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Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Ceno-
vého rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2008, kterým se
vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvede-
nými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele,
2.A změny pevných cen,
2.B změny pevných cen,
3. změny textu,

uvedené v 8. dodatku, který je nedílnou přílohou 
tohoto cenového rozhodnutí.

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. 8. 2008,
s výjimkou ustanovení části 2.B změny pevných cen,
které nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2008 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, 
ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Melezínek, v. r.
ředitel

Celní úřad Kolín

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

1

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2008,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

změny pevných cen a změny textu - 8. dodatek

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2008

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

8. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednotkovém spotřebitele
Obchodní název balení určeném jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu pro přímou 

spotřebu v Kč

SLIM AGENDA WHITE 20 65,00   EU
Cigareta s filtrem, 70 mm



5CENOVÝ VĚSTNÍK 8/2008

2.A ZMĚNY PEVNÝCH CEN 

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008 se
u výrobku CRISTAL BALANCE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“;
u výrobku CRISTAL SILVER (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“;
u výrobku STEELS RED (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „50,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
u výrobku STEELS BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „50,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
u výrobku MAIN ORIGINAL TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „49,00“ nahrazuje pevnou cenou „56,00“;
u výrobku MAIN BALANCED TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „49,00“ nahrazuje pevnou cenou „56,00“;
u výrobku MAIN SS MENTHOL TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „50,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“;

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2008 se
u výrobku MAIN SS SMOOTH TASTE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „54,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“;

2.B ZMĚNY PEVNÝCH CEN 

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č.1/T/2008, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2008 se
u výrobku STEELS RED 100’s (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „55,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“;
u výrobku STEELS BLUE 100’s (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „55,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“;

3. ZMĚNY TEXTU 

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 2/T/2008, č. 4/T/2008 a č. 6/T/2008 se
u výrobku „PALL MALL NEW ORLEANS“ slova „PALL MALL NEW ORLEANS“ nahrazují slovy „Pall Mall
Red“;
u výrobku „PALL MALL LOS ANGELES“ slova „PALL MALL LOS ANGELES“ nahrazují slovy „Pall Mall
Orange“;

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 2/T/2008, č. 3/T/2008 a č. 6/T/2008 se
u výrobku „PALL MALL SAN FRANCISCO“ slova „PALL MALL SAN FRANCISCO“ nahrazují slovy „Pall
Mall Blue“;

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2008, ve znění rozhodnutí č. 6/T/2008 se
u výrobku „PALL MALL NEW ORLEANS AF“ slova „PALL MALL NEW ORLEANS AF“ nahrazují slovy
„Pall Mall Red AF“.
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Zastupitelstvo města Mostu vydává dne 27. března
2008 usnesením č. II/2008/54 v souladu s ustanovením
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1
písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. (dále jen „zákon“), se
podle § 10 a § 33 zákona vydává pro území statutárního
města Mostu cenová mapa stavebních pozemků statu-
tárního města Mostu č. 4 (dále jen „cenová mapa“).
Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních
pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění § 28 vyhlášky
Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona   č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku), ve znění pozdějších předpisů (oceňovací
vyhláška).

Čl. 3

V případě nesouladu mezi vymezením a oceněním oce-
ňovaného pozemku v grafické časti cenové mapy
s jejich skutečným stavem v terénu se postupuje podle
ustanovení odstavce 4 až 6 § 27 oceňovací vyhlášky.
Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové
mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního
pozemku podle příslušného ustanovení § 28 oceňovací
vyhlášky. 

Čl. 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající 
při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat na
odbor městského majetku Magistrátu města Mostu
informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle
a názvu katastrálního území, v němž se prodaný sta-
vební pozemek nachází.

Čl. 5

Cenová mapa v rozsahu 18 mapových listů grafické
části na digitální katastrální mapě v měřítku 1: 5 000,
jednoho listu mapového kladu (celkem tedy 19 mapo-
vých listů) a 22 stran textové části, tvoří nedílnou pří-
lohu této vyhlášky.

Čl. 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách 
na odboru městského majetku Magistrátu města
Mostu, ul. Radniční čp. 1 a na internetových stránkách
statutárního města Most.

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005 statutár-
ního města Mostu ze dne 31. března 2005, kterou se
vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního
města Mostu č. 3.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. května 2008.

