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

Výměr MF č. 01/2004, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/2003),
se mění takto:

Čl. I

1. V úvodní větě se za slovo „určeného“ vkládají slova 
„pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evrop-
ské Unie nebo“.

2. V části I. oddílu A položce č. 1 bodu (2) a bodu (5) 
ve sloupci „Číselný kód Standardní klasifikace pro-
dukce (dále jen „SKP“) (celního sazebníku) u  Čoček
brýlových se do závorky před číslovku „90“ vkládá
číslovka „85“. 

3. V části I. oddílu A položce č. 1 bodu 6 písm. 
e) se na konci slova „č. 5/16/2002“ nahrazují 
slovy „č. 5/16/2003“ ve znění výměru č. 1/16/2004“.

4. V části I. oddílu A se za  položku č. 5 vkládá položka 
č. 6, která zní:.  
„6. Mléčné výrobky pro žáky8a)

1

Výměr MF č. 02/2004,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 

vydaný výměrem MF č. 01/2004

Č.j.: 16/61 943/2004
ze dne 27. dubna 2004

____________________

8a)
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.

8b)
Příloha k nařízení vlády č. 205/2004 Sb.

Název výrobku, popis Maximální cena
při prodeji konečnému
spotřebiteli v Kč/kus

Tepelně zpracované plnotučné 3,50
mléko ochucené čokoládou 
nebo jinak, obsahující nejméně
90 % hmotnostních
plnotučného mléka skupina I8b)

balení 250 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal, 
polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie

Tepelně zpracované plnotučné 3,50
mléko neochucené
skupina I8b)

balení 250 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie 
Tepelně zpracované polotučné 3,50
mléko ochucené čokoládou
nebo jinak, obsahující
nejméně 90 % hmotnostních
polotučného mléka
skupina III8b)

balení 250 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie    
Tepelně zpracované polotučné 3,50
mléko neochucené
skupina III8b)

balení 250 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie
Tepelně zpracované polotučné 3,00
mléko ochucené čokoládou
nebo jinak, obsahující
nejméně 90 % hmotnostních
polotučného mléka
skupina III8b)

balení 200 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie
Tepelně zpracované polotučné 3,00
mléko neochucené
skupina III8b)

balení 200 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
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Maximální ceny platí při prodeji žákům ve školách v sou-
ladu s nařízením 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.
Maximální ceny platí pro období od 1. května 2004 do 30.
června 2004.

5. V části II.  položce č. 4 se u bodu „Opravy a údržba
zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek“ 
za slovo "předpis" doplňuje slovo „(poukaz)“.

6. V části II. položce č. 7 bodu 3. písm. a) se slovo „odsou-
hlasí“ nahrazuje slovem „odsouhlasil“.

7. V části II. položce č. 11 název položky zní: „Sběr, pře-
prava, třídění a odstraňování komunálního odpadu37)“.

8. V části II. položky č. 13 a č. 14 se zrušují. Dosavadní
položky č.15 až 17 se označují jako položky č. 13 až 15.

9. V části III. bodu 1 se za slova „položky č. 1“ vkládají
slova „a č. 3“.

Čl. II

1. V příloze č. 1 se za skupinu ATC „A16AB04“ vkládá
ATC skupina „A16AB05“ laronidáza parent.“; za sku-
pinu ATC „H04A*“ vkládá skupina ATC „H05AA02
teriparatid parent.“; za skupinu ATC „V04*“ vkládá
skupina ATC  „V06* přípravky pro výživu p.o.“; sku-
piny ATC „V06, V06CA, V06DA, V06DB, V06DC,
V06DD, V06DE, V06DF, V06DX p.o.“ vypouštějí; 
ve skupině ATC „V11“ sloupci „Název skupiny léčiv“
slova „LI 160“ vypouštějí.

2. V příloze č. 2 skupině ATC „A01AD*“ ve sloupci
„Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský 
předpis (recept)“ se slova v závorce „(s výjimkou
A01AD02 benzydamin lok.)“ vypouštějí; skupina 
ATC „V06D jiné přípravky pro výživu p.o.“ se vypou-
ští.

3. V příloze č. 4 části I. písm. A  se  částka „50,88“ 
nahrazuje částkou „48,45“ a částka  „61,80“ nahrazuje
částkou 58,86“; v písm. B se  částka „9,41“ nahrazuje
částkou „8,96“ a částka  „53,01“ nahrazuje částkou
„50,48“.

4. V příloze č. 4 části II. bod 9. zní: „9. Maximální ceny
jsou stanoveny bez DPH.“. 

5. V příloze č. 5 části I. Obecné podmínky bodu 3. se
slova „vyhlášky č. 141/2003 Sb.“ nahrazují slovy
„pozdějších předpisů.“. 

6. V příloze č. 5 části II. Druhy jízdného bodu 2 se slova
„v bodu 3 a  4“ nahrazují slovy „v bodu 3,4, 5 a 6“, 
v bodu 3. písm. b)  se slova „článek 2.3 bod 1.“ nahra-
zují slovy „čl.2.4.bod 1.,“, v  bodu 3. písm. c)  se slova
„čl. 2.5“ nahrazují slovy „čl. 2.6.“ a v bodu 4. písm. b)
se slova „článku 2.3 bod 3.“ nahrazují slovy „čl. 2.4.
bod 3.“.

7. V příloze č. 5 části II. Druhy jízdného se za bod 4  dopl-
ňují body 5 a 6, které znějí:
„5. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 37,5 % obyčej-
ného jízdného je cena za přepravu žáků škol do věku 
15 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených 
v části IV. článku 2.2.
6. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 75 % oby-
čejného jízdného je cena za přepravu žáků 
a studentů škol ve věku od 15 let do 26 let ve 2. 
vozové třídě podle podmínek stanovených v části 
IV. článku 2.2.“.

8. V příloze č. 5  části III. Bezplatná přeprava pís-
menu b) se slova „článku 2.4.“ nahrazují slovy „čl.
2.5.“.

polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie, 
Jogurt bílý  nebo ochucený 3,00
skupina I8b)

balení 125 g, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal
Jogurt bílý  nebo ochucený 3,50
skupina I8b)

balení 145 g, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal
Jogurt bílý  nebo ochucený 3,50
skupina I8b)

balení 150 g, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal
Jogurtové mléko 4,00
220 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie
Jogurtové mléko 4,50
250 ml, druhy obalu:
vícevrstvý papírový obal,
polystyrénový, polyetylénový
obal, polyetylénová fólie
Smetanový krém 4,00
80 g, druhy obalu: vícevrstvý
papírový obal, polystyrénový,
polyetylénový obal
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9. V příloze č. 5 části IV. Určené podmínky čl. 2  - Roz-
sah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného 
v bodu 3. se slova „článku 2.1. a 2.6.“ nahrazují slovy
„článku 2.1. a 2.7.“; v bodu 4.  se slova „bodu 2.2.2. 
a 2.2.4.“ nahrazují slovy „bodu 2.3.2. a 2.3.4.“

10. V příloze č. 5 části IV. Určené podmínky čl. 2.2. zní:

„2.2. Zvláštní jízdné pro žáky a studenty škol (dále jen
„žákovské jízdné“)
1. Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech

škol v ČR do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří 
plní povinnou školní docházku nebo se soustavně 
připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší
odborné, vysoké nebo speciální škole  v denní nebo
prezenční formě studia1) a využívají železniční veřej-
nou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu k dojíž-
dění z místa bydliště do místa školy k účasti na školním
vyučování nebo praktickém vyučování, praktické 
přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické
vyučování“).

2. Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice1a) místně
nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice
místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její
součásti či místa konání praktického vyučování a zpět.
Místo bydliště, sídlo školy i sídlo praktického vyučo-
vání se musí nacházet na území ČR. V případě pře-
stupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák
odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců 
v pravidelné veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní
autobusové dopravě.
Žákovské jízdné se za výše uvedených určených 
podmínek poskytuje v období školního/akademického
roku vyznačeného školou na průkazu s výjimkou
měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je
žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.
Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje
i středisko praktického vyučování a pracoviště praktic-
kého vyučování podle zvláštního předpisu.1)

3. Prokazování nároku
K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz 
pro poskytování žákovského jízdného (dále jen „žákov-
ský průkaz“). Žákovské průkazy se mezi dopravci
železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní 
a  veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobu-
sové dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení
žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo byd-
liště žáka, název a místo školy, školou (razítkem a pod-
pisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání škol-
ního/akademického roku, místo sídla školy, razítko 

s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměst-
nance. Nevyučuje-li škola po všechny dny v týdnu,
vyznačí škola  tuto skutečnost na žákovském průkazu.
Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyzna-
čeném na žákovském průkazu na všech spojích jedno-
tlivých dopravců. U železničních dopravců pouze ve 2.
vozové třídě. Žákovské jízdné se nevztahuje na ceny
(příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků
vyšší kvality. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel
žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné
jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1.
vozovou třídu.
Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování 
v rámci předepsaných osnov do jiného místa než 
do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání
nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, 
ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, 
v němž jej žák bude používat.

4. Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz
předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech
stanovených ve smluvních přepravních podmínkách
vyhlášených dopravcem.

Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného sta-
noví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu a publi-
kuje v Přepravním a tarifním věstníku č. 23-24, ročník LX
(vydávaném Ministerstvem dopravy), který bude distribu-
ován všem Krajským úřadům  a dopravcům.“
Články 2.2. až 2.4. se označují jako články 2.3. až 2.5.

11. V příloze č. 5 části IV. Určené podmínky článku 2.3.
Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele prů-
kazů ZTP a ZTP/P) a přeprava jejich průvodců
v bodu 2, se slova „bodu 2.2.1.“ nahrazují slovy „bodu
2.3.1.“.

12. V příloze č. 5 části Vysvětlivky se vymezení pojmu
Stanice nahrazuje tímto zněním: „Stanice - stanice 
i zastávka v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné
osobní dopravě a veřejné vnitrostátní silniční linkové
osobní autobusové dopravě ve smyslu vyhlášky 
č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní
a silniční osobní dopravu“ a na konec se doplňuje
pojem
„Železniční veřejná vnitrostátní pravidelná osobní
doprava - vnitrostátní veřejná drážní osobní doprava 
na dráze celostátní a na dráze regionální ve smyslu
vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřej-
nou drážní a silniční osobní dopravu v platném 
znění“.

____________________

1)
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (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.

1a)
§ 2 písm. d) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
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13. V příloze č. 6 Části I. Všeobecné podmínky  bodu 3 se
slova „vyhlášky č. 142/2003 Sb.“ nahrazují slovy 
„ve znění pozdějších předpisů“. 

14. V  příloze č. 6 Části II. Základní podmínky čl. 1  bodu
2.1. se slova „čl. 14 až 16“ nahrazují slovy „čl. 17 až
19“, v bodu 2.2. se slova „čl. 10, 11 a 12“ nahrazují
slovy „čl.10, 14 a 15“, bodu 3. se slova „čl. 17 písm a)“
nahrazují slovy „čl. 20 písm. a)“, slova čl. 17 písm. c)“
se nahrazují slovy „čl. 20 písm. a)“ a slova „čl. 10 a 12“
se nahrazují slovy „čl.10 a 15.“.

15. V příloze č. 6  Části II. Základní podmínky čl. 1 se 
za bod 2.2. doplňují body 2.3. a 2.4., které znějí:
„2.3. Za zlevněné jízdné - maximálně za 37,5 % plného
(obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se pře-
pravují žáci škol do věku 15 let podle podmínek stano-
vených v části III. čl. 11. - 13.
2.4. Za zlevněné jízdné - maximálně za 75 % plného
(obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se pře-
pravují žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let
podle podmínek stanovených v části III. čl. 11. - 13.“.

16. V příloze č. 6 Část III. zní : 

„ČÁST III.
JÍZDNÉ PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOL 

Čl. 11
Rozsah nároku

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (dále
jen „žákovské jízdné“) mají žáci a studenti všech škol 
v ČR do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou
školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí
povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální
škole v denní nebo prezenční formě studia3a) a využívají
vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu
k dojíždění z místa bydliště do místa školy k účasti 
na školním vyučování nebo praktickém vyučování, prak-
tické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „prak-
tické vyučování“).
Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice3b) místně 
nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně
nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti
či místa konání praktického vyučování a zpět. Místo 
bydliště, sídlo školy i sídlo praktického vyučování se 
musí nacházet na území ČR. V případě přestupu, 
není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák 
odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců 
v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní
dopravě.
Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek posky-

tuje v období školního/akademického roku vyznačeného
školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července
a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přizná-
váno pouze v pracovní dny
Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje 
i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického
vyučování podle zvláštního právního předpisu.3a)

Čl. 12 
Prokazování nároku

K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskyto-
vání žákovského jízdného (dále jen „žákovský průkaz“).
Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné
vnitrostátní pravidelné osobní  a  veřejné vnitrostátní sil-
niční linkové osobní autobusové dopravy navzájem uzná-
vají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka,
datum narození, aktuální fotografii, místo bydliště žáka,
název a místo školy, školou (razítkem a podpisem opráv-
něné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademic-
kého roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávně-
ného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po všechny dny 
v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském prů-
kazu.
Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznače-
ném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých
dopravců. 
Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci
předepsaných osnov do jiného místa než do místa 
sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákov-
ské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude 
uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák 
bude používat.

Čl. 13
Ověřování žákovských průkazů

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz
předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech sta-
novených ve smluvních přepravních podmínkách vyhláše-
ných dopravcem.

Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného sta-
noví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu, který
publikuje v Přepravním a tarifním věstníku číslo 23-24,
ročník LX (vydávaném Ministerstvem dopravy), který
bude distribuován všem Krajským úřadům a dopravcům.“.
Dosavadní části III. až V. se označují jako části IV. až VI.
a dosavadní články 11 až 18 se označují jako články 14 
až 21.

____________________

3a)
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (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

3b)
§ 2 písm. d) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
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17. V části VI. Bezplatná doprava v čl. 21 se slova „v čl.
17“ nahrazují slovy „v čl. 20“.

Čl. III

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, s výjimkou
ustanovení čl. I bodu 3., které nabývá účinnosti dnem 

1. července 2004 a ustanovení přílohy č. 5 a č. 6, která
nabývají účinnosti dnem 1. září 2004.

Místopředseda vlády a ministr  financí:
Mgr. Bohuslav  Sobotka ,v.r.
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Celní úřad Kutná Hora podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 cenového
rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 01/2004, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedené v Seznamu
tabákových výrobků, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny pevných cen

3. změny textu

uvedené ve 4. dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto
výměru.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon
obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí 
pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR.

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2004
pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území ČR,
nebo dopravené z jiného členského státu na daňové území
ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle 
§ 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Ředitel celního úřadu Kutná Hora:
Josef Hazuka, v.r.

