4/T/2014 se

u výrobku LUCKY STRIKE BLUE 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „90,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2014, 4/T/2014, 

6/T/2014 a 7/T/2014 se

u výrobku LUCKY STRIKE RED 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „90,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2014 a 7/T/2014 se

u výrobku MARLBORO FLAVOR MIX KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „83,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 5/T/2014 se

u výrobku P&S Black Glide Tec (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „75,00“ nahrazuje pevnou cenou „73,00“;

u výrobku West Black Compact (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „71,00“ nahrazuje pevnou cenou „68,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 5/T/2014 a 7/T/2014 se

u výrobku West Silver Compact (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „70,00“ nahrazuje pevnou cenou „68,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, ve znění Rozhodnutí č. 7/T/2014 se

u výrobku L&M RED LABEL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“.



12 CENOVÝ VĚSTNÍK 9/2014

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2014, ve znění Rozhodnutí č. 3/T/2014 se

u výrobku PHILIP MORRIS ROYAL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS RUBY KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“;

u výrobku RED & WHITE QUANTUM KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2014 se

u výrobku L&M BLUE LABEL KS PSP 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS FRESH CAPS KS RCB 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „68,00“ nahrazuje pevnou cenou „70,00“.
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Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém 
zasedání dne 9. 7. 2014 podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, a podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zá-
kon o oceňování majetku), v platném znění (dále jen 
zákon), a § 2 vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb. k prove-
dení zákona o oceňování majetku, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 
odst. 2 zákona č.151/1997 Sb., se podle § 10 zákona 
vydává pro území obce Horoměřice 10. cenová mapa 
stavebních pozemků (dále jen cenová mapa). Ceny v ní 
uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro 
účely uvedené v § 1 zákona.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové 
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 3 až 
§ 5 vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb. k provedení zákona 
o oceňování majetku (dále jen vyhláška).

Článek 3

V případě nesouladu oceňovaného pozemku v ce-
nové mapě s jeho skutečným stavem se postupuje podle 
§ 9 odst. 5 zákona o oceňování majetku.

Článek 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající 
při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat Obecní-

mu 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. 1/2013 ze dne 
17. 6. 2013.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
dne 26. července 2014.

Václav Kášek, v. r.
starosta

Bc. Jana Kohoutová, v. r.
místostarostka 

3

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 4/2014,

kterou se vydává 10. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
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Název, sídlo kontrol.
osoby

Kontrolované zbo-
ží, 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)

Základní škola, 
Praha 9 - Černý Most, 
Gen. Janouška 1006

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 73091/14-4000-

02000-105899 2011-2013

Základní škola 
Dr. Edvarda Beneše, 
Praha 9 - Čakovice, 
náměstí Jiřího Berana 500 
nám. Jiřího Berana 500/1, 
Praha 9

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 82523/14-4000-

02000-105899 2011-2013

Základní škola
Poláčkova 1067
Poláčkova 1067/3, 
Praha 4 - Krč

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 88048/14-4000-

02000-105899 2011-2013

Základní škola, Praha 9 - 
Horní Počernice, 
Stoliňská 823
Stoliňská 823/16, Praha 9

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 106059/14/4000-

02000-105899 2011-2013

Základní škola, Praha 8, 
Žernosecká 3
Žernosecká 1597/3,
Praha 8

Mléko a mléčné 
výrobky pro žáky Bez nálezu 125109/14/4000-

02000-105899 2011-2013

AMRA s.r.o.,
Mlýnská 3/6, Praha 6 

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

Bez nálezu 105469/14/4000-
02000-108770 2011

Nebe Nemovitosti, s.r.o. 
Karlova 19/152, Praha 1

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

Bez nálezu 108378/14-4000-
02000-101436 2010-2011

Eva Lencová,
Žitná 1575/49, Praha 1

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

Bez nálezu 120822/14-4000-
02000-105899

1.1.2012-
30.6.2013

Pražská správa 
nemovitostí, spol. s r. o. 
Seifertova 9, Praha 3

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

Bez nálezu 29438/14-4000-
02000-107892 2011-2012

GE Aviation Czech s.r.o. 
Beranových 65, Praha 9

§ 2, odst. 3 zákona 
č. 526/1990 Sb. Bez nálezu 427379/13-4000-

02000-105669 2009-2011

Městská část
Praha - Petrovice
Edisonova 429, Praha 10

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

Bez nálezu 26387/14-4000-
02000-108770 2011-2012

Městská část
Praha - Uhříněves
Nové náměstí 1250,
Praha 114

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

Bez nálezu 11403/14-4000-
02000-108770 2011-2012

Městská část 
Praha - Kolovraty 
Mírová 364, 
Praha - Kolovraty

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

Bez nálezu 104005/14/4000-
02000-106069 2012-2013

4

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly I

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

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
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Městská část
Praha - Koloděje
K Jízdárně 9,
Praha - Koloděje

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

5000 123176/14/4000-
02000-108770 2012-2013 4.6.2014 / 

20.6.2014 § 16, odst. 1g)

