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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 13/2004

Celní úřad Kolín 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 v 11. 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. 12. 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 spo-
třebních daních.

Ředitel Celního úřadu Kolín:
Bc. Martin Melezínek, v.r.

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

1

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2004,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků,

změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu
- 11. dodatek

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2004

Seznam

tabákových výrobků s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

- 11. 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

WIND COLD krabička papírová 20 32,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Next Red KS FTB papírová krabička 20 34,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Next Blue KS FTB papírová krabička 20 34,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
L&M Red Label KS FTB 10’s papírová krabička 10 24,50 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
L&M Blue Label KS FTB 10’s papírová krabička 10 24,50 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Proud Red tvrdá krabička 20 33,00 NL
Cigareta s filtrem, 84 mm
Proud Blue tvrdá krabička 20 33,00 NL
Cigareta s filtrem, 84 mm
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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

Royal Two Canons tvrdá papírová 2 172,00 86,00 SK
krabička

Royal de Luxe dřevěná kazeta 25 1475,00 59,00 SK

La Regenta Premiers dřevěná krabička 25 3000,00 120,00 ES

La Regenta Puritos 50 dřevěná krabička 50 500,00 10,00 ES

La Regenta No 4 dřevěná krabička 25 2000,00 80,00 ES

Barlovento Coronas dřevěná krabička 25 600,00 24,00 ES

Barlovento Brevas Especiales umělohmotná 25 300,00 12,00 ES
krabička

Fayal Corona dřevěná krabička 25 600,00 24,00 ES

Spencer Cortez Medium krabička papírová 10 140,00 14,00 CH

Spencer Cortez Full-Filter krabička papírová 10 140,00 14,00 CH

Spencer Cortez Fino-Filter krabička papírová 10 140,00 14,00 CH

Quorum Tres Petit Corona celofán 30 1800,00 60,00 DO

GRAN PANATELLA krabička papírová 5 100,00 20,00 ES

YVETTE FINA celofán 6 600,00 100,00 ES

YVETTE SUPERFINA celofán 6 660,00 110,00 ES

LA REGENTA celofán 6 1380,00 230,00 ES
INDIVIDUALES
LA REGENTA No. 1 celofán 6 1080,00 180,00 ES

LA REGENTA No. 3 celofán 6 840,00 140,00 ES



LA REGENTA ROBUSTOS celofán 6 900,00 150,00 ES

TE AMO ANIVERSARIO dřevěná krabice 25 4100,00 164,00 MX
No. 4
TE AMO ANIVERSARIO dřevěná krabice 25 6700,00 268,00 MX
CHURCHILL
TE AMO ANIVERSARIO dřevěná krabice 25 5000,00 200,00 MX
ROBUSTO
TE AMO ANIVERSARIO dřevěná krabice 25 6000,00 240,00 MX
PIRAMIDE
SANTA CLARA papírová krabička 10 180,00 18,00 MX
EJECUTIVOS ANÍS
SANTA CLARA MAGNUM dřevěné pouzdro 1 400,00 400,00 MX

La Regenta Puritos 20 papírová krabička 20 200,00 10,00 ES

6 CENOVÝ VĚSTNÍK 13/2004
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III. TABÁK KE KOUŘENÍ - JEMNĚ ŘEZANÝ

Pevná cena pro
Hmotnost konečného

jednotkového spotřebitele
Obchodní název Druh obalu balení určeného jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu v kg pro přímou 

spotřebu v Kč

Aljaška plastový sáček 0,0900 99,00 EU

BELVEDER foliový sáček 0,0400 56,50 CZ
s papírovou 
vložkou

LOOK OUT Halfzware papírovo-plastiková 0,0400 63,00 NL
kapsa

GOLDEN BAROO plastová kapsa 0,0350 43,00 SK

IV. OSTATNÍ TABÁK KE KOUŘENÍ

Pevná cena pro
Hmotnost konečného

jednotkového spotřebitele
Obchodní název Druh obalu balení určeného jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu v kg pro přímou 

spotřebu v Kč

Stanislaw Pure Latakia plechovka 0,0500 190,00 DE
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

