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Celní úřad pro Středočeský kraj podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č.  1 

Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, 

uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:     

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele     

2. změny pevných cen     

uvedené v 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 1.4.2015, pro výrobky 

vyrobené a dovezené  
1)

 na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU 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.  

 

 

 

 

Vyřizuje:   Andrea Tinková                                    Mgr. David Chovanec, v.r. 

         tel.: +420 327 539 211                                                                      ředitel 

                                                                                                Celní úřad pro Středočeský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 

V Praze dne 24.3.2015

Č.j.: CÚ pro Středočeský kraj

                           52913/2015-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2015,

kterým se stanoví  pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných 

cen - 4. dodatek

1.
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Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.3/T/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. dodatek k seznamu 

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele 
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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

CHESTERFIELD (C-PRESS) FRESH KS BOX 20 20   80,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) KS BOX 20 20   79,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS BOX 20 20   79,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS PSP 20 20   76,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

MARLBORO GOLD (2.0 ORIGINAL) 100 BOX 20 20   98,00 EU

Cigareta s filtrem, 98,5 mm

MARLBORO GOLD (2.0 ORIGINAL) KS BOB 23 ND 23   101,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

MARLBORO GOLD (2.0 ORIGINAL) KS BOM 30 ND 30   124,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

MARLBORO GOLD (2.0 ORIGINAL) KS BOX 20 20   96,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

MARLBORO GOLD (2.0 ORIGINAL) KS PSP 20 20   89,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

MARLBORO GOLD JUMBO ND LPE KS BOX 20 20   89,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

MARLBORO RED JUMBO ND LPE KS BOX 20 20   89,00 EU

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

MARLBORO TOUCH (2.0) KS BOX 20 SLI 20   89,00 EU

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014 se

u výrobku Bacco Black Line (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „71,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Bacco Black Line 100's (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“;

u výrobku Bacco Blue Line (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „71,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Bacco Green Line (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „71,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Bacco Red Line (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „71,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Bacco Silver Line (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „71,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Bacco Silver Line 100's (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „75,00“;

u výrobku Burton Menthol (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „73,00“;

u výrobku Burton Menthol 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „81,00“ nahrazuje pevnou cenou „82,00“;

u výrobku Burton Original (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „73,00“;

u výrobku Burton Original 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „81,00“ nahrazuje pevnou cenou „82,00“;

u výrobku Burton White (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „73,00“;

u výrobku Burton White 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „81,00“ nahrazuje pevnou cenou „82,00“;

u výrobku Egalite Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Egalite Blue 100's (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Egalite Gold Slims (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „73,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Egalite Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Egalite Red 100's (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku Egalite White (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku LD SUPERSLIMS PINK PB (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“;

u výrobku LD SUPERSLIMS VIOLET PB (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „78,00“;
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u výrobku PHILIP MORRIS RUBY 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS RUBY KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku Rothmans Blue 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku Rothmans KING SIZE Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku Rothmans KING SIZE Silver (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku Rothmans Silver 100s (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „77,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku The King Black Slim (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku The King Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku The King Blue 100's (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku The King Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku The King Red 100's (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku The King Silver (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“;

u výrobku The King White Slim (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „72,00“ nahrazuje pevnou cenou „74,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2015 se

u výrobku WINSTON RED (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „77,00“;

u výrobku WINSTON RED 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „77,00“;

u výrobku WINSTON SILVER 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „77,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2015 a 

2/T/2015 se

u výrobku HB RED 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „86,00“ nahrazuje pevnou cenou „83,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014, ve znění Rozhodnutí č. 12/T/2014 se

u výrobku WINSTON BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „77,00“;

u výrobku WINSTON BLUE 100 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „77,00“;
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u výrobku WINSTON SILVER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „76,00“ nahrazuje pevnou cenou „77,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014, ve znění Rozhodnutí č. 12/T/2014 a 

1/T/2015 se

u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOB 23 ND (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „87,00“ nahrazuje pevnou cenou „83,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOB 23 ND (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „87,00“ nahrazuje pevnou cenou „83,00“;

u výrobku L&M LOFT (TRUE BLUE) KS BOX 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku L&M LOFT 2 IN 1 KS BOX 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“;

u výrobku PETRA KLASIK (CERVENA) KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „79,00“ nahrazuje pevnou cenou „76,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014, ve znění Rozhodnutí č. 12/T/2014, 

1/T/2015 a 2/T/2015 se

u výrobku P&S Blue 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „83,00“ nahrazuje pevnou cenou „86,00“.
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2. 
 