Městská část
Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 
Praha 9

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

Bez nálezu 109622/14/4000-
02000-106069 2012-2013

Městská část
Praha - Slivenec
K Lochkovu 6,
Praha - Slivenec

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

Bez nálezu 131541/14/4000-
02000-108770 2012-2013

Městská část 
Praha - Řeporyje
Nad náměstím 84, 
Praha - Řeporyje

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

Bez nálezu 126607/14/4000-
02000-108770 2012-2013

Městská část 
Praha - Dolní Chabry 
Hrušovanské 
náměstí 253/5, Praha 8

Hřbitovní služby, 
nájemné z pozem-
ků nesloužících 
pro účely podniká-
ní nájemce

Bez nálezu 124413/14/4000-
02000-106069 2012-2013

MILLENIUM 
dental care s.r.o. 
Kamerunská 606, Praha 6

Stomatologické 
výkony, poskytová-
ní zdravotní péče 
účastníkům VZP

20000 63260/14-4000-
02000-107892 2012 19.3.2014 / 

7.4.2014 § 16, odst. 1d)

MUDr. Eva Čadková 
U Nového 
Suchdola 19/160

Stomatologické 
výkony, poskytová-
ní zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 6359/14-4000-
02000-107892 2012

MUDr. Jaroslav Horák 
Faltysova 1499,
Praha - Zbraslav

Stomatologické 
výkony, poskytová-
ní zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 70609/14/4000-
02000-106069 2012

MUDr. Bohumila 
Janoušková
U Říčanky 1103,
Praha - Uhříněves 

Stomatologické 
výkony, poskytová-
ní zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 72571/14/4000-
02000-106069 2012

MUDr. Robert 
Vondruška
Na Ořechovce 734,
Praha 6 

Stomatologické 
výkony, poskytová-
ní zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 12198/13/4000-
02000-106069 2012

MUDr. Dana Pešková 
Budyšínská 333/1,
Praha 8 - Chabry

Stomatologické 
výkony, poskytová-
ní zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 23331/14-4000-
02000-108770 2012

MUDr. Jan Pavlíček 
Vybíralova 969, Praha 9

Stomatologické 
výkony, poskytová-
ní zdravotní péče 
účastníkům VZP

Bez nálezu 46183/14-4000-
02000-108770 2012

Bytové družstvo 
Dostálových 1208 
Manželů Dostálových 
1208, Praha - Kyje

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

Bez nálezu 63201/14/4000-
02000-108788 2010-2012

Správa železniční 
dopravní cesty, státní 
organizace
Dlážděná 1003/7, Praha 1

§ 2 , odst. 3 zákona 
č. 526/1990 Sb. Bez nálezu 129465/14/4000-

02000-101436
1.4.12-

31.12.2013

Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s.
Pařížská 11, Praha 1

Dodávky pitné 
vody odběratelům, 
ovádění a čistění 
odpadních vod

Bez nálezu 134948/14-4000-
02000-101436 2011-2012



16 CENOVÝ VĚSTNÍK 9/2014

Datum: 7. 7. 2014 Vyřizuje: Soňa Šťastná
tel.: 267 274 867

e-mail: sona.stastna@fs.mfcr.cz

Ing. Renata Jelínková
vedoucí Odd. cenové kontroly I

Markéta Schwarzová 
Náhorní 453/7,
Praha 8 - Kobylisy

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

Bez nálezu 131182/14/4000-
02000-106069 2011-2012

Společenství pro dům č.p. 
1811,
Praha - Smíchov
Kováků 1811,
Praha 5 - Smíchov

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

Bez nálezu 124846/14/4000-
02000-106069 2011-2012
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Datum: 2. 7. 2014 Vyřizuje: Ing. Martina Čadová
tel.: 267 274 880

e-mail: martina.cadova@fs.mfcr.cz

Jméno a příjmení oprávněné osoby:
Ing. Martina Čadová

Název, sídlo kontrol. 
osoby

Kontrolované zbo-
ží, 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)

Obec Velká Dobrá nájemné z po-
zemků bez nálezu 56725/14 1.1.2012-

28.2.2014

Pavel Kos, Český Brod pohřební služby 19.000,- 432437/13 1.10.2010-
31.3.2013 24.2./4.3.2014 16/1 d,g

Jan Žížala, Český Brod pohřební služby 4.000,- 432436/13 10.10.2010-
8.10.2013 12.2./24.2.2014 16/1 g

POHL Kladno spol.s r.o., 
Kladno doprava 9.000,- 29863/14 1.1.2012-

31.1.2014 20.5./29.5.2014 16/1 d

ZŠ Pchery školní mléko bez nálezu 29879/14 1.1.2012-
31.1.2014

ZŠ a MŠ Středokluky školní mléko bez nálezu 43855/14 1.1.2012-
31.3.2014

MUDr. Zora 
Muzikantová Vesecká, 
Praha 7

zdravotní výkony 15.000,- Kč 480034/13 1.1.2011-
31.10.2013

10.3.14 / 
31.3.2014 16/1 d

MUDr. Zdeněk Karel, 
Beroun zdravotní výkony bez nálezu 37845/14 31.1.2011-

31.1.2014
Medicentrum
Beroun, spol. s r.o., 
Beroun

zdravotní výkony 10.000,- Kč 37916/14 31.1.2011-
31.1.2014

20.5.14 / 
30.5.2014 16/1 d

MUDr. Lucie Závorová, 
Benátky nad Jizerou zdravotní výkony bez nálezu 110676/14 1.1. 2012-