I. CIGARETY

V cenovém rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 5/T/2004 se
u výrobku OMEGA (papírová krabička tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „34,90“ nahrazuje pevnou cenou „34,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 4/T/2004 ve znění cenového rozhodnutí č. 5/T/2004 se
u výrobku Paramount Red (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro pří-
mou spotřebu „35,00“ nahrazuje pevnou cenou „32,00“;
u výrobku Paramount Gold (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro pří-
mou spotřebu „35,00“ nahrazuje pevnou cenou „32,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 4/T/2004 ve znění cenového rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2004 se
u výrobku Claridge full flavour (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „30,90“ nahrazuje pevnou cenou „30,50“;
u výrobku Claridge fine flavour (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „30,90“ nahrazuje pevnou cenou „30,50“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2004 se
u výrobku Balance 0,7 (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „32,90“ nahrazuje pevnou cenou „32,50“;
u výrobku GOLDPRESS FULL FLAVOUR (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení
určeného pro přímou spotřebu „29,90“ nahrazuje pevnou cenou „29,50“;
u výrobku GOLDPRESS FINE FLAVOUR (Krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení
určeného pro přímou spotřebu „29,90“ nahrazuje pevnou cenou „29,50“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2004 se
u výrobku Templeton full flavour (papírová krabička tvrdá, 25 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného
pro přímou spotřebu „41,90“ nahrazuje pevnou cenou „41,50“;
u výrobku Templeton fine flavour (papírová krabička tvrdá, 25 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného
pro přímou spotřebu „41,90“ nahrazuje pevnou cenou „41,50“;
u výrobku Balance (papírová krabička tvrdá, 19 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spo-
třebu „32,90“ nahrazuje pevnou cenou „32,50“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2004 se
u výrobku WIND HOT (krabička papírová tvrdá, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou
spotřebu „32,50“ nahrazuje pevnou cenou „32,00“.

II. DOUTNÍKY, CIGARILLOS

V cenovém rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 2/T/2004 se
u výrobku Santa Clara (dřev. krab., 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„3674,00“ nahrazuje pevnou cenou „3680,00“ a pevná cena jednoho kusu „183,70“ nahrazuje pevnou cenou
„184,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2004 se
u výrobku Stanislaw Panzu (dřev. krab., 10 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu
„1200,00“ nahrazuje pevnou cenou „980,00“ a pevná cena jednoho kusu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou
„98,00“;
V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2004 se
u výrobku Stanislaw Black Line Panzu (dřevěná krabička, 10 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného 
pro přímou spotřebu „1200,00“ nahrazuje pevnou cenou „980,00“ a pevná cena jednoho kusu „120,00“ nahrazuje
pevnou cenou „98,00“.
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III. TABÁK KE KOUŘENÍ - JEMNĚ ŘEZANÝ

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2004 se
u výrobku BLACK BAROO (plastová kapsa, 0,0350 kg) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spo-
třebu „41,00“ nahrazuje pevnou cenou „42,00“. 

3. ZMĚNY TEXTU

III. TABÁK KE KOUŘENÍ - JEMNĚ ŘEZANÝ

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2004 se zrušují slova
Aljaška plastový sáček 0,0800 kg, 99,00, BG
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Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí
České republiky a ministerstvo financí Slovenské
republiky stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách (dále jen „zákon“):

§ 1
(K § 2 odst. 3 zákona)

(1) Za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný
cenou zahrnující neoprávněné náklady nebo
nepřiměřený zisk se považuje zvýšení ceny prodeje
oproti obvyklé ceně téhož nebo srovnatelného
zboží.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na rozdíl mezi
cenou při nákupu a cenou při prodeji, jde-li 
o nakoupené tuzemské nebo dovážené zboží,
které se beze změny dále prodává. Tento rozdíl se
posuzuje jako cena obchodního nebo zprostředko-
vatelského výkonu, i když není výslovně a samo-
statně sjednána.

(3) Za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný
cenou výrazně nedosahující oprávněných nákladů
se považuje podstatné snížení ceny nákupu oproti
obvyklým nákladům na pořízení téhož nebo srov-
natelného zboží. 

§ 2
(K § 5 a 6 zákona)

(1) Pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží 
s maximální nebo pevnou úředně stanovenou
cenou liší pouze některými určenými podmín-
kami, lze sjednat vyšší cenu nejvíce nebo je nutno
sjednat nižší cenu nejméně o rozdíl v ekonomicky
oprávněných nákladech odpovídající těmto odliš-
ným určeným podmínkám a v přiměřeném zisku
vztaženém k této změně podmínek. Pro zboží stej-
ného užití, které se od druhu zboží s minimální
úředně stanovenou cenou liší pouze některými
určenými podmínkami, lze sjednat nižší cenu nej-
více nebo je nutno sjednat vyšší cenu nejméně 
o rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech
odpovídající těmto odlišným určeným podmín-
kám a v přiměřeném zisku vztaženém k této
změně podmínek.

