Ministerstvo financí

Č.j.: 16/120 738/2010

Výměr MF č. 05/2010,
ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2010

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

Čl. I
Výměr MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka
13/2009), ve znění výměru MF č. 02/2010 (Cenový
věstník částka 2/2010), výměru MF č. 03/2010 (Cenový
věstník částka 8/2010) a výměru MF č. 04/2010 (Cenový věstník částka 10/2010) se mění takto:
1. V části I. Oddílu A položce č. 5 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„1. Tato položka se nevztahuje na služby spojené
s užíváním bytů bytových družstev zřízených po
roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů
o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě.“.
Dosavadní odstavce 1 až 9 se označují jako odstavce 2 až 10.
2. V části II. druhé větě se na konci doplňuje odsek:
• „výplaty dividend“.
3. V části II. položce č. 2 odst. 8 se na konci doplňuje věta: „Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout poplatky za vypouštění odpadních vod do
vod povrchových podle jiného právního předpisu 29a) včetně té části poplatků, jejíž zaplacení bylo
odloženo rozhodnutím České inspekce životního
prostředí.“.
Poznámka pod čarou č. 29a) zní: „§ 89 zákona
č. 254/2001 Sb.“.

4. V části II. položce č. 4 se všechny číslice „2008“
nahrazují číslicí „2009“, všechny číslice „2009“ se
nahrazují číslicí „2010“ a všechny číslice „2010“ se
nahrazují číslicí „2011“.
5. V části II. položka č. 6 se vypouští.
Dosavadní položky č. 7 až 14 se označují jako položky č. 6 až 13.
6. V příloze č. 3 části II. článku 1 bodu 7 se slova
„plný invalidní“ nahrazují slovy „invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně“.
7.

V příloze č. 4 části IV. článku 2.2 bodu 4. poslední
větě se slova „v Přepravním a tarifním věstníku vydávaném Ministerstvem dopravy“ nahrazují slovy
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

8. V příloze č. 4 části IV. článku 2.5 bodu 1. se slova
„plný invalidní“ nahrazují slovy „invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně“.
9. V příloze č. 5 části III. čl. 13 poslední větě se slova
„v Přepravním a tarifním věstníku vydávaném Ministerstvem dopravy“ nahrazují slovy „způsobem
umožňujícím dálkový přístup“.

Čl. II
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí