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 5/T/2004,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků,

změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu
- 4. dodatek
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Příloha rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 5/T/2004

Seznam

tabákových výrobků s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

- 4. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

I. CIGARETY

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednotkovém spotřebitele
Obchodní název Druh obalu balení určeném jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu pro přímou 

spotřebu v Kč

CAMEL krabička měkká 20 52,00 DE
Cigareta s filtrem, 69 mm 
CAMEL FILTERS krabička tvrdá 20 54,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
CAMEL BLUE krabička tvrdá 20 54,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
CAMEL SILVER krabička tvrdá 20 54,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
WINSTON RED krabička tvrdá 20 49,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
WINSTON BLUE krabička tvrdá 20 49,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
WINSTON SILVER krabička tvrdá 20 49,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
CLUB FILTER krabička tvrdá 20 46,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
CLUB BLUE krabička tvrdá 20 46,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
MONTE CARLO RED krabička tvrdá 20 41,50 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
MONTE CARLO BLUE krabička tvrdá 20 41,50 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
MONTE CARLO SILVER krabička tvrdá 20 41,50 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
SLAVIA krabička tvrdá 20 37,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
LETKA papírová krabička 20 30,00 CZ
Cigareta s filtrem, 70 mm měkká
RED DOG papírová krabička 20 30,00 CZ
Cigareta s filtrem, 70 mm měkká 
SFINGA papírová krabička 14 22,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm měkká
LETKA KING SIZE papírová krabička 20 31,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
RED DOG KING SIZE papírová krabička 20 32,50 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
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OK! papírová krabička 20 33,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá 
Patriot papírová krabička 20 40,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Basket 20 papírová krabička 20 31,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
RED DOG papírová krabička 100 150,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
Ok! Slim papírová krabička 100 155,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
TRUMF RED krabička papírová 20 39,50 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá  
TRUMF BLUE krabička papírová 20 39,50 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá 
TRUMF WHITE krabička papírová 20 39,50 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
HB KING SIZE krabička papírová 20 49,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá 
LUCKY STRIKE RED krabička papírová 20 54,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
LUCKY STRIKE SILVER krabička papírová 20 54,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
PALL MALL FILTER krabička papírová 20 45,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá 
PALL MALL SMOOTH krabička papírová 20 49,00 DE
TASTE tvrdá
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL SOFT  TASTE krabička papírová 20 49,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
GAULOISES Blondes krabička papírová 20 54,00 FR
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá 
Peter Stuyvesant krabička papírová 20 58,00 NL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Rothmans KING SIZE krabička papírová 20 58,00 NL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá  
GOLDEN AMERICAN krabička papírová 20 42,00 NL
FILTER tvrdá
Cigareta s filtrem, 84 mm
GOLDEN AMERICAN krabička papírová 20 42,00 NL
BLUE tvrdá
Cigareta s filtrem, 84 mm
DUNHILL krabička papírová 20 68,00 GB
INTERNATIONAL Beige tvrdá
Cigareta s filtrem, 94 mm
Vogue SUPERSLIMS Bleue krabička papírová 20 68,00 GB
Cigareta s filtrem, 100 mm tvrdá
kim SLIM SIZE krabička papírová 20 62,00 DE
Cigareta s filtrem, 97 mm tvrdá
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KENT BLUE krabička papírová 20 60,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
KENT SILVER krabička papírová 20 60,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
KENT GOLD krabička papírová 20 60,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Cartier VENDÔME krabička papírová 20 68,00 NL
Cigareta s filtrem, 94 mm tvrdá
OMEGA papírová krabička 20 34,90 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Clayton papírová krabička 20 33,50 CZ
Cigareta s filtrem, 70 mm měkká
BT papírová krabička 20 39,00 BG
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Belami Slim Blue papírová krabička 20 48,00 BG
Cigareta s filtrem, 100 mm tvrdá
Belami Slim Gold Classic papírová krabička 20 48,00 BG
Cigareta s filtrem, 100 mm tvrdá
VIVIEN BLUE papírová krabička 20 43,00 BG
Cigareta s filtrem, 90 mm tvrdá
VIVIEN RED CLASSIC papírová krabička 20 43,00 BG
Cigareta s filtrem, 90 mm tvrdá
Calumé Vanilla Krabička papírová 20 39,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
PRINCE ORIGINAL Krabička papírová 20 59,00 DK
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
PRINCE MENTHOL Krabička papírová 20 59,00 DK
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
PRINCE WHITE Krabička papírová 20 59,00 DK
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
CRISTAL BALANCE Krabička papírová 20 44,00 PL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá  
CRISTAL SILVER Krabička papírová 20 44,00 PL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
40 ROCKETS ORIGINAL Krabička papírová 40 73,00 PL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá  
40 ROCKETS GOLD Krabička papírová 40 73,00 PL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
20 ROCKETS ORIGINAL Krabička papírová 20 37,00 PL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá  
20 ROCKETS GOLD Krabička papírová 20 37,00 PL
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Ronson Special White tvrdá papírová 20 34,00 AT
Cigareta s filtrem, 84 mm krabička
Ronson Special White 100 tvrdá papírová 20 34,50 AT
Cigareta s filtrem, 100 mm krabička
Ronson Special Virginia tvrdá papírová 20 34,00 AT
Blend krabička
Cigareta s filtrem, 84 mm
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Ronson Special Virginia tvrdá papírová 20 34,50 AT
Blend 100 krabička
Cigareta s filtrem, 100 mm
Route 66 Red papírová krabička 25 45,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Route 66 Blue papírová krabička 25 45,00 DE
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
LEGAL Krabička papírová 20 37,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá  
LEGAL Krabička papírová 19 35,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
LEGAL Krabička papírová 18 34,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá

II. DOUTNÍKY, CIGARILLOS

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednot- spotřebitele
kovém v Kč Země

Obchodní název Druh obalu balení původu
určeném 

pro přímou
spotřebu

Jednotkové
balení

určené pro
přímou

spotřebu

Kus

Zino Mouton Cadet No. 6 papírová krabička 4 920,00 230,00 HN

Bolivar Tubos No. 1 dřevěná krabice 25 5550,00 222,00 CU

Bolivar Tubos No. 1 skleněná tuba 1 222,00 222,00 CU

Bolivar Coronas Extra dřevěná krabice 25 5475,00 219,00 CU

Bolivar Coronas Extra celofán 1 219,00 219,00 CU

Bolivar Coronas Gigantes dřevěná krabice 25 9875,00 395,00 CU

Bolivar Coronas Gigantes skleněná tuba 1 395,00 395,00 CU

Bolivar Petit Coronas dřevěná krabice 25 6050,00 242,00 CU

Bolivar Petit Coronas skleněná tuba 1 242,00 242,00 CU
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Cohiba Coronas Especiales dřevěná krabice 25 13575,00 543,00 CU

Cohiba Coronas Especiales skleněná tuba 1 543,00 543,00 CU

Cohiba Esplendidos dřevěná krabice 25 20250,00 810,00 CU

Cohiba Esplendidos celofán 1 810,00 810,00 CU

Cohiba Exquisitos dřevěná krabice 5 2020,00 404,00 CU

Cohiba Exquisitos skleněná tuba 1 404,00 404,00 CU

Cohiba Lanceros dřevěná krabice 25 17250,00 690,00 CU

Cohiba Lanceros celofán 1 690,00 690,00 CU

Cohiba Panetelas dřevěná krabice 25 6850,00 274,00 CU

Cohiba Siglo V dřevěná krabice 25 14550,00 582,00 CU

Cohiba Siglo V celofán 1 582,00 582,00 CU

Cuaba Divinos dřevěná krabice 25 4025,00 161,00 CU

Cuaba Divinos skleněná tuba 1 161,00 161,00 CU

Cuaba Exclusivos dřevěná krabice 25 5875,00 235,00 CU

Cuaba Exclusivos celofán 1 235,00 235,00 CU

Cuaba Generosos dřevěná krabice 25 4650,00 186,00 CU

Cuaba Generosos skleněná tuba 1 186,00 186,00 CU

Cuaba Tradicionales dřevěná krabice 25 4450,00 178,00 CU

Cuaba Tradicionales celofán 1 178,00 178,00 CU

Diplomaticos Diplomaticos dřevěná krabice 25 7725,00 309,00 CU
No. 2
Diplomaticos Diplomaticos skleněná tuba 1 309,00 309,00 CU
No. 2
LA Flor De Cano Preferidos dřevěná krabice 25 1400,00 56,00 CU

Gloria Cubana dřevěná krabice 25 7925,00 317,00 CU
Médaille d´Or No. 2
Gloria Cubana skleněná tuba 1 317,00 317,00 CU
Médaille d´Or No. 2
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Gloria Cubana dřevěná krabice 25 4750,00 190,00 CU
Médaille d´Or No. 4
Gloria Cubana celofán 1 190,00 190,00 CU
Médaille d´Or No. 4
H. Upmann Connoisseur No. 1 dřevěná krabice 25 7675,00 307,00 CU

