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Čl. I

Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cena-
mi platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické 
i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží 
určeného pro dodání či zaslání do jiného členského stá-
tu Evropské unie nebo pro vývoz.

Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené 
pevné ceny

 Pol.č.  Číselný kód Název
  SKP

 1.  16.00 Tabákové výrobky

Pevné ceny a určené podmínky při prodeji konečné-
mu spotřebiteli cigaret podle zvláštního předpisu1) jsou 
uvedeny v samostatných cenových rozhodnutích Celní-
ho úřadu Kolín řady „T“.

Čl. II

Navrhovatel pevné ceny cigaret pro konečného spotře-
bitele a změny pevných cen cigaret pro konečného spo-
třebitele předloží Celnímu úřadu Kolín návrh ceny pro 
konečného spotřebitele do 10. dne kalendářního měsíce 
předcházejícího měsíci, od jehož prvního dne požadu-
je, aby navrhovaná cena nabyla účinnosti2). V případě 
požadavku stanovení ceny s pozdějším datem účinnosti 
navrhovatel toto datum v návrhu uvede; v tomto pří-
padě zveřejní Celní úřad Kolín navrhovanou pevnou 

cenu nebo navrhovanou změnu pevné ceny v Cenovém 
věstníku Ministerstva financí v kalendářním měsíci 
předcházejícím měsíci, od jehož prvního dne požaduje 
navrhovatel, aby navrhovaná cena nabyla účinnosti.

Účinnost pevných cen cigaret pro konečného spotře-
bitele a účinnost změn pevných cen cigaret pro koneč-
ného spotřebitele stanoví Celní úřad Kolín Cenovým 
rozhodnutím vždy od prvního dne příslušného kalen-
dářního měsíce, k němuž navrhovatel navrhuje stanovit 
novou pevnou cenu cigaret pro konečného spotřebitele 
nebo změnu pevné ceny cigaret pro konečného spotře-
bitele. 

Návrh na změnu pevné ceny cigaret pro konečného 
spotřebitele lze podat Celnímu úřadu Kolín nejdříve 
v den, k němuž je tato příslušná pevná cena cigaret pro 
konečného spotřebitele (tj. cena, která má být tímto ná-
vrhem měněna) platná3).

Čl. III

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2009.

Mgr. Martin Melezínek, v. r.
ředitel

Celní úřad Kolín

1

Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2009,

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,

stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových 

návrhů na stanovení úředně stanovených cen.

____________________

1) Část druhá hlava V zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

2) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách 

těchto cen

3) § 1 odst. 5 vyhlášky č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách 

těchto cen § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
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Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenové-
ho rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2008, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v se-
znamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele,
2. změny pevných cen,

uvedené v 13. dodatku, který je nedílnou přílohou to-
hoto 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. 1. 2009, 
pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území 
ČR, nebo dopravené z jiného členského státu na daňo-
vé území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěný-
mi podle § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Melezínek, v. r.
ředitel

Celní úřad Kolín

Vyřizuje: Andrea Tinková
 tel.: 327 514 458

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2008,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

změny pevných cen – 13. 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/2008

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

13. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

KENT NANOTEK RED  20 90,00  EU
Cigareta s filtrem, 83,5 mm

Pall Mall Red LEP 1 20 65,00  EU
Cigareta s filtrem, 84 mm

Pall Mall Blue LEP 1  20 65,00  EU
Cigareta s filtrem, 84 mm

Marlboro KS Tin 20  20 82,00  EU
Cigareta s filtrem, 84 mm

Marlboro (Gold) KS Tin 20  20 82,00  EU
Cigareta s filtrem, 84 mm

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
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN 

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č.9/T/2008 se
u výrobku Pall Mall Red Acetate Filter (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „63,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“;
u výrobku Pall Mall Red Charcoal Filter (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „63,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“;
u výrobku Pall Mall Blue Charcoal Filter (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „63,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“;
u výrobku Pall Mall Orange Charcoal Filter (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „63,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“;

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 SUPERSLIMS BLUE (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „67,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“;
u výrobku PALL MALL SUPERSLIMS AMBER (20 kusů)
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „67,00“ nahrazuje pevnou cenou „65,00“.
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3

Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut

za porušení cenových předpisů vydaných odborem 

Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově

v období od 1. 5. 2008 do 30. 11. 2008

Rozhodnutí č.j. ze dne

Obchodní firma, jméno 
a příjmení fyzické osoby, 
adresa kontrolovaného 
subjektu

Výše pokuty 
v Kč

Porušení cenových předpisů 
(§ X odst. X zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, nebo slovní popis 
porušení)

ŽÚ/P-35/19872/08/ko
23. 9. 2008

Chuong Tran Van
Skorkovského 1927/22
Brno
provozovna v Holešově

1000 § 13 odst. 2 zákona o cenách s § 5 
odst. 3 vyhl. 580/1990 Sb.

Ing. Jitka Martínková, v. r.
vedoucí odboru
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4

Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů

vydaných Odborem vnitřních věcí a Krajským živnostenským úřadem 

Středočeského kraje v období od 1. 3. 2008 do 3. 11. 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

3. 3. 2008 PHU NGUYEN THI 10 000 zákon o cenách § 11

18. 3. 2008 Jiří Pekař 8 000 zákon o cenách § 11

17. 4. 2008 Jiří Vitásek 3 000 zákon o cenách § 13

5. 5. 2008 Vladimír Černý 2 000 zákon o cenách § 11

22. 5. 2008 THI NGOC VU 8 000 zákon o cenách § 11

3. 11. 2008 Sylva Štroblová 5 000 zákon o cenách § 13

Ing. Jarmila Filipová, v. r.
vedoucí odboru



10 CENOVÝ VĚSTNÍK 16/2008

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 posílá-
ny jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou pro-
váděny 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 uváděj-
te 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 republi-
ce 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 (zvýšení zálohy o 700 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.