14.5.2014
Vodovody 
a kanlizace Beroun, a.s., 
Beroun

vodné-stočné 20.000,- Kč 432430/13 1.9.2011-
20.9.2013 24.2.14/5.3.14 16/1 d

Vrane River and 
Green s.r.o., 
Praha 6

vodné 30.000,- Kč 46578/14 1.3.2011-
20.2.2014 30.4.14/9.5.14 16/1 g

REGIOS a.s., Úholičky komunální odpad 80.000,- Kč 448744/13 1.10. 2010-
30.9.2013 30.4.14/9.5.14 16/1 d

5

Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II

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

která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
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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)

EKO-UNIBAU a.s. 
Praha, Ječná 1255,
120 00 Praha - Nové Město 

sběr, přeprava, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

30000,00
506540/13/4000-

3000-711212 
R-18

2011-2013 30.12.2013 / 
17.1.2014

§16 odst 1 
písm. g

Obec Hvozdec,
Hvozdec 16,
664 71 Veverská Bítýška

voda dodávaná, 
voda odvedená 10000,00

506785/13/4000-
03000-703193 

R-15
2011-2013 30.12.2013 / 

7.1.2014
§16 odst 1 
písm. d, e

Vodovod, kanalizace 
a čistírna odpadních 
vod v městysi Višňové-
příspěvková organizace,
Višňové 212, 671 38 Višňové

voda dodávaná, 
voda odvedená 10000,00

505497/13/4000-
03000-711211 

R-16
2011-2013 30.12.2014 / 

8.1.2014
§16 odst 1 

písm. d, e, g

Technické služby 
Hostěradice, p.o., 
Hostěradice 57, 
671 71 Hostěradice

voda odvedená 1000,00
506793/13/4000-

3000-703193 
R-17

2011 30.12.2014 / 
13.1.2014

§16 odst 1 
písm. g

Voda-Teplo-Světlo, s.r.o., 
Blanenská 84, 
679 02 Rájec-Jestřebí - Rájec

voda dodávaná, 
voda odvedená 30000,00 1559/14/4000-

3000-711212 R-1 2011-2013 7.1.2014 / 
15.1.2014

§16 odst 1 
písm. g

STOMACENTRUM 
AM s.r.o., 
Joštova 4/138, 602 00 Brno

zdravotnické vý-
kony 5000,00

3900/14/4000-
03000-703193 

R-2
2012-2013 8.1.2014 / 

21.1.2014
§16 odst 1 

písm. d

Bobrava, spol. s r.o., 
motel Bobrava, 
664 42 Modřice

voda dodávaná, 
voda odvedená bez nálezu 11510/14/4000-

03000-709234 2011-2013

Základní škola Jihlava, 
Jungmannova 6, 
příspěvková organizace, 
Jungmannova 3298/6, 
586 01 Jihlava

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 16759/14/4000-

03000-050368 2012-2013

Základní škola Zlín, 
tř. Svobody 868, 
příspěvková organizace, 
tř. Svobody 868, 
763 02 Zlín - Malenovice

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 32564/14/4000-

03000-050369 2012-2013

Město Ivanovice na Hané, 
Palackého nám. 796/11, 
683 23 Ivanovice na Hané

nájemné z po-
zemků 1000,00

50694/14/4000-
03000-703193 

R-3
2012-2013 3.3.2014 / 

13.3.2014
§16 odst 1 

písm. c

Město Ivanovice na Hané, 
Palackého nám. 796/11, 
683 23 Ivanovice na Hané

služby hřbitovní 3000,00
43626/14/4000-
03000-711212 

R-4
2012-2013 3.3.2014 / 

13.3.2014
§16 odst 1 

písm. g

DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod GEAM, 
Dolní Rožínka 86, 
PSČ 592 51

sběr, přeprava, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

bez nálezu 31222/14/4000-
03000-709234 2012-2013

Obec Domanín, 
Domanín 9, 
696 83 Domanín

voda dodávaná, 
voda odvedená 10000,00 80212/14/4000-

03000-711211 2012-2013 11.4.2014 / 
22.4.2014

§16 odst 1 
písm. g

Obec Kožušice, 
Kožušice 97, PSČ 683 33 

voda dodávaná, 
voda odvedená bez nálezu 40651/14/4000-

03000-709234 2012-2013

MUDr. Lucia Opletalová, 
Lesnická 792/19, 
613 00 Brno-Černá Pole

zdravotnické vý-
kony 5000,00 93489/14/4000-

03000-703193 2013-2014 25.4.2014 / 
6.5.2014

§16 odst 1 
písm. d

6

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 2014
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Obec Prosetín, 
592 64 Prosetín 34

nájemné z po-
zemků bez nálezu 56140/14/4000-

03000-050368 2013-2014

Obec Prosetín, 
592 64 Prosetín 34 služby hřbitovní bez nálezu 59500/14/4000-

03000-709193 2013-2014

Obec Těmice, Těmice 176, 
696 84 Těmice

voda dodávaná, 
voda odvedená 10000,00 80217/14/4000-

03000-711211 2012-2013 11.4.2014 / 
22.4.2014

§16 odst 1 
písm. g

Obec Lipůvka, 
Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka

nájemné z po-
zemků bez nálezu 58660/14/4000-

03000-050369 2012-2014

Obec Lipůvka, 
Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka služby hřbitovní 3000,00 61429/14/4000-