H. Upmann Connoisseur No. 1 skleněná tuba 1 307,00 307,00 CU

H. Upmann Coronas Major dřevěná krabice 25 5475,00 219,00 CU

H. Upmann Coronas Major celofán 1 219,00 219,00 CU

H. Upmann Coronas Minor dřevěná krabice 25 4900,00 196,00 CU

H. Upmann Coronas Minor skleněná tuba 1 196,00 196,00 CU

H. Upmann Kings Cello dřevěná krabice 25 2625,00 105,00 CU

H. Upmann Kings Cello celofán 1 105,00 105,00 CU

H. Upmann Magnum 46 dřevěná krabice 25 6875,00 275,00 CU

H. Upmann Magnum 46 skleněná tuba 1 275,00 275,00 CU

H. Upmann Monarchs dřevěná krabice 25 7925,00 317,00 CU

H. Upmann Monarchs celofán 1 317,00 317,00 CU

H. Upmann Petit Coronas dřevěná krabice 25 4475,00 179,00 CU

H. Upmann Petit Coronas skleněná tuba 1 179,00 179,00 CU

H. Upmann Singulares dřevěná krabice 25 2625,00 105,00 CU

H. Upmann Singulares celofán 1 105,00 105,00 CU

H. Upmann Sir Winston dřevěná krabice 25 11875,00 475,00 CU

H. Upmann Sir Winston skleněná tuba 1 475,00 475,00 CU

H. Upmann No. 2 dřevěná krabice 25 7125,00 285,00 CU

H. Upmann No. 2 celofán 1 285,00 285,00 CU

Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 8700,00 348,00 CU
Churchills
Hoyo De Monterrey skleněná tuba 1 348,00 348,00 CU
Churchills
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Hoyo De Monterrey  Double dřevěná krabice 25 11725,00 469,00 CU
Coronas
Hoyo De Monterrey  Double celofán 1 469,00 469,00 CU
Coronas
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 8500,00 340,00 CU
Epicure No. 1
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 6325,00 253,00 CU
Le Hoyo des Dieux
Hoyo De Monterrey celofán 1 253,00 253,00 CU
Le Hoyo des Dieux
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 3650,00 146,00 CU
Le Hoyo Du Deputé
Hoyo De Monterrey skleněná tuba 1 146,00 146,00 CU
Le Hoyo Du Deputé
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 5450,00 218,00 CU
Le Hoyo du Gourmet
Hoyo De Monterrey celofán 1 218,00 218,00 CU
Le Hoyo du Gourmet
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 3425,00 137,00 CU
Le Hoyo du Maire
Hoyo De Monterrey skleněná tuba 1 137,00 137,00 CU
Le Hoyo du Maire
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 4650,00 186,00 CU
Le Hoyo du Prince
Hoyo De Monterrey celofán 1 186,00 186,00 CU
Le Hoyo du Prince
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 50 4400,00 88,00 CU
Le Hoyo du Prince
Hoyo De Monterrey dřevěná krabice 25 4650,00 186,00 CU
Le Hoyo du Roi
Hoyo De Monterrey celofán 1 186,00 186,00 CU
Le Hoyo du Roi
Juan Lopez Coronas dřevěná krabice 25 5700,00 228,00 CU

Juan Lopez Coronas skleněná tuba 1 228,00 228,00 CU

Juan Lopez Panetelas Superba dřevěná krabice 25 3325,00 133,00 CU

Juan Lopez Panetelas Superba celofán 1 133,00 133,00 CU

Juan Lopez Selección No. 1 dřevěná krabice 25 8075,00 323,00 CU

Juan Lopez Selección No. 1 skleněná tuba 1 323,00 323,00 CU

Juan Lopez Selección No. 2 dřevěná krabice 25 5400,00 216,00 CU

Juan Lopez Selección No. 2 celofán 1 216,00 216,00 CU
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Montecristo A Cabinet dřevěná krabice 25 33525,00 1341,00 CU

Montecristo A Cabinet skleněná tuba 1 1341,00 1341,00 CU

Montecristo Especial dřevěná krabice 25 9500,00 380,00 CU

Montecristo Especial celofán 1 380,00 380,00 CU

Montecristo Tubos dřevěná krabice 25 8575,00 343,00 CU

Montecristo Tubos skleněná tuba 1 343,00 343,00 CU

Partagas 8-9-8 dřevěná krabice 25 8475,00 339,00 CU

Partagas 8-9-8 celofán 1 339,00 339,00 CU

Partagas Belvederes dřevěná krabice 25 2100,00 84,00 CU

Partagas Belvederes sklelněná tuba 1 84,00 84,00 CU

Partagas Churchills De Luxe dřevěná krabice 25 9100,00 364,00 CU

Partagas Churchills De Luxe celofán 1 364,00 364,00 CU

Partagas Lusitanias dřevěná krabice 25 9700,00 388,00 CU

Partagas Lusitanias skleněná tuba 1 388,00 388,00 CU

Partagas Piramides dřevěná krabice 25 8350,00 334,00 CU
(Ed. Limitada)
Partagas Piramides celofán 1 334,00 334,00 CU
(Ed. Limitada)
Por Larranaga Super Cedro dřevěná krabice 25 2225,00 89,00 CU

Por Larranaga Super Cedro skleněná tuba 1 89,00 89,00 CU

Punch Belvederes dřevěná krabice 25 2150,00 86,00 CU

Punch Belvederes celofán 1 86,00 86,00 CU

Punch Black Prince dřevěná krabice 25 5875,00 235,00 CU

Punch Black Prince skleněná tuba 1 235,00 235,00 CU

Punch Churchills dřevěná krabice 25 9500,00 380,00 CU

Punch Churchills celofán 1 380,00 380,00 CU
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Punch Coronas dřevěná krabice 25 5975,00 239,00 CU

Punch Coronas skleněná tuba 1 239,00 239,00 CU

Punch Double Coronas dřevěná krabice 25 11300,00 452,00 CU

Punch Double Coronas celofán 1 452,00 452,00 CU

Punch Margaritas dřevěná krabice 25 3550,00 142,00 CU

Punch Margaritas skleněná tuba 1 142,00 142,00 CU

Punch Punch dřevěná krabice 25 8500,00 340,00 CU

Punch Punch celofán 1 340,00 340,00 CU

Punch Royal Selection No. 11 dřevěná krabice 25 7475,00 299,00 CU

Punch Royal Selection No. 11 skleněná tuba 1 299,00 299,00 CU

Punch Royal Selection No. 12 dřevěná krabice 25 5075,00 203,00 CU

Punch Royal Selection No. 12 celofán 1 203,00 203,00 CU

Quai D´Orsay Coronas dřevěná krabice 25 6175,00 247,00 CU

Quai D´Orsay Coronas skleněná tuba 1 247,00 247,00 CU

Quai D´Orsay Imperiales dřevěná krabice 25 11475,00 459,00 CU

Quai D´Orsay Imperiales celofán 1 459,00 459,00 CU

Quintero Londres Extra dřevěná krabice 25 1650,00 66,00 CU

Quintero Londres Extra skleněná tuba 1 66,00 66,00 CU

Rafael Gonzales Coronas dřevěná krabice 25 5550,00 222,00 CU
Extra No. 3
Rafael Gonzales Coronas celofán 1 222,00 222,00 CU
Extra No. 3
Rafael Gonzales Petit Coronas dřevěná krabice 25 3875,00 155,00 CU

Rafael Gonzales Petit Coronas skleněná tuba 1 155,00 155,00 CU

Rey Del Mundo Choix dřevěná krabice 25 6875,00 275,00 CU
Suprema
Rey Del Mundo Choix celofán 1 275,00 275,00 CU
Suprema



22 CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2004

Rey Del Mundo Demi Tasse dřevěná krabice 25 2750,00 110,00 CU

Rey Del Mundo Demi Tasse skleněná tuba 1 110,00 110,00 CU

Rey Del Mundo Lunch Club dřevěná krabice 25 4175,00 167,00 CU

Rey Del Mundo Lunch Club celofán 1 167,00 167,00 CU

Romeo & Julieta dřevěná krabice 25 2500,00 100,00 CU
Coronitas en Cedro
Romeo & Julieta skleněná tuba 1 100,00 100,00 CU
Coronitas en Cedro
Romeo & Julieta dřevěná krabice 25 2100,00 84,00 CU
Excepcionales
Romeo & Julieta celofán 1 84,00 84,00 CU
Excepcionales
San Cristobal El Morro dřevěná krabice 25 11725,00 469,00 CU