(2) Pro účely regulace cen pomocí úředně stanove-
ných cen nebo věcného usměrňování cen se
a) za ekonomicky oprávněné náklady považují

náklady pořízení odpovídajícího množství pří-
mého materiálu, mzdové a ostatní osobní
náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé
a nepřímé náklady a náklady oběhu; při posu-

2

Sdělení MF

Ministerstvo financí dne 16. září 2004 vydalo vyhlášku č. 511/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jako pracovní pomůcku zveřej-
ňujeme úplné znění prováděcí vyhlášky k zákonu o cenách s tučně vyznačenými změnami provedenými poslední
novelou.

VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí

České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky
Č. 580/1990 Sb. ze dne 22. prosince 1990,

kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
vyhlášky č. 580/1992 Sb., vyhlášky č. 231/1997 Sb. a vyhlášky č. 511/2004 Sb.
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zování ekonomicky oprávněných nákladů se
vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto
nákladů v obdobných ekonomických činnos-
tech s přihlédnutím k zvláštnostem daného
zboží,

b) za přiměřený zisk považuje zisk odpovídající
obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému
při srovnatelných ekonomických činnostech,
který zajiš	uje přiměřenou návratnost použi-
tého kapitálu v přiměřeném časovém období.

(3) Ustanovení odstavce 1 platí zejména, jde-li 
o odlišné určené podmínky jako jednotka množ-
ství, jakost (třída, volba), obal, skladování 
a dopravní parita.

§ 3
(K § 8 zákona)

(1) Za prodávajícího v dominantním postavení, který
je vystaven jen nepodstatné soutěži podle § 8 odst.
2 zákona, se považuje takový prodávající, který 
na trhu konkrétního druhu zboží zajiš�uje 
v období kalendářního roku nejméně 30% prodeje
téhož nebo srovnatelného zboží.

(2) Prodávající, který má monopolní nebo dominantní
postavení ohlásí zamýšlené zvýšení cen podle 
§ 8 odst. 3 zákona písemně cenovému orgánu jed-
notným způsobem podle přílohy této vyhlášky.

(3) Pokud prodávající nepřistoupí ke zvýšení ceny
ohlášenému podle § 8 odst. 3 zákona nebo zvýší
cenu jen částečně tak, že nepřekročí rozsah zvý-
šení ceny stanovený pro účely ohlašovací povin-
nosti, k ohlášení se dále nepřihlíží. 

§ 4
(K § 11 odst. 1 písm. d) zákona)

(1) Konečným spotřebitelem se pro účely cenových
předpisů rozumí fyzická nebo právnická osoba,
která nakupuje zboží za jiným účelem než 
pro podnikání.1)

(2) Evidence cen, kterou je prodávající povinen ucho-
vávat, musí obsahovat údaje, z nichž je zřejmý
název, popř. druh zboží, určené podmínky, k nimž
se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží pro-
dáváno, a období, v němž se za tuto cenu prodá-
valo.

(3) Evidence cen spotřebního zboží prodávaného
konečnému spotřebiteli se nevyžaduje u změn cen
zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud k nim
dochází v průběhu dne. V tomto případě se evi-
duje pouze výchozí cena čerstvého zboží.

(4) Kalkulací ceny uchovávanou pro potřeby cenové
evidence u cen podléhajících věcnému nebo časo-
vému usměrňování se rozumí takový propočet
ceny, který prokazuje dodržení stanoveného způ-
sobu regulace.

§ 5
(K § 13 zákona)

(1) Prodávající není povinen předkládat nabídkový
ceník podle § 13 odst. 1 zákona, jde-li o zboží,
které se prodává podle zvláštních požadavků
kupujícího. V takovém případě lze nabídkový
ceník nahradit údajem o ceně doplněným 
o určené podmínky postačující k jednoznačnému
vymezení zboží. Jestliže se zboží sestavuje z běž-
ných dílů nebo nebo činností, je prodávající povi-
nen na požádání předložit nabídkový ceník těchto
dílů a činností.

(2) Nemůže-li prodávající při prodeji konečnému spo-
třebiteli oznámit podle § 13 odst. 2 zákona údaj 
o ceně konkrétní částkou, oznámí mu odhad
ceny.1a)

(3) Označením zboží cenou při prodeji konečnému
spotřebiteli se rozumí vybavení zboží údajem 
o ceně připevněným viditelně na zboží nebo 
umístěným způsobem vylučujícím záměnu 
na regále, ve vitríně, na vývěsce nebo ve veřejně
přístupném ceníku tak, aby měl kupující mož-
nost seznámit se s cenou před jednáním o koupi
zboží.