03000-711212 2012-2014 15.4.2014 / 
23.4.2014

§16 odst 1 
písm. g

Obec Syrovín, Syrovín 70, 
696 84 Těmice

voda dodávaná, 
voda odvedená 10000,00 84743/14/4000-

03000-709234 2012-2013 17.4.2014 / 
25.4.2014

§16 odst 1 
písm. g

TOMA, a.s., 
tř. Tomáše Bati 1566, 
765 02 Otrokovice 

voda odvedená bez nálezu 69147/14/4000-
03000-709234 2013-2014

Technické služby Zlín, s.r.o., 
Záhumení V 321, 
763 02 Zlín - Louky 

sběr, přeprava, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

bez nálezu 125502/14/4000-
03000-711211 2012-2014

Obec Provodov, 
763 45 Provodov 233

voda dodávaná, 
voda odvedená 5000,00 102914/14/4000-

03000-050368 2012-2014 6.5.2014 / 
15.5.2014

§16 odst 1 
písm. d

Obec Hvozdná, 
Hlavní 210, 763 10 Hvozdná

voda dodávaná, 
voda odvedená 1000,00 102969/14/4000-

03000-050369 2012-2014 6.5.2014 / 
15.5.2014

§16 odst 1 
písm. g

Městys Kamenice, 
Kamenice 481, 
588 23 Kamenice u Jihlavy

voda dodávaná 23800,00 121140/14/4000-
03000-711212 2012-2014 30.5.2014 / 

11.6.2014
§16 odst 1 
písm. e, g

Obec Nevojice, Nevojice 
33, 685 01 Bučovice

voda dodávaná, 
voda odvedená 5000,00 115938/14/4000-

03000-703193 2012-2014 28.5.2014 / 
10.6.2014

§16 odst 1 
písm. d

Základní škola, Kunovice, 
U Pálenice 1620, okres 
Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, 
U Pálenice 1620, 
686 04 Kunovice 

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 94024/14/4000-

03000-050369 2012-2014

Základní škola Havlíčkův 
Brod, Konečná 1884, 
580 01 Havlíčkův Brod

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 97707/14/4000-

03000-050368 2012-2014

Město Velké Pavlovice, 
Náměstí 9. Května 700/40, 
691 06 Velké Pavlovice 

nájemné z po-
zemků bez nálezu 107229/14/4000-

03000-711212 2012-2014

Město Velké Pavlovice, 
Náměstí 9. Května 700/40, 
691 06 Velké Pavlovice 

služby hřbitovní 3000,00 127624/14/4000-
03000-703193 2012-2014 18.6.2014 / 

26.6.2014
§16 odst 1 

písm. g

Základní škola 
a Mateřská škola 
Pohořelice, okres Zlín, 
příspěvková organizace, 
Školní 126, 
763 61 Pohořelice

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 120623/14/4000-

03000-050368 2012-2015

Město Zubří, 
U Domoviny 234, 
756 54, Zubří

nájemné z po-
zemků bez nálezu 120181/14/4000-

03000-711212 2012-2013

Město Zubří, 
U Domoviny 234, 
756 54, Zubří

služby hřbitovní bez nálezu 120752/14/4000-
03000-703193 2012-2013

Datum: 15. 7. 2014 Vyřizuje: Ing. Strýčková
tel.: 545 561 410

e-mail: jarmila.stryckova@fs.mfcr.cz

Jméno, případně jméno oprávněné osoby
Ing. Jarmila Strýčková

ved. Oddělení cenové kontroly v Brně
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Název, sídlo kontrol. 
osoby

Kontrolované zbo-
ží, 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)

VLTAVOTÝNSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., 
Týn nad Vltavou, 
Budějovická 82, 
PSČ 375 01

vodné a stočné 300000,00 453950 / 13 / 
400002200-33 2011, 2012 27.1.2014 / 

23.4.2014
§ 16 odst. 1 

písm. d)

L - NOVA REAL s.r.o., 
Jindřichův Hradec, 
Vídeňská 12, PSČ 377 01

služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

bez nálezu 484479 / 13 / 
400002200-36 2012

Radouňská 
vodohospodářská 
společnost a.s.,
Jindřichův Hradec, 
Jiráskovo předměstí 935, 
PSČ 377 01

vodné a stočné bez nálezu 484505 / 13 / 
400002200-37 2011, 2012

Budějovická pohřební 
služba Thanatos s.r.o., 
České Budějovice, 
Šumavská 584/1, 
PSČ 370 01

služby krematorií, 
pronájem obřad-
ních místností

5000,00 488086 / 13 / 
400002200-40 2011, 2012 10.4.2014 / 

23.6.2014
§ 16 odst. 1 

písm. g)