San Cristobal El Morro skleněná tuba 1 469,00 469,00 CU

San Cristobal El Principe dřevěná krabice 25 4450,00 178,00 CU

San Cristobal El Principe celofán 1 178,00 178,00 CU

San Cristobal La Fuerza dřevěná krabice 25 8075,00 323,00 CU

San Cristobal La Fuerza skleněná tuba 1 323,00 323,00 CU

San Cristobal La Punta dřevěná krabice 25 9100,00 364,00 CU

San Cristobal La Punta celofán 1 364,00 364,00 CU

Saint Luis Rey Churchill dřevěná krabice 25 7675,00 307,00 CU

Saint Luis Rey Churchill skleněná tuba 1 307,00 307,00 CU

Saint Luis Rey Regios dřevěná krabice 25 5225,00 209,00 CU

Saint Luis Rey Regios celofán 1 209,00 209,00 CU

Saint Luis Rey Serie A dřevěná krabice 25 7275,00 291,00 CU

Saint Luis Rey Serie A skleněná tuba, 1 291,00 291,00 CU
celofán

Saint Luis Rey Serie A dřevěná krabice 50 7275,00 145,50 CU

Sancho Panza Bachilleres dřevěná krabice 25 4000,00 160,00 CU
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Sancho Panza Bachilleres skleněná tuba 1 160,00 160,00 CU

Sancho Panza Coronas dřevěná krabice 25 5650,00 226,00 CU

Sancho Panza Coronas celofán 1 226,00 226,00 CU

Sancho Panza Molinos dřevěná krabice 25 7275,00 291,00 CU

Sancho Panza Molinos skleněná tuba 1 291,00 291,00 CU

Los Statos de Luxe Brevas dřevěná krabice 25 1500,00 60,00 CU

Los Statos de Luxe Brevas celofán 1 60,00 60,00 CU

Los Statos de Luxe Cremas dřevěná krabice 25 1475,00 59,00 CU

Los Statos de Luxe Cremas skleněná tuba 1 59,00 59,00 CU

Trinidad Fundadores dřevěná krabice 24 18200,00 758,33 CU

Trinidad Fundadores skleněná tuba, 1 728,00 728,00 CU
celofán

Trinidad Fundadores dřevěná krabice 50 18200,00 364,00 CU

Vegas Robaina Clasico dřevěná krabice 25 9900,00 396,00 CU

Vegas Robaina Clasico celofán 1 396,00 396,00 CU

Vegas Robaina Don Alejandro dřevěná krabice 25 12125,00 485,00 CU

Vegas Robaina Don Alejandro skleněná tuba 1 485,00 485,00 CU

Vegas Robaina Familiar dřevěná krabice 25 7875,00 315,00 CU

Vegas Robaina Familiar celofán 1 315,00 315,00 CU

Vegas Robaina Famosos dřevěná krabice 25 7675,00 307,00 CU

Vegas Robaina Famosos skleněná tuba 1 307,00 307,00 CU

Vegas Robaina Unicos dřevěná krabice 25 8625,00 345,00 CU

Vegas Robaina Unicos celofán 1 345,00 345,00 CU

Vegueros Especiales No. 1 dřevěná krabice 25 6725,00 269,00 CU

Vegueros Especiales No. 1 skleněná tuba 1 269,00 269,00 CU
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Vegueros Especiales No. 2 dřevěná krabice 25 6650,00 266,00 CU

Vegueros Especiales No. 2 celofán 1 266,00 266,00 CU

Vegueros Marevas dřevěná krabice 5 3650,00 730,00 CU

Vegueros Marevas skleněná tuba 1 146,00 146,00 CU

Vegueros Seoane dřevěná krabice 5 4125,00 825,00 CU

Vegueros Seoane celofán 1 165,00 165,00 CU

Montecristo Mini dřevěná krabice 20 800,00 40,00 CU

Romeo & Julieta Midi celofán 1 49,00 49,00 CU

San Luis Rey Puritos dřevěná krabice 5 950,00 190,00 CU

San Luis Rey Puritos skleněná tuba 1 38,00 38,00 CU

Cohiba Panetelas skleněná tuba 1 274,00 274,00 CU

Romeo & Julieta Midi dřevěná krabice 5 1225,00 245,00 CU

BRASIL 100 papírová krabice 100 1250,00 12,50 DE

SUMATRA 100 papírová krabice 100 1250,00 12,50 DE

Peterson Petit Corona dřev. krab. 10 3550,00 355,00 DO
Tubed Cigars
Peterson Corona dřev. krab. 10 3500,00 350,00 DO
Tubed Cigars
Peterson Robusto dřev. krab. 10 3500,00 350,00 DO
Tubed Cigars
Peterson Toro Tubed Cigars dřev. krab. 10 3850,00 385,00 DO

CAFÉ CRÉME BLUE Plechová krabička 10 90,00 9,00 NL

Hamlet tvrdá papírová 5 90,00 18,00 GB
krabička

REX CIGARRITOS SUAVES tvrdá papírová 20 140,00 7,00 EU
krabička

HELIOS CAPOTE tvrdá papírová 10 100,00 10,00 EU
MINI CLUB krabička
HELIOS CAPOTE tvrdá papírová 10 80,00 8,00 EU
CORONITAS krabička
VICTORIA 10 tvrdá papírová 10 100,00 10,00 EU

krabička
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REX CIGARRITOS tvrdá papírová 20 140,00 7,00 EU
krabička

HELIOS CAPOTE tvrdá papírová 5 70,00 14,00 EU
TIPAVANA krabička
TRES ESTRALLAS měkké balení 50 1200,00 24,00 EU
BREVAS - celofán
CINCO ESTRELLAS měkké balení 50 550,00 11,00 EU
PALMITAS - celofán
CINCO ESTRELLAS měkké balení 50 1200,00 24,00 EU
SENORITAS - celofán
TRES ESTRELLAS měkké balení 50 800,00 16,00 EU
SOLERAS - celofán
VICTORIA 15 tvrdá papírová 10 150,00 15,00 EU

krabička
CINCO ESTRELLAS měkké balení 50 1800,00 36,00 EU
BREVAS - celofán
CORONAS RESERVA tvrdá papírová 20 170,00 8,50 EU

krabička
CORONAS RESERVA tvrdá papírová 20 170,00 8,50 EU
SUAVES krabička
HELIOS CAPOTE CLUB tvrdá papírová 10 200,00 20,00 EU

krabička
HELIOS CAPOTE krabička dřevěná 20 550,00 27,50 EU
ESCUADRON
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III. TABÁK KE KOUŘENÍ - JEMNĚ ŘEZANÝ

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednotkového spotřebitele
Obchodní název Druh obalu balení určeného jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu v kg pro přímou 

spotřebu v Kč

OK! plastová krabička 0,1000 130,00 CZ

Javaanse Jongens Halfzware plast. obal 0,0400 90,00 NL

Javaanse Jongens Classic plast. obal 0,0400 90,00 NL

Javaanse Jongens Tembaco plast. obal 0,0400 90,00 NL
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IV. OSTATNÍ TABÁK KE KOUŘENÍ

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednotkového spotřebitele
Obchodní název Druh obalu balení určeného jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu v kg pro přímou 

spotřebu v Kč

Finnegan´s Black Line obdélníkový 0,0400 74,00 DE
papírový obal

DK EXTRA papír potažený 0,0500 45,00 VN
PC fólií

DK EXTRA obdélníkový 0,2000 180,00 VN
papírový obal
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

I. CIGARETY

u výrobku LAURA SPECIAL (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro pří-
mou spotřebu „37,50“ nahrazuje pevnou cenou „37,00“;
slova „West Full Flavor“ (papírová krabička tvrdá, 25 kusů) se nahrazují slovy „West Red“ a pevná cena jednotkového
balení určeného pro přímou spotřebu „55,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
slova „West Lights“ (papírová krabička tvrdá, 25 kusů) se nahrazují slovy „West Silver“ a pevná cena jednotkového
balení určeného pro přímou spotřebu „55,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
u výrobku LAURA SUPER (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „37,50“ nahrazuje pevnou cenou „37,00“.