§ 6
(K § 14 zákona)

(1) Cenová kontrola je zahájena dnem, kdy pracovník
nebo pracovníci pověření cenovým orgánem nebo
místním orgánem nebo orgánem jimi pověřeným
(dále jen „cenový kontrolní orgán“) k provedení
cenové kontroly (dále jen „kontrolní pracovník“)
předloží osobě oprávněné jednat jménem kontro-
lovaného subjektu (dále jen „oprávněná osoba“)
oprávnění provést cenovou kontrolu.

____________________

1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

1a)
§ 636 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Porušení cenových předpisů prokazuje kontrolní
pracovník v protokolu, který vyhotoví po prove-
dení kontroly. Oprávněná osoba potvrdí svým
podpisem, že byla s obsahem protokolu sezná-
mena a kdy jej převzala.

(3) Oprávněná osoba je povinna podat k protokolu
písemné vyjádření, v němž vyznačí, zda s obsahem
protokolu souhlasí, a nesouhlasí-li, uvede věcné
důvody nesouhlasu. V případě nesouhlasu opráv-
něné osoby vypracuje kontrolní pracovník do 15
dnů ode dne doručení písemného vyjádření doda-
tek k protokolu, v němž uvede své stanovisko.
Odmítne-li oprávněná osoba převzít protokol
nebo dodatek k protokolu (dále jen „protokol“),
zašle jí jej kontrolní pracovník do vlastních rukou
s výzvou k písemnému vyjádření.

(4) Nepodá-li oprávněná osoba k doručenému proto-
kolu písemné vyjádření do 15 dnů od jeho doručení,
považuje se to za souhlas s obsahem protokolu.

(5) Souhlasí-li oprávněná osoba s obsahem protokolu
nebo v případě podle odstavce 4, ukládá se pokuta
na základě protokolu.

§ 7
(K § 16 zákona)

(1) Cenový kontrolní orgán v rámci řízení podle
zvláštního předpisu2) posoudí protokol a námitky
oprávněné osoby předané kontrolním pracovní-
kem, vyžádá si potřebná doplňující stanoviska 
a vydá rozhodnutí. Bylo-li potvrzeno porušení
cenových předpisů podle § 15 zákona, uloží v roz-
hodnutí pokutu.

(2) Právoplatné rozhodnutí o uložení pokuty ozna-
muje cenový kontrolní orgán tomu orgánu, který
je správcem rozpočtu, do něhož náleží odvod
pokuty podle zvláštního předpisu. Kromě toho
uveřejní přehled takových rozhodnutí v Cenovém
věstníku.

§ 8
(K § 17 zákona)

(1) Majetkový prospěch neoprávněně získaný poruše-
ním cenových předpisů (dále jen „neoprávněně

získaný majetkový prospěch“) prodávajícího se
pro určení výše pokuty v případech uvedených 
v § 15 odst. 1 písm. a) až e) zákona vyčíslí jako roz-
díl mezi souhrnem cen skutečně zaplacených
kupujícím a souhrnem cen, které měly být maxi-
málně účtovány podle rozhodnutí na základě § 5
odst. 2 a 3 zákona nebo § 6 odst. 1 zákona, nebo
které by odpovídaly podmínkám regulace cen.

(2) Neoprávněně získaný majetkový prospěch kupují-
cího se pro určení výše pokuty v případě uvede-
ném v § 15 odst. 2 písm. a) zákona vyčíslí jako roz-
díl mezi souhrnem cen, které měly být minimálně
účtovány podle rozhodnutí na základě § 5 odst. 3
a 4 zákona, nebo které by odpovídaly podmínkám
regulace cen, a souhrnem cen skutečně zaplace-
ných prodávajícímu.

(3) Základem pro určení výše pokuty kupujícímu 
v případě uvedeném v § 15 odst. 2 písm. b) zákona
je rozdíl mezi souhrnem cen skutečně zaplacených
kupujícím a souhrnem cen, které měly být maxi-
málně účtovány podle rozhodnutí na základě § 5
odst. 2 a 3 zákona nebo § 6 odst. 1 zákona nebo 
§ 8 odst. 4 zákona nebo § 9 odst. 1 zákona, nebo
které by odpovídaly podmínkám regulace cen.
Uvedený rozdíl se nepokládá za neoprávněně zís-
kaný majetkový prospěch a pokuta může činit nej-
výše 1 000 000,- Kč.

