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V Praze dne  31. října  2017 

                                                                                                         Č.j.: MF-28476/2017/1602-3 
 

Výměr MF č.  05/2017, 
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 

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

předpisů, stanoví: 
 

Čl. I 
Výměr MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový 

věstník částka 12/2016), ve znění výměru MF č. 03/2017 (Cenový věstník částka 8/2017) 
a výměru MF č. 04/2017 (Cenový věstník částka 9/2017) se mění takto: 

 
1. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2017 oddílu 1. ve 2. skupině - kysané mléčné výrobky 
s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky 
nad 90 % včetně - se na konci doplňuje text: 
 

„• Ovocný jogurt z Valašska – jahoda, školní projekt, 150 g, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 

6,00 

• Ovocný jogurt z Valašska – meruňka, školní projekt, 150 g, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 

6,00 

• Ovocný jogurt z Valašska – jahoda, školní projekt, 150 g, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: MK Fruit s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 

6,00 

• Ovocný jogurt z Valašska – meruňka, školní projekt, 150 g, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: MK Fruit s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 

6,00 

• Acidofilní mléko – Malina – školní projekt, 200 ml, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o. 
výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk – Rampuše 5 

9,00 

• Jogurt – Borůvka – školní projekt, 150 g, obal – polypropylenový 
kelímek s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.  
výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk – Rampuše 5 

8,00“. 
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2. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2017 oddílu 1. ve 3. skupině - mléčné nápoje s kakaem, 
ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1) na 
konci se doplňuje text: 
 

„• Kravík s příchutí Banán – školní projekt, 250 ml, obal – kartonek 
Combibloc s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: MK Fruit s.r.o.  
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s. 

8,00 

• Kravík s příchutí Jahoda – školní projekt, 250 ml, obal – kartonek 
Combibloc s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: MK Fruit s.r.o.  
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s. 

8,00 

• Kravík s příchutí Malina – školní projekt, 250 ml, obal – kartonek 
Combibloc s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: MK Fruit s.r.o.  
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s. 

8,00 

• Kravík s příchutí Vanilka – školní projekt, 250 ml, obal – kartonek 
Combibloc s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: MK Fruit s.r.o.  
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.  

8,00 

• Kravík Kakaový – školní projekt, 250 ml, obal – kartonek 
Combibloc s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: MK Fruit s.r.o.  
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s. 

8,00 

• Čerstvé mléko – Borůvkové – školní projekt, 250 ml, obal - 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.  
výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk – Rampuše 5 

10,00“. 

 
3. V příloze č. 1 výměru MF č. 01/2017 oddílu 1. ve 4. skupině - kysané nebo nekysané mléčné 
výrobky s ovocem, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky 
nad 75 % včetně1) na konci se doplňuje text: 
 

„•  BIO jogurt borůvkový z Valašska – školní projekt, 150 g, obal -    
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  

      dodavatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o.  
      výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 

8,00 

• BIO jogurt jahodový z Valašska – školní projekt, 150 g, obal - 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o.  
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 

8,00 

• BIO Jogurtové mléko čokoláda, 200 ml, obal – PET láhev 
s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o.  
výrobce: JAVORNÍK – CZ s.r.o. 

11,00 
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• BIO Jogurtové mléko jahoda, 200 ml, obal – PET láhev  

s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o.  
výrobce: JAVORNÍK – CZ s.r.o. 

11,00 

• BIO Jogurtové mléko malina, 200 ml, obal – PET láhev  
s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o.  
výrobce: JAVORNÍK – CZ s.r.o. 

11,00 

• BIO Jogurtové mléko borůvka, 200 ml, obal – PET láhev  
s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o.  
výrobce: JAVORNÍK – CZ s.r.o. 

11,00“. 

 
 
 

Čl. II 
 

  
Výměr nabývá účinnosti dnem  5. listopadu  2017. 
 

 

 

Ing. Ivan Pilný v. r. 
ministr financí 
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