II. DOUTNÍKY, CIGARILLOS

u výrobku Leon Jimenes Robusto (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou 
spotřebu „6700,00“ nahrazuje pevnou cenou „3125,00“ a pevná cena jednoho kusu „268,00“ nahrazuje pevnou cenou
„125,00“;
u výrobku Leon Jimenes Belicoso (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou 
spotřebu „11900,00“ nahrazuje pevnou cenou „3125,00“ a pevná cena jednoho kusu „476,00“ nahrazuje pevnou cenou
„125,00“;
u výrobku Leon Jimenes Petit Belicoso (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „10150,00“ nahrazuje pevnou cenou „3900,00“ a pevná cena jednoho kusu „406,00“ nahrazuje pevnou cenou
„156,00“;
u výrobku Leon Jimenes Gran Corona (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „6200,00“ nahrazuje pevnou cenou „3125,00“ a pevná cena jednoho kusu „248,00“ nahrazuje pevnou cenou
„125,00“;
u výrobku La Aurora Bristol Especiales (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „4250,00“ nahrazuje pevnou cenou „2375,00“ a pevná cena jednoho kusu „170,00“ nahrazuje pevnou cenou
„95,00“;
u výrobku La Aurora Cetros (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„4150,00“ nahrazuje pevnou cenou „2375,00“ a pevná cena jednoho kusu „166,00“ nahrazuje pevnou cenou „95,00“;
u výrobku La Aurora Coronas (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„4000,00“ nahrazuje pevnou cenou „2375,00“ a pevná cena jednoho kusu „160,00“ nahrazuje pevnou cenou „95,00“;
u výrobku La Aurora Robusto (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„6400,00“ nahrazuje pevnou cenou „3125,00“ a pevná cena jednoho kusu „256,00“ nahrazuje pevnou cenou „125,00“;
u výrobku La Aurora No. 4 (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„3000,00“ nahrazuje pevnou cenou „2375,00“ a pevná cena jednoho kusu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „95,00“;
u výrobku Peterson Corona (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„6750,00“ nahrazuje pevnou cenou „5500,00“ a pevná cena jednoho kusu „270,00“ nahrazuje pevnou cenou „220,00“;
u výrobku Peterson Presidente (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„9500,00“ nahrazuje pevnou cenou „6500,00“ a pevná cena jednoho kusu „380,00“ nahrazuje pevnou cenou „260,00“;
u výrobku Peterson Maduro Toro (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou 
spotřebu „7800,00“ nahrazuje pevnou cenou „6500,00“ a pevná cena jednoho kusu „312,00“ nahrazuje pevnou cenou
„260,00“;
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u výrobku Peterson Toro (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„7800,00“ nahrazuje pevnou cenou „6500,00“ a pevná cena jednoho kusu „312,00“ nahrazuje pevnou cenou „260,00“;
u výrobku Peterson Robusto (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„6750,00“ nahrazuje pevnou cenou „5500,00“ a pevná cena jednoho kusu „270,00“ nahrazuje pevnou cenou „220,00“;
u výrobku Peterson Churchill (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„6750,00“ nahrazuje pevnou cenou „6500,00“ a pevná cena jednoho kusu „270,00“ nahrazuje pevnou cenou „260,00“;
u výrobku Dunhill Tabaras (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„10000,00“ nahrazuje pevnou cenou „5000,00“ a pevná cena jednoho kusu „400,00“ nahrazuje pevnou cenou „200,00“;
u výrobku Dunhill Bavaros (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„5750,00“ nahrazuje pevnou cenou „3900,00“ a pevná cena jednoho kusu „230,00“ nahrazuje pevnou cenou „156,00“;
u výrobku Dunhill Peravias (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„10400,00“ nahrazuje pevnou cenou „5000,00“ a pevná cena jednoho kusu „416,00“ nahrazuje pevnou cenou „200,00“;
u výrobku Dunhill Altamiras (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„9500,00“ nahrazuje pevnou cenou „5000,00“ a pevná cena jednoho kusu „380,00“ nahrazuje pevnou cenou „200,00“;
u výrobku Dunhill Caletas (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„6075,00“ nahrazuje pevnou cenou „3900,00“ a pevná cena jednoho kusu „243,00“ nahrazuje pevnou cenou „156,00“;
u výrobku Dunhill Diamantes (dřev. krab., 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„6225,00“ nahrazuje pevnou cenou „3900,00“ a pevná cena jednoho kusu „249,00“ nahrazuje pevnou cenou „156,00“;
u výrobku Hoyo de Monterrey Piramides (dřevěná krabice, 25 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „5200,00“ nahrazuje pevnou cenou „8750,00“ a pevná cena jednoho kusu „208,00“ nahrazuje
pevnou cenou „350,00“;
u výrobku Hoyo de Monterrey Piramides (skleněná tuba, 1 kus) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „208,00“ nahrazuje pevnou cenou „350,00“ a pevná cena jednoho kusu „208,00“ nahrazuje pevnou cenou
„350,00“;
u výrobku Montecristo Mini (dřevěná krabička, 50 kusů) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou 
spotřebu „1700,00“ nahrazuje pevnou cenou „1600,00“ a pevná cena jednoho kusu „34,00“ nahrazuje pevnou cenou
„32,00“;
u výrobku Montecristo Mini (skleněná tuba, 1 kus) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„34,00“ nahrazuje pevnou cenou „32,00“ a pevná cena jednoho kusu „34,00“ nahrazuje pevnou cenou „32,00“.

III. TABÁK KE KOUŘENÍ - JEMNĚ ŘEZANÝ

u výrobku Samson Halfzware (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„85,00“ nahrazuje pevnou cenou „90,00“;
u výrobku Samson Mild (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„85,00“ nahrazuje pevnou cenou „90,00“;
u výrobku Samson Zware (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„85,00“ nahrazuje pevnou cenou „90,00“;
u výrobku Excellent Halfzware (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou 
spotřebu „90,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“;
u výrobku Excellent Vanilla (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„90,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“;
u výrobku Excellent Cherry (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„90,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“;
u výrobku Excellent Sweet Plum (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou 
spotřebu „90,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“;
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u výrobku Excellent Exotic Mango (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou 
spotřebu „90,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“;
u výrobku Excellent Apple (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„90,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“;
u výrobku Excellent Kir Royal (plast. obal, 0,0400 kg) se pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„90,00“ nahrazuje pevnou cenou „79,00“.
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3. ZMĚNY TEXTU

I. CIGARETY

slova „K 20 LIGHTS“ (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „K 20“;
slova „Route 66 Lights“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „Route 66 Blue“;
slova „Route 66 Original“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „Route 66 Red“;
slova „Astor Lights“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „Astor Blue“;
slova „Astor Full Flavor“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „Astor Red“;
slova „R1 Minima“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „R1“;
slova „West Lights“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „West Silver“;
slova „West Full Flavor“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „West Red“;
slova „KORUNA KING SIZE SPECIAL“ (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „KORUNA SPECIAL“;
slova „KORUNA KING SIZE SUPER“ (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „KORUNA SUPER“;
slova „Mars M20“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „Mars M20 70´s“;
slova „Davidoff Mild“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „Davidoff Platinum“;
slova „Davidoff Lights“ (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) se nahrazují slovy „Davidoff Gold“;
slova „Paramount Lights“ (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) se nahrazují slovy „Paramount Gold“;
slova „Paramount Full Flavor“ (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) se nahrazují slovy „Paramount Red“.