(4) Neoprávněně získaný majetkový prospěch prodá-
vajícího, který zneužije svého hospodářského
postavení podle § 15 odst. 3 zákona, se pro určení
výše pokuty vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnem cen
skutečně zaplacených kupujícím a souhrnem cen,
které měly být maximálně účtovány podle § 2 odst.
3 a § 16 odst. 2 zákona a § 1 odst. 1 této vyhlášky.

(5) Neoprávněně získaný majetkový prospěch kupují-
cího, který zneužije svého hospodářského posta-
vení podle § 15 odst. 3 zákona, se pro určení výše
pokuty vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnem cen,
které měly být minimálně účtovány podle § 2 odst.
3 a § 16 odst. 2 zákona a § 1 odst. 3 této vyhlášky,
a souhrnem cen skutečně zaplacených prodávají-
címu.

(6) Prodávající získá neoprávněně majetkový pro-
spěch dnem jeho připsání na účet, dnem doručení

____________________

2)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
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poštou, popřípadě dnem převzetí hotovosti opráv-
něnou osobou. Kupující získá neoprávněně majet-
kový prospěch dnem, kdy provedl úhradu ceny.

(7) Za den, kdy se cenový kontrolní orgán dověděl 
o porušení cenových předpisů, se považuje den,
kdy kontrolovaný subjekt obdržel protokol.

(8) Kontrolní pracovník vyčíslí neoprávněně získaný
majetkový prospěch. Pro jeho vyčíslení není pří-
pustná kompenzace kladných a záporných rozdílů
mezi kontrolovanými výrobky.

(9) Neoprávněně získaný majetkový prospěch, který
prodávající nebo kupující sám zjistí a prokáže, že
byl bezodkladně před zahájením kontroly vrácen
tomu, na jehož úkor byl získán, se nezapočítává 
do úhrnu pro výpočet pokuty. 

§ 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Za cenu platnou do 31. prosince 1990, která je
zároveň cenou na základě posledního ohlášení 
pro účely časového usměrňování cen od 1. ledna
1991, se považuje cena zahrnující změny cen
vstupů včetně změn formou přirážek nebo srážek,
které směly být v roce 1990 uplatněny podle zvlášt-
ních rozhodnutí cenových orgánů.3)

(2) Zrušují se
a) výnos Federálního cenového úřadu, Českého

cenového úřadu a Slovenského cenového
úřadu č. V-5/87 o cenovém znevýhodnění 
spotřebních výrobků a výrobků určených 
pro bytové hospodářství nezajištěných náhrad-
ními díly, Cenový věstník částka 52/1987,
registrovaný v částce 10/1988 Sb.,

b) výměr Českého cenového úřadu a Sloven-
ského cenového úřadu ze dne 9. 8. 1982 
č. 1072/622/1982 o uplatňování cen při prodeji
ovoce a zeleniny mezi občany, Cenový věstník
částka 36/1982, registrovaný v částce 9/1987
Sb.,

c) cenová opatření a rozhodnutí týkající se tvorby
cen, vydaná nebo schválená Federálním ceno-
vým úřadem, Českým cenovým úřadem a Slo-
venským cenovým úřadem, federálním minis-
terstvem financí, ministerstvem financí České
republiky a ministerstvem financí Slovenské
republiky, příslušnými národními výbory 
a pověřenými orgány a organizacemi před
účinností této vyhlášky, kromě cenových opat-
ření a rozhodnutí, která se použijí výhradně
pro účely regulace cen podle zvláštního roz-
hodnutí vydaného podle § 10 zákona.4)

§ 10

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Ministr financí České
a Slovenské Federativní Republiky:

Ing. Klaus CSc., v. r.

Ministr financí Ministr financí
České republiky: Slovenské republiky:
Ing. Špaček, v. r. Ing. Kováč CSc., v. r.

____________________

3)
Např. výměr FMF, MF ČR a MF SR č. 015/90 o řešení důsledků změny kursu čs. koruny ke dni 15. října 1990 a změny režimu cenové
regulace dovozu a oceňování regulovaných položek k 1. listopadu 1990, Cenový věstník částka 50/1990, výměr FMF č. 8171/XVI/90,
kterým se v důsledku změn cen motorové nafty a automobilových benzínů upravuje oceňování výkonů nákladní dopravy a nepravidelné
autobusové dopravy, Cenový věstník částka 48/1990, výměr FMF, MF ČR a MF SR č. 019/90 o řešení důsledků změny kursu čs. koruny
ke dni 28. prosince 1990.

4)
Výměr FMF, MF ČR a MF SR č. 01/91, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
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Oddíl I - vyplní prodávající

1. IČO prodávajícího:
2. Název prodávajícího:
3. Adresa prodávajícího:
4. PSČ: Fax: Telefon:

Oddíl II - vyplní prodávající

5. Číselný kód Standardní klasifikace produkce:
6. Stručný slovní popis zboží:
7. Datum posledního zvýšení ceny na základě ohlá-

šení:
(popř. datum vyhlášení časového usměrňování,
nedošlo-li dosud k ohlášení)

8. Dosažený index zvýšení ceny od posledního ohlá-
šení:
(popř. od vyhlášení časového usměrňování, nedo-
šlo-li dosud k ohlášení)

9. Datum zamýšleného zvýšení ceny:
10. Ohlašovaný index zamýšleného zvýšení ceny:
11. Počet informovaných kupujících (s přiloženým

rozdělovníkem):
12. IČO a název tří největších tuzemských kupujících:
13. Přílohy formuláře:

Vypracoval: Předkládá:

Datum: Podpis a razítko:
----------------------------------------------------------------------

Oddíl III - vyplní cenový orgán

14. Datum přijetí ohlášení:
15. Vyřizuje:
16. Návrh rozhodnutí:

a) souhlas bez odkladu
b) odložit do včetně

17. Rozhodnutí :
.................................................
podpis odpovědného vedoucího

18. Další poznámky:

Vysvětlivky:

Oddíl I

ř. 1: IČO - identifikační číslo organizace se
uvádí na 8 míst a v případě menšího počtu
míst se zleva doplní nuly.

Oddíl II

ř. 5 a 6: Číselný kód Standardní klasifikace pro-
dukce a stručný popis vymezující zboží co
nejpřesněji (konkrétní druh nebo podsku-
pina nebo skupina nebo obor).

ř. 7: Datem posledního zvýšení ceny na základě 
ohlášení se rozumí datum, kdy bylo napo-
sledy realizováno zvýšení ceny na základě
ohlášení; od tohoto data se počítá index v ř.
8 a v ř. 10. Datem vyhlášení časového
usměrňování se pro účely ohlášení rozumí
31. prosinec 1990 (§ 9 odst. 1 této vyhlášky)
nebo datum platnosti rozhodnutí cenového
orgánu o časovém usměrňování vydaného
po 1. lednu 1991.

ř. 8: Dosažený index zvýšení ceny od posledního
ohlášení se vypočte jako podíl ceny platné
ke dni odeslání ohlášení (P2) a ceny platné
k datu v ř. 7 (P1).

ř. 9: Datum zamýšleného zvýšení ceny musí být
stanoveno nejméně 30 kalendářních dní 
po datu podání ohlášení. Za datum podání
ohlášení se považuje datum razítka pošty
odesílatele na obálce nebo datum poda-
telny cenového orgánu v případě, že ohlá-
šení je předáno podatelně osobně, nebo
není-li razítko pošty čitelné. Např. je-li
datum podání 15. dubna, může být datum
zamýšleného zvýšení ceny nejdříve 15.
května.

ř. 10: Ohlašovaný index zamýšleného zvýšení
ceny se vypočte z ceny, jejíž zvýšení se před-
pokládá k datu v ř. 9 (P3) a ceny platné 
k datu v ř. 7 (P1).

ř. 8 a 10: Výpočet indexů

a) při zvýšení ceny jednoho druhu zboží se
vypočte prostý index, tedy:

P2
index v ř. 8 =                . 100

P1

P3
index v ř. 10 =                . 100

P1

Příloha 1

Ohlášení zvýšení ceny zboží
podléhajícího časovému usměrňování cen

podle § 8 zákona o cenách
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b) při zvýšení cen zboží za celou podsku-
pinu nebo skupinu nebo obor se vypočte
index vážený. Vahou je objem prodeje
zboží v Kčs za celou podskupinu nebo
skupinu nebo obor za poslední kalen-
dářní měsíc předcházející měsíci, kdy se
zvýšení ohlašuje (Q). V odůvodněných
případech může cenový orgán rozhod-
nout o jiném způsobu výpočtu.
Tedy:

suma (P2i . Qi)
index v ř. 8 =                           . 100

suma (P1i . Qi)

suma (P3i . Qi)
index v ř. 10 =                           . 100

suma (P1i . Qi)

ř. 11 a 12: Vyplňuje se pouze v případě, kdy jedno-
rázové zvýšení ceny (tj. podíl indexů 
ř. 10/ř. 8 krát 100) přesahuje index zvýšení

cen, při němž platí ohlašovací povinnost 
též vůči kupujícím (§ 8 odst. 5 zákona).

