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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. 01/2006, kterým 
se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, 
uvedené v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny pevných cen a změny textu

uvedené ve 2. 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. 6. 2006, 
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.

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

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

1

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2006,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2006

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

2. 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

MEINE SORTE 100 20 59,00   EU
Cigareta s filtrem, 99 mm
MAYFAIR 20 50,00   GB
Cigareta s filtrem, 83 mm
BENSON & HEDGES SILVER 20 56,00   GB
Cigareta s filtrem, 83 mm
LUCKY STRIKE SILVER 10 29,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
LUCKY STRIKE RED 10 29,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL AMBER 100 20 45,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
PALL MALL BLUE 100 20 45,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
KUSOVKA 1 3,50   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
GOLDPRESS FULL FLAVOUR 20 39,00   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
GOLDPRESS FINE FLAVOUR 20 39,00   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
LAURA SUPER 20 42,00   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
LAURA SPECIAL 20 42,00   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
K20 RED 20 39,50   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
K20 GOLD 20 39,50   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
WIND HOT 20 42,00   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
WIND COLD 20 42,00   CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
Mars 70 Box Blue 20 39,00   EU
Cigareta s filtrem, 70 mm
Moon Red 100’s 18 33,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
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Moon Dark Blue 18 32,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Moon Bright Blue Slim 20 36,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Mars KS Blue 20 41,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Mars 70 Box Red 20 39,00   EU
Cigareta s filtrem, 70 mm
Moon Dark Blue Slim 20 36,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Moon Red 18 32,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Moon Red 20’s 20 35,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Moon Dark Blue 100’s 18 33,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
Route 66 Blue 24’s 24 47,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Route 66 Original 24’s 24 47,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Reval 20 63,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Route 66 Blue 20 39,50   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Route 66 Original 20 39,50   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Mars KS Red 20 41,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Paramount Red 20’s 20 37,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Paramount Gold 20’s 20 37,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Paramount Red 19’s 19 35,50   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Paramount Gold 19’s 19 35,50   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Paramount Red 10’s 10 18,50   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Regal 20 62,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
L&B 20 56,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
West Big Box Red 24 58,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
West Big Box Silver 24 58,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
R1 20 63,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
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Astor Red 20 46,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Astor Blue 20 46,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Cabinet Blue 20 51,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Cabinet Red 20 51,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Cabinet Wűrzig 20 51,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Davidoff Classic 20 65,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Davidoff Gold 20 65,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Davidoff Platinum 20 65,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Davidoff Gold Slims 20 65,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Ernte 23 20 63,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Superkings 20 59,00   EU
Cigareta s filtrem, 100 mm
West Ice 20 48,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
West Red 20 48,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
West Silver 20 48,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
West Rich Blue 20 48,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2006 se
slova „Bond Street Classic Selection KS FTB“ (20 kusů) nahrazují slovy „BOND STREET CLASSIC
SELECTION KS BOX 20“ a pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „36,00“ nahrazuje
pevnou cenou „42,00“;
slova „Bond Street Special Selection KS FTB“ (20 kusů) nahrazují slovy „BOND STREET SPECIAL
SELECTION KS BOX 20“ a pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „36,00“ nahrazuje
pevnou cenou „42,00“.
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Část I.

Seznam vybraných základních poštovních služeb
do zahraničí, u kterých se uplatňují
úředně stanovené maximální ceny

Název

Základní poštovní služby do
zahraničí a služby souvise-
jící s poskytováním základ-
ních poštovních služeb 
do zahraničí (doplňkové
služby), z toho jen:

obyčejná zásilka do zahra-
ničí, obyčejný tiskovinový
pytel do zahraničí, obyčejná
slepecká zásilka do zahra-
ničí, doporučená zásilka 
do zahraničí, doporučený
tiskovinový pytel do zahra-
ničí, doporučená slepecká
zásilka do zahraničí, cenné
psaní do zahraničí, stan-
dardní balík do zahraničí,
cenný balík do zahraničí,
poštovní poukázka hotovost
- hotovost do zahraničí,
dodejka, dodání do vlastních
rukou adresáta, dobírka,

žádost o změnu uzavřené
smlouvy, poštovní zásilky a
poštovní poukázky pro
válečné zajatce a civilní
internované osoby.

Úředně stanovené maximální ceny jsou uvedeny 
v cenovém rozhodnutí Českého telekomunikačního 
úřadu č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maxi-
mální ceny vybraných základních poštovních služeb 
do zahraničí.

Část II.

Seznam  poštovních služeb do zahraničí 
a zahraničních poštovních služeb, 

u kterých se uplatňují věcně 
usměrňované ceny

Název

Základní poštovní služby 
do zahraničí a zahraniční
poštovní služby, které jsou
zveřejněné v Poštovním věst-
níku částka 3/2005, kromě
cen poštovních služeb uve-
dených v Části I. 

a) Základní poštovní
služby do zahraničí:

2
Praha  27. dubna 2006 Čj.: 4 637/2006-611

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona č. 265/1991 Sb., 
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, 

vydává podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, 

a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, toto  

cenové rozhodnutí
č. CR/P/04.2006-1,

kterým se stanoví seznam poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb s regulovanými cenami.