II. DOUTNÍKY, CIGARILLOS

slova „Wings Original 10 Mini Cigaril“ (plechová krabička, 10 kusů) se nahrazují slovy „Wings Natural 10 small cigars“;
slova „Wings Original 10 Cigarillos“ (plechová krabička, 10 kusů) se nahrazují slovy „Wings Natural 10 cigars“;
slova „Wings Tropical Delight 10 Mini“ (plechová krabička, 10 kusů) se nahrazují slovy „Wings Dark Vanilla 10 small
cigars“;
slova „Wings Tropical Delight Filter“ (plechová krabička, 10 kusů) se nahrazují slovy „Wings Dark Vanilla 10 Filter“;
slova „El Guajiro“ (dřev. krab., 20 kusů) se nahrazují slovy „El Guajiro Tubulares“. 
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____________________

1)
§ 37 odst. 2 a § 2 odst. 16  zákona č. 151/2000 Sb.

4
Praha dne 18. března 2004
Č.j. 10652/04-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5, a v souladu s § 95 bodem
7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává  

cenové rozhodnutí
č. 02/PROP/2004,

kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení
veřejných telekomunikačních sítí1) a maximální cena 
za propojení veřejných telekomunikačních sítí 
pro službu koncového volání do veřejných mobilních
telekomunikačních sítí. 

Článek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení
veřejných mobilních telekomunikačních sítí (dále
jen „mobilní VTS“) a na propojení veřejných pev-
ných telekomunikačních sítí (dále jen „pevné
VTS“) s mobilními VTS.

(2) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou
za propojení rozumí cena, kterou je povinen
zaplatit provozovatel pevné nebo mobilní VTS, 
ve které bylo volání započato, provozovateli
mobilní VTS, ve které je volání ukončeno, za pře-
nos volání ke koncovému bodu propojené mobilní
VTS (dále jen „cena za propojení“).

Článek  2
Způsob výpočtu cen za propojení

(1) Pro výpočet ceny za propojení se použije 
metoda  plně alokovaných historických nákladů
(FAC). 

(2) Při výpočtu cen za propojení se postupuje  podle
struktury uvedené v tabulkách, které jsou přílo-
hami č. 1 a 2 tohoto cenového rozhodnutí, 
při dodržení následujících podmínek:
a) Provozní náklady na vlastní propojení 

za ukončení volání v mobilní VTS musí být
vyčleněny z celkových provozních nákladů
odsouhlasených s účetním výkazem Výsle-
dovka Úč POD 2-01, strana 1, ze kterých jsou
pro cenové účely vyloučeny ekonomicky neo-

právněné náklady. Rozsah ekonomicky neo-
právněných nákladů je stanoven v platném
cenovém rozhodnutí Českého telekomunikač-
ního úřadu.

b) Režijní náklady lze započítat do ceny za pro-
pojení maximálně ve výši 10 % z provozních
nákladů na vlastní propojení na ukončení
volání v mobilních VTS. 

c) Vložený kapitál je součet hodnot vlastního
jmění, dlouhodobých závazků a dlouhodobých
půjček na vlastní propojení na ukončení volání
v mobilních VTS.

d) Počet minut provozu ukončeného v mobilní
VTS v rámci propojení je součtem příchozích
minut (v souladu se statistickým výkazem
TP(ČTÚ) 1-02 o telekomunikačním provozu),
které prošly přes prvky sítě v období, za které
jsou vykazovány náklady.

e) Jednotkové provozní náklady na vlastní 
propojení na ukončení volání v mobilní VTS,
bez režijních nákladů, se vypočítají na dvě
desetinná místa jako podíl provozních
nákladů podle písm. a) a počtu minut podle
písm. d).

f) Jednotkové režijní náklady na vlastní propo-
jení na ukončení volání v mobilní VTS, se
vypočítají na dvě desetinná místa jako podíl
režijních nákladů podle písm. b) a počtu minut
podle písm. d). 

g) Jednotkový přiměřený zisk na vlastní pro-
pojení na ukončení volání v mobilní VTS 
ve výši 14,5 % z vloženého kapitálu se vypo-
čítá na dvě desetinná místa jako podíl 
vloženého kapitálu pod písm. c) a počtu 
minut podle písm. d), který se vynásobí 
koeficientem 0,145.

(3) Výpočet celkových průměrných cen za propojení
se provede podle příloh tohoto cenového rozhod-
nutí.
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(4) Do výpočtu cen za propojení se nezahrnují vyna-
ložené náklady na netelekomunikační činnosti
včetně nákladů na dotované telefony.

(5) Náklady na ostatní telekomunikační služby a čin-
nosti, které nesouvisí přímo s propojováním 
a ke kterým existují odpovídající výnosy, nejsou
do výpočtu ceny za ukončení volání v mobilní síti
(např. aktivace, reaktivace, aj.) zahrnuty.

(6) Cena za propojení vychází z údajů roku 2002. 

Článek 3
Maximální cena

(1) Maximální cena je stanovena podle způsobu
výpočtu v čl. 2.

(2) Maximální cena za propojení se stanoví ve výši
3,19 Kč/min bez DPH.

Článek 4
Určené  podmínky

(1) Při uplatňování cen za propojení platí zásada reci-
procity pouze pro propojení mezi mobilními VTS.

(2) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.

(3) Cenu za zřízení a/nebo pronájem propojovacích
telekomunikačních okruhů lze uplatňovat samo-
statně.

Článek 5
Zrušující ustanovení

Zrušuje se cenové rozhodnutí 09/PROP/2001 ze dne
27. listopadu 2001.

Článek 6
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 
1. dubna 2004.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu



39CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2004



40 CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2004

kterým se mění cenové rozhodnutí Českého 
telekomunikačního úřadu č. 02/PROP/2003 ze dne 
2. června 2003 z důvodu vydání cenového rozhodnutí 
č. 02/PROP/2004 takto:

1. Poznámka pod čarou č. 3 se mění takto:

„3) Cenové rozhodnutí č. 02/PROP/2004, ze dne
18. března 2004.“.

2. V článku 3 se mění text „3,68 Kč/min“ na „3,21
Kč/min“.

Dodatek nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

5
Praha dne 18. března 2004
Č.j. 10654/04-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5 a v souladu s § 95 bod 7
písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6  a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,

ve znění pozdějších předpisů, vydává  

dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 02/PROP/2003,
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kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální 
měsíční ceny za propojení veřejných pevných 
telekomunikačních sítí pro zprostředkování 
širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet 
a dalším službám s využitím technologie ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line) v přístupové 
síti.

Článek 1

(1) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
(dále jen „ADSL“) je technologie podporující
širokopásmový přenos dat po přístupovém
vedení. Tato technologie využívá stávající přístu-
povou část telefonní sítě k vysokorychlostnímu
přenosu dat. Rychlost přenosu dat ve směru k uži-
vateli (downstream) je vyšší než rychlost přenosu
dat od uživatele (upstream).

(2) Toto cenové rozhodnutí upravuje způsob výpočtu
maximálních měsíčních cen za propojení veřej-
ných pevných telekomunikačních sítí pro zpro-
středkování širokopásmového přístupu ke služ-
bám sítě Internet a dalším službám, při jejichž
poskytování se v přístupové síti využívá technolo-
gie ADSL.

(3) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou
za propojení rozumí cena, kterou je povinen
zaplatit provozovatel veřejné pevné telekomuni-
kační sítě (dále jen „provozovatel pevné 
VTS2“), jehož sí� je propojena se sítí provozova-
tele veřejné pevné telekomunikační sítě, 
ve které je v přístupové síti využívána tech-
nologie ADSL (dále jen „provozovatel pevné
VTS1“). 

Článek  2
Způsob výpočtu cen za propojení

(1) Pro výpočet cen za propojení se postupuje podle
Přílohy k tomuto cenovému rozhodnutí, která

obsahuje Tabulku č. 1 - „Sí�ové náklady“, Tabulku
č. 2 - „Procesní náklady“, Tabulku č. 3 - „Procesní
náklady včetně billingu“, Tabulku č. 4 - „Výpočet
měsíčních cen“ a Tabulku č. 5 - „Ceny“. Příloha je
nedílnou součástí tohoto cenového rozhodnutí
včetně vzorců a poznámek k výše uvedeným
tabulkám.