ř. 13: K ohlášení se přiloží:

a) podrobnější slovní popis zboží a urče-
ných podmínek, k nimž se cena vzta-
huje. Prodávající uvede takové určené
podmínky, při kterých prodává největší
objem daného zboží, a údaj o tomto
objemu (např. za rok),

b) zdůvodnění zamýšleného zvýšení ceny,

c) informativně související změny cen 
pro jiné určené podmínky u téhož zboží,
pokud se při jiných určených podmín-
kách prodává,

d) rozdělovník informovaných kupujících
dle ř. 11. 
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3

Vyhláška č. 570

ze dne 3. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,

ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními
cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb., se mění takto:

1. V příloze „Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků“ se vkládají v abecedním pořadí nové položky katastrálních území, které znějí:

2. V příloze „Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků“ níže uvedené položky katastrálních území znějí:

Průměrná
Název katastrálního území cena v Kč/m2 Kód ČSÚ Kód NUTS 4

„Doubrava u Březiny 2,83 991864 CZ0626 Vyškov
Krásensko II 1,04 920762 CZ0626 Vyškov
Olšina 5,34 614041 CZ0207 Mladá Boleslav
Osina 5,45 991881 CZ0626 Vyškov
Stříbrná u Březiny 0,87 614122 CZ0626 Vyškov“.

Průměrná
Název katastrálního území cena v Kč/m2 Kód ČSÚ Kód NUTS 4

„Babice u Řehenic 4,66 744930 CZ0209 Praha-východ
Baština 1,26 990019 CZ020B Příbram
Bílina 5,29 604208 CZ0426 Teplice
Bitětice 4,07 684040 CZ0613 Pelhřimov
Bradlec 4,54 608980 CZ0207 Mladá Boleslav
Brandýsek 5,95 609285 CZ0203 Kladno
Břehov 4,25 794147 CZ0311 České Budějovice
Březina u Mnichova Hradiště 7,03 614017 CZ0207 Mladá Boleslav
Březka u Velké Bíteše 3,79 614246 CZ0615 Ž	ár nad Sázavou
Bučina 10,98 615153 CZ0534 Ústí nad Orlicí
Byzhradec 2,87 617261 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
Dobelice 8,18 626821 CZ0627 Znojmo
Hlinka 7,67 639249 CZ0801 Bruntál
Holubí Zhoř 3,19 641430 CZ0615 Ž	ár nad Sázavou
Horní Loděnice 1,49 643378 CZ0712 Olomouc
Houdkovice 3,55 768332 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
Hrachoviště 2,55 990591 CZ020B Příbram
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Hroška 2,62 604721 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
Chotějovice 7,99 760331 CZ0426 Teplice
Chotovenka 4,93 760340 CZ0426 Teplice
Chudeřice u Bíliny 6,51 604348 CZ0426 Teplice
Chudoplesy 6,28 654809 CZ0207 Mladá Boleslav
Janské Údolí-Kovářov 1,47 609854 CZ0312 Český Krumlov
Jelení u Holčovic 1,19 640875 CZ0801 Bruntál
Jimlín 7,48 660191 CZ0424 Louny
Kamenná 3,47 662780 CZ0715 Šumperk
Katov 3,42 676519 CZ0623 Brno-venkov
Kněževes u Rakovníka 6,31 666866 CZ020C Rakovník
Kobylá 3,66 667404 CZ0711 Jeseník
Kolvín 1,63 990621 CZ020B Příbram
Krásensko 1,70 673188 CZ0626 Vyškov
Krásnice 11,43 746916 CZ0521 Hradec Králové
Krásno nad Teplou 1,62 673811 CZ0413 Sokolov
Kunčičky u Bašky 3,34 601098 CZ0802 Frýdek-Místek
Lháň 7,31 737810 CZ0522 Jičín
Lochočice 5,13 686433 CZ0427 Ústí nad Labem
Malhostice 6,05 743097 CZ0426 Teplice
Maloměřice 6,11 612499 CZ0622 Brno-město
Medlánky 6,86 611743 CZ0622 Brno-město
Mírkov 2,91 726796 CZ0427 Ústí nad Labem
Mlečice 5,90 697290 CZ0326 Rokycany
Mnich u Nové Bystřice 2,54 798622 CZ0313 Jindřichův Hradec
Moravičany 12,27 698610 CZ0715 Šumperk
Moravský Písek 5,03 699233 CZ0625 Hodonín
Mrákov 2,67 700070 CZ0321 Domažlice
Neblažov 2,11 652300 CZ0327 Tachov
Němčice nad Hanou 11,19 703044 CZ0713 Prostějov
Nemojov 2,53 703192 CZ0613 Pelhřimov
Nové Dvory u Močerad 3,75 697681 CZ0321 Domažlice
Nový Dvůr u Myslíva 3,80 700681 CZ0322 Klatovy
Nýrsko 3,61 708453 CZ0322 Klatovy
Ohrazenice u Turnova 8,35 709336 CZ0514 Semily
Ovčáry u Kolína 7,42 717096 CZ0204 Kolín
Plískov 3,50 721867 CZ0326 Rokycany
Pohránov 4,78 753068 CZ0532 Pardubice
Radešín u Lipové 2,83 684562 CZ0427 Ústí nad Labem
Radim u Jičína 9,04 737828 CZ0522 Jičín
Radkovice u Budče 4,25 738034 CZ0614 Třebíč
Rájov u Mariánských Lázní 2,33 739031 CZ0411 Cheb
Rejvíz 1,62 793167 CZ0711 Jeseník
Rohanov 1,63 740357 CZ0315 Prachatice
Rohoznice 9,04 740527 CZ0532 Pardubice
Rojšín 3,29 740624 CZ0312 Český Krumlov
Rychnov u Jablonce nad Nisou 2,39 744344 CZ0512 Jablonec nad Nisou
Řepka 4,29 613347 CZ0621 Blansko
Sedlov 10,63 739723 CZ0204 Kolín
Skelná Hu� 2,75 654680 CZ0322 Klatovy
Skřípov 3,05 748927 CZ0713 Prostějov
Straškov 5,38 756288 CZ0423 Litoměřice
Světec 4,81 760366 CZ0426 Teplice
Těně I 2,18 990710 CZ020B Příbram
Terezín 7,39 766470 CZ0423 Litoměřice
Tisová u Bohutína 2,24 606693 CZ020B Příbram
Třebusice 9,50 770531 CZ0203 Kladno
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Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas, v.r.