Pohřební služba Záviš 
s.r.o., České Budějovice, 
Klavíkova 2615, 
PSČ 370 04

služby krematorií, 
pronájem obřad-
ních místností

10000,00 491132 / 13 / 
400002200-41 2011, 2012 28.1.2014 / 

8.2.2014
§ 16 odst. 1 

písm. g)

Radouňská montážní 
s.r.o., Horní Radouň 51, 
PSČ 378 43

vodné a stočné 5000,00 497420 / 13 / 
400002200-42 2011, 2012 6.1.2014 / 

15.1.2014
§ 16 odst. 1 

písm. g)

Základní škola Dačice, 
Dačice, 
Boženy Němcové 213, 
PSČ 380 01

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 9365 / 14 / 

400002200-01 2012, 2013

Město Mirotice, Mirotice, 
náměstí Mikoláše Alše 18, 
PSČ 398 01

nájemné z pozem-
ků, služby hřbi-
tovní 

8000,00 12120 / 14 / 
400002200-02 2012, 2013 27.2.2014 / 

8.3.2014
§ 16 odst. 1 

písm. g)

MAMIA CB s.r.o., 
České Budějovice, 
Jabloňová 2225/8, 
PSČ 370 06

zdravotní služby 
nehrazené z veřej-
ného zdravotního 
pojištění

bez nálezu 12808 / 14 / 
400002200-03 2012, 2013

OK PROJEKT s.r.o., 
České Budějovice, 
Okružní 665, PSČ 370 01

sběr, přepravu, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

10000,00 18474 / 14 / 
400002200-04 2012, 2013 4.3.2014 / 

13.3.14
§ 16 odst. 1 

písm. g)

Základní škola 
a Mateřská škola 
Katovice, Školní 284, 
PSČ 387 11

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 26330 / 14 / 

400002200-05 2012, 2013

Město Mirovice, 
Mirovice, 
Masarykovo náměstí 38, 
PSČ 398 06

nájemné z pozem-
ků, služby hřbi-
tovní 

bez nálezu 32296 / 14 / 
400002200-07 2012, 2013

Technické služby 
Prachatice, s.r.o., 
Prachatice, 
Krumlovská 749, PSČ 383 01

sběr, přepravu, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

100000,00 35378 / 14 / 
400002200-08 2012, 2013 31.3.2014 / 

10.4.2014
§ 16 odst. 1 písm. 

d) a g)

7

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 2014
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Nemocnice Prachatice, a.s., 
Prachatice, Nebahovská 
1015, PSČ 383 20

zdravotní služby 
na žádost orgánů 
státní správy

bez nálezu 37135 / 14 / 
400002200-09 2012, 2013

Josef Buřič, Chýnov, 
Mládeže 126, PSČ 391 55

služby krematorií, 
pronájem obřad-
ních místností

27199,00 43444 / 14 / 
400002200-10 2012, 2013 2.4.2014 / 

15.4.2014

§ 16 odst. 1 
písm. g) a odst. 3 

písm. a)

Město Chýnov, Chýnov, 
Gabrielovo náměstí 7, 
PSČ 391 55

nájemné z pozem-
ků, služby hřbitov-
ní, pronájem ob-
řadních místností

bez nálezu 43452 / 14 / 
400002200-11 2012, 2013

Jiří Žoudlík, Jindřichův 
Hradec, Dolní Pěna 124, 
PSČ 377 01

služby krematorií, 
pronájmy obřad-
ních místností, 
§ 4 odst. 4 zákona 
o pohřebnictví

bez nálezu 59255 / 14 / 
400002200-12 2012, 2013

RUMPOLD 01 - 
Vodňany s.r.o., Vodňany, 
Stožická 1333, PSČ 389 01

sběr, přepravu, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

bez nálezu 60375 / 14 / 
400002200-13 2012, 2013

Roman Paule, Prachatice, 
Zahradní 202, PSČ 383 01

služby krematorií, 
§ 4 odst. 4 zákona 
o pohřebnictví

bez nálezu 64395 / 14 / 
400002200-14 2012, 2013

Technické služby 
Strakonice s.r.o., 
Strakonice, Raisova 274, 
PSČ 386 01

sběr, přepravu, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

bez nálezu 83523 / 14 / 
400002200-16 2012, 2013

COMETT PLUS, spol. s r.o., 
Tábor, Chýnovská 2115, 
PSČ 390 02

veřejná vnitrostát-
ní pravidelná auto-
busová doprava

bez nálezu 91675 / 14 / 
400002200-17 2012, 2013

ČSAD Jindřichův 
Hradec a.s.,Jindřichův 
Hradec, U Nádraží 694, 
PSČ 377 14

veřejná vnitrostát-
ní pravidelná auto-
busová doprava

bez nálezu 104513 / 14 / 
400002200-18 2012, 2013

Nemocnice Tábor, a.s., 
Tábor, kpt. Jaroše 2000, 
PSČ 390 03

zdravotní služby 
na žádost orgánů 
státní správy

bez nálezu 109487 / 14 / 
400002200-19 2012, 2013

Základní škola 
a Mateřská škola Tábor, 
Čekanice, Průběžná 116, 
PSČ 390 02

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 109792 / 14 / 

400002200-20 2012, 2013

Základní škola a Mateř-
ská škola T. G. Masaryka, 
Rudolfovská 143, České 
Budějovice, PSČ 370 01

mléčné výrobky 
pro žáky bez nálezu 111972 / 14 / 

400002200-21 2012, 2013

Podnik místního 
hospodářství v Hluboké 
nad Vltavou, Hluboká 
nad Vltavou,Vltavská 287, 
PSČ 373 41

sběr, přepravu, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

bez nálezu 122596 / 14 / 
400002200-23 2012, 2013

Datum: 9. 7. 2014 Vyřizuje: Ing. Milan Kovařík
tel.: 387 722 227

e-mail: Milan.Kovarik@fs.mfcr.cz
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Název, sídlo kontrol.
osoby