(2) Do Tabulky č. 1 - „Sí�ové náklady“ vstupují
náklady, které se podle vzorců uvedených 
v jednotlivých sloupcích použijí k dalšímu 
výpočtu. Výsledný jednotkový průměrný měsíční
náklad se použije pro výpočet průměrné 
měsíční ceny.

(3) Do Tabulky č. 2 - „Procesní náklady“ vstupují
náklady, které se podle uvedených vzorců 
alokují na jednotlivý proces. Výsledkem jsou 
celkové jednotkové náklady včetně režie, které se
dále použijí k výpočtu v následující tabulce
(Tabulka č. 3 - „Procesní náklady včetně 
billingu“).

(4) Do Tabulky č. 3 - „Procesní náklady včetně bil-
lingu“ se uvede výsledná hodnota  z Tabulky č. 2 
a dále náklady související s billingem a náklady 
na administrativu.

(5) Do Tabulky č. 4 - „Výpočet měsíčních cen“ se
uvede jednotkový průměrný měsíční náklad 
v rozdělení na fixní a variabilní část (podle
Tabulky č. 1 - „Sí�ové náklady“) a celkový 
procesní náklad (z Tabulky č. 3 - „Procesní
náklady včetně billingu“). Variabilní náklady 
sí�ového modelu se upraví pomocí součinu 
cenového koeficientu a procentního zastoupení
velkoobchodních zákazníků, který zohled-
ňuje zejména rychlost přenesených dat a agre-
gaci.

(6) Do Tabulky č. 5 se uvedou vypočítané výsledné
měsíční ceny za propojení, složené ze sí�ových
nákladů, procesních nákladů a nákladů na billing
a administrativu.

6
Praha dne 1. dubna 2004
Č.j. 10855/2004-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6, a v souladu s § 95 bodem
7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává  

cenové rozhodnutí
č. 03/PROP/2004,
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(7) Vstupní údaje, ze kterých se počítají ceny za pro-
pojení, jsou údaje za poslední uzavřené účetní
období (pololetní nebo roční). Nejsou-li tyto
údaje známé, použije provozovatel veřejné pevné
telekomunikační sítě poslední známou skuteč-
nost, popř. expertní odhady.

(8) Přiměřený zisk před zdaněním se ve výpočtu pou-
žije ve výši 11,5 % z vloženého kapitálu.

(9) Režijní náklady lze započítat do ceny za pro-
pojení maximálně ve výši 10 % z provozních
nákladů.

(10) Pokud budou skutečné náklady nebo náklady 
v dalších letech výrazně odlišné od nákladů pou-
žitých pro výpočet maximální ceny za propojení 
v Článku 3, lze provést aktuální výpočet cen 
za propojení podle zjištěných skutečných ekono-
micky oprávněných nákladů. 

Článek 3
Maximální ceny

(1) V souladu se způsobem výpočtu uvedeným 
v Článku 2 se stanovují následující maximální
měsíční ceny za propojení:

(2) Maximální ceny stanovené v odstavci 1 nezahrnují
daň z přidané hodnoty.

Článek 4
Určené podmínky

(1) Maximální ceny stanovené v Článku 3, které jsou
bez omezení objemu přenesených dat, nelze navý-
šit další cenou za přenesená data.

(2) U typu služeb se stanoveným limitem objemu 
přenesených dat lze každý další 1 GB nebo jeho
násobek přenesený nad stanovený limit zpoplat-
nit.

(3) Maximální ceny stanovené v Článku 3 jsou rozdě-
leny podle poskytované přenosové rychlosti 
a agregace. Po vzájemné dohodě provozovatelů
veřejných pevných telekomunikačních sítí lze
uplatnit i další parametry. Vyšší cenu než maxi-
mální cenu stanovenou tímto cenovým rozhodnu-
tím lze sjednat nejvíce nebo nižší cenu nejméně 
o rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech
odpovídající sjednaným odlišným určeným pod-
mínkám a parametrům a o tomuto rozdílu 
přiměřený zisk.

(4) Maximální ceny stanovené v Článku 3 neobsa-
hují cenu spojenou s „nadhovorovým“ pásmem 
v přístupové síti. Maximální měsíční cenu 
za propojení, kterou bude platit provozovatel
pevné VTS2 provozovateli pevné VTS1, lze 
navýšit o cenu spojenou s „nadhovorovým“ 
pásmem v přístupové síti pouze v případě, 
když účastník služeb na bázi technologie 
ADSL provozovatele pevné VTS2 nebude 
v měsíčním paušálu za hlavní telefonní 
stanici platit provozovateli pevné VTS1 tuto 
cenu.

(5) K maximálním cenám stanoveným v Článku 3 lze
uplatnit ekonomicky oprávněné jednorázové ceny
související výlučně se službami pro zprostředko-
vání širokopásmového přístupu ke službám 
sítě Internet a dalším službám s využitím techno-
logie ADSL či ceny související s koncovým 
zařízením.

(6) Propojení dle tohoto rozhodnutí musí být zajiš-
těno na základě stejných podmínek, zejména
cenových, a ve stejné kvalitě, jaké je poskytováno
pro služby vlastní nebo svých organizačních 
složek.

(7) U propojení pro zprostředkování široko-
pásmového přístupu ke službám sítě Internet 
a dalším službám s využitím technologie 
ADSL, která je využita v přístupové síti, určuje
ceny služeb pro koncové uživatele provozo-
vatel pevné VTS2, do které je propojení směro-
váno.

Parametry služby Typ ceny Cena bez DPH
v Kč

Přenosová rychlost Měsíční 396,-
512/128 kbit/s,
agregace 1:50, objem
přenesených dat 3 GB
Přenosová rychlost Měsíční 628,-
1024/256 kbit/s,
agregace 1:50, objem
přenesených dat 6 GB
Přenosová rychlost Měsíční 892,-
256/64 kbit/s,
agregace 1:20,
neomezený objem
přenesených dat
Přenosová rychlost Měsíční 1 652,-
512/128 kbit/s,
agregace 1:20,
neomezený objem
přenesených dat
Přenosová rychlost měsíční 3 039,-
1024/256 kbit/s,
agregace 1:20,
neomezený objem
přenesených dat
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(8) Cena za nepokrytou ztrátu z používání 
přístupové sítě bude stanovena samo-
statným cenovým rozhodnutím Českého 
telekomunikačního úřadu, a to pouze 
v případě, pokud se prokáže oprávněnost 
těchto nákladů. Do doby vydání samo-
statného cenového rozhodnutí nelze cenu 
za nepokrytou ztrátu z používání přístupové 
sítě uplatňovat.

Článek 5
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 
15. dubna 2004.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu
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7

Přehled rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů
vydané odborem ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu,

která nabyla právní moci ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003

Rozhodnutí Název a adresa plátce Výše Porušení cenových
pokuty předpisů

v Kč
Č.j. Ze dne 
28872/603-2003 20. 11. 2003 Eurotel Praha, spol. s r.o. 100.000,- porušení cenových 

Praha 4,Vyskočilova 1442/1b, předpisů podle § 15 odst. 1
PSČ: 14021 písm. a)

zákona č. 526/1990 Sb.
25524/III.vyř./2003-611 30. 12. 2003 Pragonet, a.s. 47.895,- porušení cenových

Praha 10, Korunní 2456/98, předpisů podle § 15 odst. 1
PSČ: 10100 písm. f) zákona 

č. 526/1990 Sb. 
25526/III.vyř./2003-611 10. 12. 2003 Dial Telecom, s.r.o. 5.673,- porušení cenových

Praha 8, Karlín, Pobřežní 620 předpisů podle § 15 odst. 1
PSČ: 18600 písm. f) zákona 

č. 526/1990 Sb. 
25525/III.vyř./2003-611 18. 12. 2003 ETEL, s.r.o. 26.115,- porušení cenových

Praha 1, Benediktská 21/685 předpisů podle § 15 odst. 1 
PSČ: 11000 písm. f) zákona 

č. 526/1990 Sb.

Ředitelka odboru ekonomické regulace:
Ing. Miluše Ševerová v.r.
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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 vyřizovány do 15 dnů a
pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky 
po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány 
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 uvádějte 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 republice
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 257 018 111; 
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