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V Praze dne 26. září 2017 

    Č.j.: MF-26843/2017/1602-3 
 

 
Výměr MF č. 04/2017, 

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) se mění takto: 
 
 
1.  V Příloze č. 1 výměru MF č. 01/2017 se na začátku názvu oddílu „Běžný způsob distribuce 
mléčných výrobků“ vkládá číslice „1.“. 
 
2.   Za oddíl 1. se doplňuje oddíl 2., který zní:  
 
 

„2. Distribuce s použitím mléčných automatů 
 

2. skupina – kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem 
či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)  

 
Název a popis výrobku 

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli  
 Kč/kus 

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

8,50 

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

8,50 

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

8,50 

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

8,50 
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3. skupina – mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem 
s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1) 

 
Název a popis výrobku 

Maximální cena při 
prodeji konečnému 

spotřebiteli  
 Kč/kus 

• POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal –
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: COME Vending s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Kunín a.s. 

8,40 

• POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  
dodavatel: COME Vending s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Kunín a.s. 

8,70 

• POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: COME Vending s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Kunín a.s. 

9,10 

• POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: Happy Snack s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Kunín a.s. 

8,40 

• POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: Happy Snack s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Kunín a.s. 

8,70 

• POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal – 
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“ 
dodavatel: Happy Snack s.r.o. 
výrobce: Mlékárna Kunín a.s.  

9,10“. 

 

 

Čl. II  

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. října 2017. 

 

 

Ing. Ivan Pilný v. r. 
ministr financí 
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               V Praze dne 20. 9. 2017 
               Č.j.: CÚ pro Středočeský kraj 
                       181049/2017-610000-39 
 
 
 
 

     Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2017, 
kterým se stanoví  pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, 

změny pevných cen a změny textu - 9. dodatek 
 
 

Celní úřad pro Středočeský kraj podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 
Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, 
uvedenými v seznamu cigaret, stanoví: 
 
1. pevné ceny pro konečného spotřebitele 
2. změny pevných cen a změny textu 
 
uvedené v 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. 10. 2017, pro výrobky 
vyrobené a dovezené*1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU 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. 

    

 
 
 
 
 

Vyřizuje: Andrea Tinková 
 

Mgr. Jan Václavíček v. r. 
1. zástupce ředitele celního úřadu 
Celní úřad pro Středočeský kraj 

tel.: +420 327 539 211 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 
 

 
 

   



Cenový věstník 9/2017 5 

 
Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. dodatek k seznamu 
cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele 
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ 

 

Obchodní název 

Počet kusů 
v jednotkovém 

balení určeném pro 
přímou spotřebu 

Pevná cena 
pro konečného 

spotřebitele 
jednotkového balení 
určeného pro přímou 

spotřebu v Kč 

Země 
původu 

        
BENSON & HEDGES BLACK 29 29   116,00 PL 
Cigareta s filtrem, 84,0 mm       
BENSON & HEDGES SILVER 29 29   116,00 PL 
Cigareta s filtrem, 84,0 mm       
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU 
 