Kontrolované zbo-
ží, 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)

Základní škola, 
Komenského 425, Náchod školní mléko bez nálezu sp. zn. 31598/14/ 

400002700-4
1.9.2013-
31.1.2014

Základní škola, 
Pavlišovská 55, Náchod školní mléko bez nálezu sp. zn. 31635/14/ 

400002700-5
1.9.2013-
31.1.2014

Stavební bytové družstvo, 
Dvůr Králové n. Labem

voda pitná a odve-
dená-rozúčtování bez nálezu sp. zn. 40082/14/ 

400002700-7
1.1.2012-

31.12.2013

Obec Suchovršice voda pitná bez nálezu sp. zn. 50709/14/ 
400002700-8

1.1.2012-
31.12.2013

Obec Hajnice voda pitná a pře-
daná 8 000 sp. zn. 59089/14/ 

400002700-10
1.1.2012-

31.12.2013
30.4.2014 / 
20.5.2014

§ 16, odst. (1) 
písm. d)

Obec Rudoltice voda pitná bez nálezu sp. zn. 90114/14/ 
400002700-13

1.1.2012-
31.12.2013

Obec Osice voda odvedená bez nálezu sp. zn. 125169/14/ 
400002700-13

1.1.2012-
31.12.2013

Obec Hnátnice voda pitná a od-
vedená bez nálezu sp. zn. 129788/14/ 

400002700-16
1.1.2012-

31.12.2013

Obec Velichovky voda pitná, předa-
ná a odvedená bez nálezu sp. zn. 134178/14/ 

400002700-17
1.1.2012-

31.12.2013

Město Nechanice
nájemné z pozem-
ků, služby hřbi-
tovní

bez nálezu sp. zn. 3639/14/ 
400002700-1

1.1.2012-
31.12.2013

Město Brandýs nad Orlicí
nájemné z pozem-
ků, služby hřbi-
tovní

bez nálezu sp. zn. 12324/14/ 
400002700-2

1.1.2012-
31.12.2013

Město Proseč
nájemné z pozem-
ků, služby hřbi-
tovní

8 000 sp. zn. 25021/14/ 
400002700-3

1.1.2012-
31.12.2013

6.3.2014 / 
17.3.2014

§ 16, odst. (1) 
písm. g), h)

Obec Bílá Třemešná
nájemné z pozem-
ků, služby hřbi-
tovní

4 000 sp. zn. 37272/14/ 
400002700-6

1.1.2012-
31.12.2013

7.4.2014 / 
16.4.2014

§ 16, odst. (1) 
písm. g), h)

Město Jablonné nad Orlicí
nájemné z pozem-
ků, služby hřbi-
tovní

15 000 sp. zn. 51004/14/ 
400002700-9

1.1.2013-
28.2.2014

23.6.2014 / 
9.7.2014

§ 16, odst. (1) 
písm. d), g)

Město Sobotka
služby spojené 
s užíváním nájem-
ního bytu

bez nálezu sp. zn. 61173/14/ 
400002700-11

1.1.2012-
31.12.2013

8

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 2014

Datum: 9. 7. 2014 Vyřizuje: Ing. Ivan Oliva
tel.: 495 851 227

e-mail: Ivan.Oliva @fs.mfcr.cz
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Název, sídlo kontrol.
osoby

Kontrolované zbo-
ží, 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)

MUDr. Milan Pospíšil, 
Zahradní 6/196, 351 01 
Františkovy Lázně

zdravotní služby 3 000,- 484958 / 13 / 
400002300-33 2011 - 2013 13.12.13 / 

28.12.13 §16,odst. 1 g) 

Obec Hůrky, Hůrky 50, 
337 01 Rokycany

voda pitná dodáva-
ná odběratelům Bez nálezu 490136 / 13 / 

400002300-34 2011 - 2012

Město Staňkov, 
náměsti T. G. Masaryka 35, 
Staňkov I., 
345 61 Staňkov

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

Bez nálezu  5788 / 14 / 
400002300-1 2011 - 2013

EKODEPON s.r.o., 
Černošín - Lažany 36
349 01 Stříbro

sběr, přeprava, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

20 000,- 12206 / 14 / 
400002300-2 2011 - 2014 13.3.14 / 25.3.14 §16,odst. 1 d)

MK Dent s.r.o., 
Tolstého 765, 
339 01 Klatovy

zdravotní služby 3 000,- 13118 / 14 / 
400002300-3 2011 - 2014 17.3.14 / 27.3.14 §16,odst. 1 g)

Chodské vodárny 
a kanalizace, a.s., 
Bezděkovské 
předměstí čp. 388, 
344 78 Domažlice

voda pitná dodá-
vaná odběratelům 
a odvádění a čiště-
ní odpadních vod, 
z toho jen voda od-
vedená kanalizací 
nečištěná, a voda 
odpadní čištěná 

15 000,- 32763 / 14 / 
400002300-4 2011 - 2013 2.5.14 / 13.5.14 §16,odst. 1 d)

Obec Zavlekov, 
Zavlekov 56, 
341 42 Kolinec

voda pitná dodá-
vaná odběratelům 
a odvádění a čiště-
ní odpadních vod, 
z toho jen voda od-
vedená kanalizací 
nečištěná, a voda 
odpadní čištěná 

25 000,- 36716 / 14 / 
400002300-5 2011 - 2013 18.4.14 / 29.4.14 §16,odst. 1 g)

Základní škola Merklín, 
okres Karlovy Vary, 
Merklín 31, PSČ 362 34

mléčné výrobky 
pro žáky Bez nálezu 41113 / 14 / 

400002300-6 2012 - 2014

GYN - KV s.r.o., 
Bezručova 1098/10, 
360 01 Karlovy Vary

zdravotní služby 4 000,- 40993 / 14 / 
400002300-7 2011 - 2014 8.4.14 / 18.4.14 §16,odst. 1 g)

Základní škola Hroznětín, 
okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace, 
Sídliště 310, 
362 33 Hroznětín 

mléčné výrobky 
pro žáky Bez nálezu 41188 / 14 / 

400002300-8 2012 - 2014

Plzeňská teplárenská, 
a.s., Doubravecká 2760/1, 
301 00 Plzeň

sběr, přeprava, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

100 000,- 43225 / 14 / 
400002300-9 2011 - 2013 9.5.14 / 20.5.14 §16,odst. 1 d)

9

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 2014
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Město Přimda, náměstí 
Republiky 112, 
348 06 Přimda

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

3 000,- 67581 / 14 / 
400002300-10 2011 - 2014 24.4.14 / 6.5.14 §16,odst. 1 g)

Základní škola a mateřská 
škola Srní, okres Klatovy, 
příspěvková organizace, 
Srní 10, 
341 92 Kašperské Hory

mléčné výrobky 
pro žáky Bez nálezu 81880 / 14 / 

400002300-11 2012 - 2014

CHEVAK Cheb, a.s., 
Tršnická 4/11, 
350 02 Cheb

Pitná voda dodá-
vaná odběratelům 
a odvádění a čiště-
ní odpadních vod, 
z toho jen voda od-
vedená kanalizací 
nečištěná, a voda 
odpadní čištěná 

50 000,- 90023 / 14 / 
400002300-12 2011 - 2013 13.6.14 / 24.6.14 §16,odst. 1 d)

Základní škola a Mateřská 
škola Pocinovice, 
okres Domažlice, 
příspěvková organizace, 
Pocinovice 135, 
345 09 Pocinovice 

mléčné výrobky 
pro žáky Bez nálezu 102798 / 14 / 

400002300-14 2012 - 2014

Město Plánice, 
Náměstí 180, 
340 34 Plánice

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

Bez nálezu 103611 / 14 / 
400002300-15 2011 - 2014

Stodská nemocnice, a.s., 
Hradecká 600, 
333 01 Stod

zdravotní služby 
na žádost orgánů 
státní správy, 
justice, státního 
zastupitelství nebo 
policie

Bez nálezu 115545 / 14 / 
400002300-16 2012 - 2013

Datum: 3. 7. 2014 Vyřizuje: Ing. Bejček Václav
tel.: 377 160 350

e-mail: vaclav.bejcek@fs.mfcr.cz
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Datum: 11. 7. 2014 Vyřizuje: Bc. Jiří Heřmánek
tel.: 475 252 327

e-mail: Jiri.Hermanek@fs.mfcr.cz

Název, sídlo kontrol.
osoby

Kontrolované zbo-
ží, 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)

Obec Ludvíkovice, 
Ludvíkovice 71, 
PSČ 407 13, IČ: 00831964

Dodávky pitné 
vody odběratelům, 
čištění odpadních 
vod

5000,00 19645/13 Rok 2012 18.2.2014 / 
28.2.2014

§ 16 odst. 1 písm. 
d) a e)

Obec Ludvíkovice, 
Ludvíkovice 71, 
PSČ 407 13, IČ: 00831964

Komunální odpad Bez nálezu 141796/13 Rok 2012

CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ a.s., Chomutov, 
Křižíkova 1098/6

Služby spojené 
s užíváním nájem-
ních bytů

Bez nálezu 109684/14 Rok 2012, 2013

Czech Coal a.s., Most, 
V. Řezáče 315, 
PSČ 434 67, IČ: 25764284

Zneužití výhod-
nějšího hodpodář-
ského postavení

Bez nálezu 93447/13 Rok 2008, 2009

Czech Coal Services a.s., 
Most, V. Řezáče 315, 
PSČ 434 67, IČ: 27261824

Zneužití výhod-
nějšího hodpodář-
ského postavení

Bez nálezu 93499/13 Rok 2008, 2009, 
2010

Stavební firma Marek 
Kopinec s.r.o., Děčín - 
Děčín VII Chrochvice, 
Želenická 228/67, 
PSČ 405 02 