Tupesy 4,23 738573 CZ0311 České Budějovice
Útěchov u Moravské Třebové 4,92 775541 CZ0533 Svitavy
Veleboř 6,09 666556 CZ0715 Šumperk
Vlkov u Jaroměře 6,14 784079 CZ0523 Náchod
Vrbice u Vacova 1,47 776114 CZ0315 Prachatice
Vyskeř 5,20 787744 CZ0514 Semily
Záběhlá 2,02 990736 CZ020B Příbram
Zadní Újezd 5,05 692620 CZ0712 Olomouc
Závist u Velkého Meziříčí 3,71 679241 CZ0615 Ž	ár nad Sázavou
Zelčín 9,02 645354 CZ0206 Mělník
Zhůří 1,13 798975 CZ0322 Klatovy
Zlobice 9,83 793302 CZ0721 Kroměříž
Želénky 7,35 789402 CZ0426 Teplice
Žichlice u Modlan 7,39 697745 CZ0426 Teplice“.
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Přehled rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů
vydané odborem ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu, která

nabyla právní moci v 2. pololetí 2004

Rozhodnutí Název a adresa plátce Výše Porušení cenových
pokuty předpisů

Č.j. Ze dne v Kč
16059/III.vyř./2004-611 10. 8. 2004 ČESKÝ TELECOM, a. s., 465 000 Kč porušení cenových

Olšanská 5, 130 34, Praha 3 předpisů podle § 15 
odst. 1 písm. f) zákona
č. 526/1990 Sb.

Ředitelka odboru ekonomické regulace:
Ing. Miluše Ševerová v.r.



24 CENOVÝ VĚSTNÍK 13/2004

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 vyři-
zovány 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 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, Nádražní 29, tel. 596 120 690.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Marie Pokorná, Voctářova 11,
180 00 Praha 8, telefon 257 042 628, 257 042 873; 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 předplatitelů
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 920 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné: HVB
banka Praha, č. ú. 49 40 22 70/2700. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.