 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016 se 
u výrobku Bacco Black Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Bacco Black Line 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Bacco Ruby (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „81,00“  
a země původu „DE“ nahrazuje zemí „BG“; 
u výrobku Bacco Silver Line (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Bacco Silver Line 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Bacco White (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „81,00“  
a země původu „DE“ nahrazuje zemí „BG“; 
u výrobku CHESTERFIELD TRUE BLUE KS BOX 20 ND (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „86,00“ nahrazuje pevnou cenou „89,00“; 
u výrobku CHESTERFIELD TRUE RED KS BOX 20 ND (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „86,00“ nahrazuje pevnou cenou „89,00“; 
u výrobku L&M SILVER LABEL KS RCB 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „91,00“ nahrazuje pevnou cenou „94,00“; 
u výrobku Mark Adams No.1 Gold 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Mark Adams No.1 Green (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Mark Adams No.1 New Gold (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Mark Adams No.1 New Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Mark Adams No.1 Red 100's (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku Mark Adams No.1 White (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „78,00“ nahrazuje pevnou cenou „80,00“; 
u výrobku MARLBORO MIX KS BOX 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „106,00“; 
u výrobku PHILIP MORRIS SUPREME KS BOX 20 ND (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „86,00“ nahrazuje pevnou cenou „89,00“; 
u výrobku RGD MENTHOL MNT KS BOX 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „84,00“ nahrazuje pevnou cenou „87,00“; 
u výrobku VICEROY SPECIAL 23 ČERVENÁ (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „94,00“ nahrazuje pevnou cenou „97,00“; 
u výrobku VICEROY SPECIAL 23 MODRÁ (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „94,00“ nahrazuje pevnou cenou „97,00“; 
u výrobku VICEROY SWITCH (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „85,00“ nahrazuje pevnou cenou „86,00“. 
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V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2017 se 
u výrobku CHESTERFIELD CAPS BLUE KS BOX 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „87,00“ nahrazuje pevnou cenou „90,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2017, 2/T/2017, 
5/T/2017 a 7/T/2017 se 
u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOB 23 ND (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „94,00“ nahrazuje pevnou cenou „96,00“; 
u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOB 23 ND (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „94,00“ nahrazuje pevnou cenou „96,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2017 a 4/T/2017 se 
u výrobku West Plus Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „80,00“ nahrazuje pevnou cenou „82,00“; 
u výrobku West Plus Silver (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „80,00“ nahrazuje pevnou cenou „82,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2017 a 3/T/2017 se 
u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOM 29 ND (29 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „116,00“ nahrazuje pevnou cenou „119,00“; 
u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOM 29 ND (29 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „116,00“ nahrazuje pevnou cenou „119,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2017, 3/T/2017  
a 7/T/2017 se 
u výrobku L&M BLUE LABEL(BONGO) KS BOM 29 ND (29 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 2/T/2017 a 8/T/2017 se 
u výrobku BENSON & HEDGES BLACK 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „94,00“ nahrazuje pevnou cenou „97,00“; 
u výrobku BENSON & HEDGES SILVER 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „94,00“ nahrazuje pevnou cenou „97,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 6/T/2017 se 
u výrobku HB Blue 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „95,00“; 
u výrobku HB CLASSIC BLEND 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „95,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, ve znění Rozhodnutí č. 6/T/2017 a 8/T/2017 se 
u výrobku CLUB FILTER (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/2016, ve znění Rozhodnutí č. 7/T/2017 se 
u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS BOB 23 ND (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“; 
u výrobku MARLBORO (RED FWD) RS BOX 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „82,00“ nahrazuje pevnou cenou „84,00“; 
u výrobku MARLBORO GOLD (2.0 ORIGINAL) KS BOB 23 ND (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“. 
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V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 4/T/2017 se 
u výrobku West MB Red 29's (29 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „122,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 8/T/2017 se 
u výrobku Winston Blue 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „95,00“; 
u výrobku Winston Red 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „92,00“ nahrazuje pevnou cenou „95,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2017 se 
u výrobku F6 LS RSP 23 ND (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „96,00“; 
u výrobku Mark Adams No.1 New Red XL (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „89,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 7/T/2017 se 
u výrobku F6 LS RSP 20 ND (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. 7/T/2017 se 
u výrobku Bacco Azure (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „81,00“; 
u výrobku P&S MB Black 29's (29 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“; 
u výrobku P&S MB Blue 29's (29 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „116,00“. 
 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2017 se 
u výrobku CAMEL FILTERS 23 (23 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „104,00“ nahrazuje pevnou cenou „108,00“; 
u výrobku WINSTON BLUE 27 (27 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „105,00“ nahrazuje pevnou cenou „109,00“; 
u výrobku WINSTON RED 27 (27 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „105,00“ nahrazuje pevnou cenou „109,00“. 
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