Sjednávání cen 
a označování zboží 
cenami

Bez nálezu 90891/14 Rok 2012

10

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 2014
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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)

Radomír Drozd,
Zábřeh

ceny za nakupova-
né služby kremato-
rií a pronájmy ob-
řadních místností 
a dodržování ust. 
§ 4 odst. 4 zákona 
o pohřebnictví

20 000 Kč 439307 / 13 / 
400003200-23 2011-2013 13.1.2014 / 

24.1.2014
§ 16 odst. 1 d) 

a g)

Pohřební služba Alfa, 
spol. s r.o.,
Opava-Předměstí

ceny za nakupova-
né služby kremato-
rií a pronájmy ob-
řadních místností 
a dodržování ust. 
§ 4 odst. 4 zákona 
o pohřebnictví

12 000 Kč 474664 / 13 / 
400003200-26 2011-2013 14.1.2014 / 

4.2.2014 § 16 odst. 1 g)

DISTEP a.s.,
Frýdek-Místek

voda pitná dodá-
vaná odběratelům 
a odvádění a čiště-
ní odpadních vod

20 000 Kč 406394 / 13 / 
400003200-20 2011-2013 20.12.2013 / 

1.1.2014 § 16 odst. 1 d)

SLUMBI spol. s r.o.,
Bílovec

sběr, přeprava, 
třídění a odstraňo-
vání komunálního 
odpadu

10 000 Kč 3601 / 14 / 
400003200-01 2011-2012 13.5.2014 / 

24.5.2014 § 16 odst. 1 g)

Základní škola 
a Mateřská škola Bílovec, 
Komenského 701/3, 
příspěvková organizace,
Bílovec

mléčné výrobky 
pro žáky škol bez nálezu 3641 / 14 / 

400003200-02

šk. rok 2011 
/ 2012, 2012 / 

2013

Vratimovské služby 
spol. s r.o.,
Vratimov

ceny za nakupova-
né služby kremato-
rií a pronájmy ob-
řadních místností 
a dodržování ust. 
§ 4 odst. 4 zákona 
o pohřebnictví

bez nálezu 3651 / 14 / 
400003200-03 2011-2012

Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320,
Frýdek-Místek-Lískovec

mléčné výrobky 
pro žáky škol bez nálezu 3658 / 14 / 

400003200-04

šk. rok 2011 
/ 2012, 2012 / 

2013

Oční centrum 
AGEL s.r.o.,
Ostrava-Vítkovice

prováděné zdra-
votní výkony v od-
bornosti 705

40 000 Kč 13213 / 14 / 
400003200-05 2012-2013 13.5.2014 / 

24.5.2014 § 16 odst. 1 g)

Město Nový Jičín,
Nový Jičín

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

17 000 Kč 13264 / 14 / 
400003200-06 2012-2013 21.5.2014 / 

31.5.2014
§ 16 odst. 1 c) 

a g)

Jiřina Golová,
Nový Jičín

ceny za nakupova-
né služby kremato-
rií a pronájmy ob-
řadních místností 
a dodržování ust. 
§ 4 odst. 4 zákona 
o pohřebnictví

bez nálezu 13272 / 14 / 
400003200-07 2012-2013

11

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 2014
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Technické služby Uničov, 
spol. s r.o.,
Uničov

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

15 000 Kč 43295 / 14 / 
400003200-10 2012-2013 23.5.2014 / 

4.6.2014 § 16 odst. 1 g)

Pohřební služba 
HRANDOP s.r.o.,
Litovel

ceny za nakupova-
né služby kremato-
rií a pronájmy ob-
řadních místností 
a dodržování ust. 
§ 4 odst. 4 zákona 
o pohřebnictví

15 000 Kč 67442 / 14 / 
400003200-12 2012-2013 17.6.2014 / 

27.6.2014 § 16 odst. 1 g)

Základní škola 
Ostrava-Kunčičky, 
Škrobálkova 51/300, 
příspěvková organizace,
Ostrava-Kunčičky

mléčné výrobky 
pro žáky škol bez nálezu 67435 / 14 / 

400003200-11

šk. rok 2011 
/ 2012, 2012 / 

2013

Obec Bystřice,
Bystřice

voda pitná dodá-
vaná odběratelům 
a odvádění a čiště-
ní odpadních vod

bez nálezu 103856 / 14 / 
400003200-13 2012-2014

Datum: 30. června 2014 Vyřizuje: Ing. Mgr. Martina Zemláková
tel.: 596 150 133

e-mail: Martina.Zemlakova@fs.mfcr.cz

Ing. Jan Sitko
vedoucí oddělení cenové kontroly
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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.
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tislava, telefon,  fax: 00421 244 454 599, 00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodáv-
ku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstní-
ku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek 
(záloha pro rok 2014: 1400 Kč). Doplatek zálohy na II. pololetí roku 2014: 600 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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