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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 11/2007

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

Čl. I

Výměr MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka

15/2006), ve znění výměru MF č. 06/2007 (Cenový věst-
ník částka 10/2007) se mění takto:

1. V příloze č. 5 výměru MF č. 01/2007 bodu 1. se 
ve skupině „Tepelně zpracované polotučné mléko,
ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující
nejméně 90% hmotnostních polotučného mléka,
skupina  V.1), balení 250 ml“ na konci doplňuje text:

2. V příloze č. 5 výměru MF č. 01/2007 bodu 1. se ve skupině „Tepelně zpracované polotučné mléko neochucené,
skupina V.1), balení 250 ml“ na konci doplňuje text:

1

Ministerstvo financí Č.j. 16/77 175/2007
České republiky V Praze dne 20. září 2007

Výměr MF č. 07/2007,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2007

• „Školní mléko trvanlivé s vanilkovou příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,00

• Školní mléko trvanlivé s kakaovou  příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,00

• Školní mléko trvanlivé s jahodovou příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,00

• Školní mléko trvanlivé s banánovou  příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,00

• Školní mléko trvanlivé s kávovou příchutí, obal - polypropylenový  kelímek 

s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,00

• Školní mléko trvanlivé kakaové s pomerančovou  příchutí, obal - polypropylenový  

kelímek s nápisem „školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 3,00

• Školní mléko trvanlivé kokosové, obal - polypropylenový  kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín“. 3,00

• „Školní mléko trvanlivé neochucené, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín“. 3,00

3. V příloze č. 5 výměru MF č. 01/2007 bodu 1. se ve skupině „Jogurt ochucený smetanový, balení 
150 g“ na konci doplňuje text:

• „Smetanový jogurt jahůdka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00

• Smetanový jogurt borůvka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00
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Čl. II

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

ministr financí

4. V příloze č. 5 výměru MF č. 01/2007 bodu 1. se ve skupině „Jogurtové mléko, balení 250 ml“ na konci doplňuje
text:

5. V příloze č. 5 výměru MF č. 01/2007 bodu 1. se ve skupině „ Smetanový krém, balení 80 g“ na 
konci doplňuje text:

• „Kunínek, smetanový krém vanilkový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00

• Kunínek, smetanový krém kakaový, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín“. 4,00

• Smetanový jogurt malinka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,00

• Smetanový jogurt meruňka, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín“. 4,00

• „Jogurtové mléko jahodové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko malinové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko meruňkové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko broskvové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko čokoládové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko vanilkové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko banánové, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko aloe vera, obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní 

program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín 4,50

• Jogurtové mléko mango - maracuja, obal - polypropylenový kelímek s nápisem 

„školní program“, dodavatel: Mlékárna Kunín, a.s., Kunín“. 4,50



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. 01/2007, 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 a změny textu,
2.B změny pevných cen,
2.C změny pevných cen,

uvedené ve 7. 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. 2007,
s výjimkou ustanovení části 2.B. změny pevných cen,
které nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2007, ustanovení
části 2.C. změny pevných cen, které nabývá účinnosti
dnem 1. 12. 2007 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

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2007,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