Ing. Vlastimil Vozka, v. r.
primátor města

Ing. Luboš Pitín, v. r.
náměstek primátora

2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2008

ze dne 27. března 2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
statutárního města Mostu č. 4
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Zastupitelstvo města Zlína se na svém zasedání dne 7.
5. 2008, č. usn. 13/12Z/2008 usneslo vydat na základě
ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

článek 1

(1) K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9
odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování
majetku“) se v souladu s § 10 zákona o oceňování
majetku vydává pro území statutárního města Zlína
cenová mapa stavebních pozemků (dále „jen
cenová mapa“). 

(2) Ceny uvedené v cenové mapě se použijí k ocenění
stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1
zákona o oceňování majetku.

článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28
vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

článek 3

Při nesouladu mezi stavem uvedeným v cenové mapě
a skutečným stavem se při ocenění vychází ze skuteč-
ného stavu podle § 9 odst. 3 zákona o oceňování
majetku. Při oceňování pozemku zjištěný nesoulad se
kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpi-
sem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy
(popřípadě geometrickým plánem, jde-li o pozemek,
u něhož došlo ke změně hranice nebo její části), souvi-
sejícím vyjádřením Stavebního úřadu Magistrátu města
Zlína (potvrzením, že k oceňovanému pozemku nebylo
vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení ani
nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby) a potvrze-
ním Odboru správy majetku Magistrátu města Zlína,
který cenovou mapu bezplatně zpřístupňuje veřejnosti.

Uvedená dokumentace je podkladem pro ocenění
pozemku, jehož stav v cenové mapě je v rozporu se sku-
tečností, podle příslušného ustanovení aktuálně plat-
ného znění prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování
majetku vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb.

článek 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající 
při prodeji stavebních pozemků povinni (v souladu 
s § 33 odst. 2 zákona o oceňování majetku zaslat
Odboru správy majetku Magistrátu města Zlína infor-
maci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle
a názvu katastrálního území ve vztahu k prodávanému
stavebnímu pozemku, pokud se sjednaná cena staveb-
ních pozemků liší od ceny stanovené v cenové mapě, to
vše do 30 dnů od právní moci povolení vkladu vlastnic-
kého práva k předmětnému pozemku do katastru
nemovitostí ve prospěch kupujícího.

článek 5

Cenová mapa v rozsahu stran 19 grafické části, zpraco-
vané na katastrální mapě v měřítku 1:5 000 a textové části
v počtu 22 stran, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

článek 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v informačním středisku
Magistrátu města Zlína, přízemí budovy, nám. Míru 12,
Zlín a na odboru správy majetku Magistrátu města
Zlína, Zarámí 4421 v úřední dny a hodiny.

článek 7

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/V/2006 schvá-
lená Zastupitelstvem města Zlína dne 2. 2. 2006

článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 6. 2008.

PhDr. Irena Ondrová, v. r.
primátorka

Martin Janečka, v. r.
1. náměstek primátorky

3

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2008,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
statutárního města Zlína č. 10
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Zastupitelstvo města Hodonína na svém zasedání
dne 29. 4. 2008 usnesením č. 1934 se usneslo vydat
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovení 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle
ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1
písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), se podle § 10 a § 33 téhož zákona vydává pro
území města Hodonína cenová mapa stavebních
pozemků města Hodonína č. 6 (dále jen „cenová
mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění staveb-
ních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28
vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 3

Cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína
v rozsahu 47 mapových listů grafické části, zpracované
na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000 a 6
stran textové části tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Čl. 4

Originál cenová mapy je k nahlédnutí na majetkopráv-
ním odboru Městského úřadu v Hodoníně ve 2. patře
budovy na ulici Národní třída 25.

