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1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele 
cigaret ....................................................................................................................................................................

2. Obecně závazná vyhláška města Duchcov č. 6/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze 
dne 9. 7. 2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Duchcov ....................................
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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 4/2009

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. 01/2009, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v se-
znamu cigaret, stanoví:

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

uvedené v 16. 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. 4. 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

1

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2009,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

změny pevných cen a změny textu – 16. dodatek

____________________

1) § 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2009

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

16. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Petra KS Box 21  21 65,00  EU
Cigareta s filtrem, 84 mm

Petra (Bílá) KS Box 21   21 65,00  EU
Cigareta s filtrem, 84 mm

Davidoff Superslims Gold  20 84,00  EU
Cigareta s filtrem, 99 mm

Davidoff Superslims Silver 20 84,00  EU
Cigareta s filtrem, 99 mm

KENT HD FUTURA  20 82,00  EU
Cigareta s filtrem, 56,5 mm

KENT HD NEO 20 82,00  EU
Cigareta s filtrem, 56,5 mm

KENT HD INFINA  20 82,00  EU
Cigareta s filtrem, 56,5 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. 13/T/2007, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2008 se
u výrobku MONTE CARLO RED (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku MONTE CARLO BLUE (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku MONTE CARLO SILVER (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“;
u výrobku MONTE CARLO FINE MENTHOL (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „59,00“ nahrazuje pevnou cenou „60,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007 se
u výrobku Moon Red (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“;
u výrobku Moon Dark Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „57,00“ nahrazuje pevnou cenou „58,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, ve znění Rozhodnutí č. 10/T/2008 se
u výrobku Route 66 Blue (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „56,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“;
u výrobku Route 66 Original (20 kusů) 
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „56,00“ nahrazuje pevnou cenou „57,00“.
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3. ZMĚNY TEXTU 

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008 se
u výrobku Kiss Superslims-5- (20 kusů) slova „Kiss Superslims-5-“ nahrazují slovy „«KISS» dream superslims“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007 se
u výrobku Vogue SUPERSLIMS Bleue (20 kusů) slova „Vogue SUPERSLIMS Bleue“ nahrazují slovy 
„Vogue Bleue“, 
u výrobku Vogue SUPERSLIMS Menthe (20 kusů) slova „Vogue SUPERSLIMS Menthe“ nahrazují slovy 
„Vogue Menthe“, 
u výrobku Vogue SUPERSLIMS Lilas (20 kusů) slova „Vogue SUPERSLIMS Lilas“ nahrazují slovy 
„Vogue Lilas“. 
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Zastupitelstvo města Duchcov na svém zasedání dne 
4. 12. 2004 rozhodlo usnesením v souladu s § 84 odst. 
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně 
závaznou vyhlášku.

Článek 1

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 
9. 7. 2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Duchcov  

Článek 2

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. 1. 2009

Petr Kňourek
starosta města Duchcov

Mgr. Zbyněk Šimbera
místostarosta města Duchcov

2

Obecně závazná vyhláška města Duchcov č. 6/2008,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 9. 7. 2004,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Duchcov
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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 před-
platitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kom-
pletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (záloha 1400 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.