změny pevných cen a změny textu - 7. dodatek

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2007

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

7. 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

Burton SE (Menthol) 20 50,00   DE
Cigareta s filtrem, 84 mm
Burton SE (Silver) 20 50,00   DE
Cigareta s filtrem, 84 mm
Burton SE (Original) 20 50,00   DE
Cigareta s filtrem, 84 mm
Next (WHITE) KS Box 20 20 52,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Respect SE (Red) 20 48,00   HR
Cigareta s filtrem, 84 mm
Respect SE (Gold) 20 48,00   HR
Cigareta s filtrem, 84 mm
Ronhill Slims LE 20 52,00   HR
Cigareta s filtrem, 97 mm
Ronhill Slims 20 60,00   HR
Cigareta s filtrem, 97 mm
Burton Original 20 59,00   DE
Cigareta s filtrem, 84 mm
Burton Menthol 20 59,00   DE
Cigareta s filtrem, 84 mm
Burton Silver 20 59,00   DE
Cigareta s filtrem, 84 mm
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2.A ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2007 se
u výrobku Ronhill Blue KS (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „52,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“ 
a slova „Ronhill Blue KS“ nahrazují slovy „Ronhill Rich KS“;
u výrobku Ronhill White KS (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „52,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“; 
u výrobku Ronhill White 100 (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „52,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku Denim Silver Filter (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „48,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
u výrobku Denim Blue Filter (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „48,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2007 se
u výrobku Respect Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „48,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“; 
u výrobku Respect Gold (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „48,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“; 

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2007 se
u výrobku Gauloises Blondes Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „73,00“ nahrazuje pevnou cenou „64,00“; 
u výrobku Gauloises Blondes Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „73,00“ nahrazuje pevnou cenou „64,00“; 
u výrobku Gauloises Blondes Yellow (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „73,00“ nahrazuje pevnou cenou „64,00“; 

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2007, 6/T/2007 se
u výrobku R1 Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „74,00“ nahrazuje pevnou cenou „70,00“; 
u výrobku Davidoff Classic (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“; 
u výrobku Davidoff Gold (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“; 
u výrobku Davidoff Gold Slims (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“; 
u výrobku Davidoff Platinum (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „72,00“; 

2.B ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2007, ve znění rozhodnutí č.3/T/2007 se
u výrobku TRUMF BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „53,00“ nahrazuje pevnou cenou „54,00“; 
u výrobku TRUMF RED (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „53,00“ nahrazuje pevnou cenou „54,00“; 
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V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2007 se
u výrobku Start Červené KS Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „50,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“; 
u výrobku Start Modré KS Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „50,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“; 
u výrobku Start Červené RS Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „50,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“; 
u výrobku Start Modré RS Box 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „50,00“ nahrazuje pevnou cenou „51,00“; 
u výrobku Start Červené RS SOF 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „49,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“; 
u výrobku Start Modré RS SOF 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „49,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“; 
u výrobku Start Bez Filtru NF RS SOF 20 (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „49,00“ nahrazuje pevnou cenou „50,00“; 

2.C ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 8/T/2007 se
u výrobku PALL MALL SUPERSLIMS BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „52,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
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Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání
dne 25. 6. 2007 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a §33
odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), 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 oceňo-
vání majetku), se podle § 10 téhož zákona vydává
cenová mapa stavebních pozemků na území statutár-
ního města Olomouce (2007/2008), dále cenová mapa.
Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních
pozemků na území statutárního města Olomouce pro
účely uvedené v § 1 zákona o oceňování majetku.

Čl. 2

Ceny stavebních pozemků uvedené v cenové mapě
se při oceňování použijí v souladu s § 27 vyhlášky
Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 
a s využitím textové části cenové mapy, která je přílo-
hou této vyhlášky.

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 39 mapových listů grafické
části, zpracované nad polohopisem Digitální mapy
města Olomouce v měřítku 1:5000 a 14 stran textové
části tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Čl. 4

Cenová mapa je k nahlédnutí v 1. nadzemním
podlaží budovy Magistrátu města Olomouce, Hynai-
sova 10, a v Informačním centru města Olomouce.

Čl. 5

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2006, 
kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků 
na území statutárního města Olomouce ze dne 
1. 7. 2006.

Čl. 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Příloha č. 1: Cenová mapa stavebních pozemků na
území statutárního města Olomouce (2007/2008) s tex-
tovou a grafickou částí

Martin Novotný, v. r.
primátor města

Mgr. Svatopluk Ščudlík, v. r.
1. náměstek primátora

3

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
statutárního města Olomouce č. 5/2007

kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města
Olomouce (2007/2008)
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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: 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-
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