Čl. 5

Zrušuje se obecné závazná vyhláška č. 23/2005 ze dne
20. 10. 2005, kterou se vydává 5. cenová mapa staveb-
ních pozemků města Hodonína

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. června 2008

MUDr. Lubor Šimeček, v. r.
starosta Města Hodonín 

Mgr. Zuzana Domesová, v. r.
místostarostka Města Hodonín

4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2008,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
města Hodonína č. 6
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5

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor daní, poplatků a cen
Cenové oddělení 
Jungmannova 29
110 00  Praha 1

Č. j.: S-MHMP383734/2008/DPC2
V Praze dne 25. 6. 2008

Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů
vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy

v  I. pololetí roku 2008

Pokuta uložena dle z. č. 526/1990 Sb. §15 odst. 1 písm. f)

Rozhodnutí ze dne Kontrolovaný subjekt Pokuta v Kč Porušení cenových předpisů

23. 11. 07 ARTHROCENTRUM spol. s r.o. 3 000 zákon o cenách § 13
11. 12. 07 Anna FRIEDMANOVÁ -“F - OPTIK“ 3 000 zákon o cenách § 13
11. 12. 07 VITINA, s.r.o. 3 000 zákon o cenách § 13
02. 01. 08 de.co s.r.o. 3 000 zákon o cenách § 13
03. 01. 08 Tesco Stores ČR a.s. 10 000 zákon o cenách § 13
03. 01. 08 Tesco Stores ČR a.s. 50 000 zákon o cenách § 13
11. 01. 08 RUBIN s.r.o. 5 000 zákon o cenách § 13
28. 01. 08 TNL s.r.o. 20 000 zákon o cenách § 13
20. 02. 08 S + S Czech, s.r.o. 10 000 zákon o cenách § 13
03. 03. 08 MOD - INVEST s.r.o. 3 000 zákon o cenách § 13
07. 03. 08 Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. 5 000 zákon o cenách § 13
10. 03. 08 ARABESKA s.r.o. 3 000 zákon o cenách § 13
25. 03. 08 AHOLD Czech Republic, a.s. 30 000 zákon o cenách § 13
09. 04. 08 BILLA, spol. s r.o. 20 000 zákon o cenách § 13
16. 04. 08 Downtown Fashion s.r.o. 3 000 zákon o cenách § 13
05. 05. 08 DELVITA a.s. 50 000 zákon o cenách § 13
16. 05. 08 AHOLD Czech Republic, a.s. 57 000 zákon o cenách § 13

Ing. Jaroslava Stachová, v. r.
ředitelka odboru
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7

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Č. j.: JMK 89178/2008
V Brně dne 7. 7. 2008

Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut
za porušení cenových předpisů

vydaných odborem Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu
Jihomoravského kraje v období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008

Rozhodnutí čj. Obchodní firma, nebo jméno Výše pokuty Porušení cenových předpisů
ze dne a příjmení fyzické osoby, Kč (§ x odst.  x zákona č. 526/1990 Sb.,

adresa kontrolovaného subjektu o cenách, nebo slovní popis porušení)

JMK 55014/2008 Hoi Vu Dinh, Tržnice I.- stánek, 2000,- § 13 odst. 2 zákona

ze dne 7. 5. 2008 ul. Národních hrdinů 22, č. 526/1990 Sb.,

690 00 Břeclav o cenách, ve znění

(provozovna podnikatele) pozdějších předpisů

Ing. Bc. Jitka Vítová, v. r.
vedoucí Krajského živnostenského úřadu

6

Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů
vydaných dne 17. července 2008 Odborem správních činností

a krajským živnostenským úřadem Ústeckého kraje

podnikatel IČO
datum vydání  datum nabytí  výše pokuty

rozhodnutí právní moci v Kč

Manh Ngo Van 688 74 171 24. 4. 2008 14. 5. 2008 3 000,-

Hau Do Thuy 622 08 756 30. 4. 2008 24. 5. 2008 3 000,-

Ty Nguyen Van 491 95 727 22. 5. 2008 31. 5. 2008 3 000,-

Toan Thang Hoang 490 77 151 5. 6. 2008 28. 6. 2008 10 000,-

Ing. Květoslava  Milerová, v. r.
vedoucí odboru správních činností 
a krajského živnostenského úřadu
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PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP)

[stav k 30. 6. 2008]
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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 vyřizo-
vány 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 prová-
děny 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 repub-
lice 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; 

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, roh Nádražní a Denisovy, tel. 596 120 690.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova 11,
180 00 Praha 8, telefon 257 043 261; fax 257 042 682.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pekařova 4, 
181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky 
ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, 
fax: 00421 244 454 599, 00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplati-
telů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha 750 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné:
Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/550. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.
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