Pol. č. Číselný kód SKP 
(Standardní 
klasifikace 
produkce)

1 64.11

64.11.12
64.11.13
64.11.14
64.11.15

Pol. č. Číselný kód SKP 
(Standardní 
klasifikace 
produkce)

1 64.11
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Obyčejná služba (do
zahraničí)
Obyčejná služba - tisko-
viny (do zahraničí)
Obyčejná služba pro
nevidomé (do zahraničí)
Doporučená služba (do
zahraničí)
Doporučená služba - tis-
koviny (do zahraničí)
Doporučená služba pro
nevidomé (do zahraničí)
Balíková služba (do
zahraničí)
Poštovní poukaz hotovost
- hotovost (do zahraničí)

b) Služby související s posky-
továním základních poš-
tovních služeb do zahra-
ničí (doplňkové služby)

c) Služby související s posky-
továním zahraničních
poštovních služeb, a to
těch, jejichž zajiš
ování je
závazkem České repub-
liky vyplývající z členství
ve Světové poštovní unii.

Podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních služ-
bách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s právem Evropských společenství a Světové poštovní
unie, regulace formou věcně usměrňovaných cen spo-
čívá v závazném postupu při kalkulaci cen základních
poštovních služeb. Do cen lze promítnout jen ekono-
micky oprávněné náklady na poskytování těchto služeb
v odpovídající kvalitě a se stanovenou dostupností 
a přiměřený zisk.

Pro regulaci cen pomocí úředně stanovených cen nebo
věcně usměrňovaných 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 posuzo-
vání ekonomicky oprávněných nákladů se vychází
z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů. 

Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují
náklady definované ve Výměru MF č. 01/2006,
kterým se vydává zboží s regulovanými cenami -
Část II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně
usměrňované ceny. 

Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují
obvykle:
- penále, poplatky z prodlení1), úroky z prodlení

a peněžní náhrady škod související s investiční
výstavbou,

- zaviněná manka,
- škody na majetku a náklady spojené s jejich

odstraňováním (kromě škod způsobených
živelními pohromami), včetně snížení cen
nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob,
náhrady škod a odškodnění,

- veškeré odměny členů statutárních orgánů 
a dalších orgánů právnických osob,

- pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení,
penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povin-
ností podle smluv a předpisů (včetně ekologic-
kých),

- nevyužité provozní náklady spojené s přípra-
vou a zabezpečením investiční výstavby (zma-
řené investice),

- náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby
a na zastavený výzkum a vývoj,

- přirážky k poplatkům placeným za znečištění
ovzduší, popř. další platby sankční povahy
(např. za škody způsobené na zemědělských
půdách),

- odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,
- platby za promlčené dluhy,
- opakovaně zahrnované náklady, které již byly

uhrazeny,
- zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly proce-

sem zpracování,
- odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným

odpisům podle zvláštního právního předpisu,2)

- důchodové připojištění zaměstnanců hrazené
zaměstnavatelem nad limit stanovený zvlášt-
ním právním předpisem,3)

- odpisy majetku nabytého bezúplatným převo-
dem s výjimkou majetku převedeného podle
zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,

- výdaje na reprezentaci,
- cestovné vyplácené nad rámec zvláštního práv-

ního předpisu,4)

64.11.12 
64.11.13
64.11.14
64.11.15

____________________

1)
Např. § 723 občanského zákoníku.

2)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3)
§24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4)
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
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- finanční vyrovnání (např. odstupné) nad rámec
povinností stanovené zvláštním právním před-
pisem,5)

- platby pojistného za pojištění škod způsobe-
ných statutárními orgány právnických osob,

- odvod do státního rozpočtu při neplnění stano-
veného podílu zdravotně postižených na celko-
vém počtu zaměstnanců,

- příspěvky na závodní stravování v cizích zaříze-
ních nad 55 % ceny jídel.

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

Část III.

Obecná ustanovení

(1) Toto cenové rozhodnutí je závazné pro držitele
poštovní licence. 

(2) Úředně stanovenou maximální cenu  nelze navý-
šit o žádné další částky a je pro spotřebitele jak
fyzické, tak právnické osoby konečná.

(3) Podle § 52 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ceny poštovních služeb 
držitele poštovní licence jsou osvobozeny 
od daně přidané hodnoty.

(4) Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 
1. května 2006. 

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.
předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

____________________

5)
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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Vzor průkazu - lícová strana

černý tisk na světlezeleném podtisku sestávají-
cím z písmen ČR a lipových listů
uprostřed světle zelený podtisk velkého stát-
ního znaku ČR        

Vzor průkazu - rubová strana

černý tisk na světle zeleném podtisku sestávají-
cím z písmen ČR a lipových listů
fotografie držitele přelepená kruhovým holo-
gramem s malým státním znakem a nápisy:
„Česká republika“ a „PARLAMENT“

Ředitel odboru financí a ekonomiky:
Ing. Jiří Navrátil, v.r.

V souvislosti s vydáním nového poslaneckého průkazu
nově zvoleným poslancům Parlamentu České republiky 
pro V. volební období uvádí Ministerstvo dopravy pro infor-
movanost dopravců vzor platného poslaneckého průkazu.

Poslanecký průkaz slouží mimo jiné k prokazování
nároku na bezplatnou přepravu poslanců v železniční
veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a ve veřejné
vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě.

Platnost poslaneckých průkazů vydaných pro předchozí
IV. volební období končí 15. června 2006.

Platný poslanecký průkaz pro V. volební období je 
bílé barvy a je zataven ve folii PVC. Průkaz může 
být opatřen koženým pouzdrem vínové (tmavočervené)
barvy s velkým státním znakem ČR a nápisy ve zlaté
barvě: „Parlament České republiky“ a „Poslanecká sně-
movna“.

3

Ministerstvo dopravy Č.j.: 169/2006-410-TAR/2
ze dne 31. května 2006

Sdělení Ministerstva dopravy
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POZNÁMKY:
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POZNÁMKY:
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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: Zdenka Lovasová, Voctářova 11,
180 00 Praha 8, telefon 257 043 261; fax 257 042 682.
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