Statutární město Mladá Boleslav 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, 

kterou se vydává 15. cenová mapa stavebních pozemků  

statutárního města Mladé Boleslavi 

 

 

Zastupitelstvo města Mladá Boleslav se na svém zasedání dne 29. 1. 2015, usnesením č. 

348 usneslo vydat v souladu s § 10 písmeno d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě § 33 odst. 2 zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

 

Část I. 

  

Základní ustanovení 

 

Čl. 1 

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 2. zákona 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o 

oceňování majetku“) se podle § 10 téhož zákona vydává pro území statutárního města Mladá 

Boleslav 15. cenová mapa stavebních pozemků (dále jen ”cenová mapa”).  

 

Čl. 2 

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění 

ustanovení § 3, § 4, § 5 popř. § 9 odst. 4. vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 

oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.  

 

Čl. 3 

V případě nesouladu oceňovaného pozemku v cenové mapě s jeho skutečným stavem v terénu se 

postupuje podle § 9, odst. 5 zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Část II. 

 

Povinnosti prodávajících 

 

Čl. 4 

      Pro aktualizaci této cenové mapy jsou osoby prodávající stavební pozemky v katastrálních 

územích tvořících součást území statutárního města Mladá Boleslav povinny zaslat statutárnímu 

městu Mladá Boleslav informace týkající se prodaného stavebního pozemku, a to o sjednané ceně 

v Kč/m
2
, o parcelním čísle a o názvu katastrálního území, v němž se prodaný stavební pozemek 

nachází 
1)

 

 

 
1) § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku 

- dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů 
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Část III. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 5 

1) Cenová mapa v rozsahu 306 mapových listů grafické části na kopii katastrální mapy v měřítku 

1:1000, jeden list mapového kladu a 26 stran textové části, je nedílnou součástí a přílohou č. 1 

této vyhlášky (dále jen „výtisk cenové mapy“).  

 

2) Přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky je „Přehled dosud vydaných cenových map 

stavebních pozemků města Mladá Boleslav“.  

 

Čl. 6 

Cenová mapa je k nahlédnutí na odboru správy majetku magistrátu města Mladá Boleslav, 

Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav.  

 

Čl. 7 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Zastupitelstva statutárního města Mladé Boleslavi  

č. 8/2012 ze dne 13. 12. 2012. 

 

Čl. 8 

 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyvěšení na 

úřední desce. 

 

 

 

 

 

             

                                                                         

     MUDr. Raduan Nwelati, v. r.                                             Ing. Jiří Bouška, v. r. 

               primátor                                                                  1. náměstek primátora 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 2. 2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 20. 2. 2015 

 

Nabytí účinnosti dne: 19. 2. 2015 

 

Tato obecně závazná vyhláška byla zaslána Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém 

věstníku dne: 
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav č. 1/2015 

 

Přehled dosud vydaných cenových map stavebních pozemků města Mladá Boleslav:  

 

CMSP 

obecně závazná 

vyhláška města Cenový věstník MF účinnost CMSP 

č. číslo ze dne  částka ze dne  od do 

1 867 x x x 1.1.1997 31.12.1997 

2 1606 9.12.1997 2 16.1.1998 1.1.1998 31.12.1998 

3 20 1.12.1998 1 7.1.1999 1.1.1999 31.12.1999 

4 748 14.12.1999 4 16.3.2000 1.1.2000 31.12.2000 

5 1532 12.12.2000 1 9.1.2001 1.1.2001 31.12.2001 

6 2380 13.12.2001 4 27.2.2002 1.1.2002 31.12.2002 

7 70 3.12.2002 1 13.1.2003 1.1.2003 31.12.2003 

8 21 18.12.2003 1 8.1.2004 1.1.2004 31.12.2004 

9 16/2004 16.12.2004 2 10.1.2005 1.1.2005 31.12.2005 

10 24/2005 15.12.2005 2 17.01.2006  1.1.2006 31.12.2006 

11 7/2006 21.12.2006 1 26.1.2007 1.1.2007 31.12.2007 

12 13/2007 18.12.2007 1 25.2.2008 1.1.2008 31.12.2009 

13 4/2009 17.12.2009 4 26.2.2010 1.1.2010 1.1.2013 

13 (změna) 1/2010 28.1.2010 4 26.2.2010 1.2.2010 1.1.2013 

14 8/2012 

13. 12. 

2012 3 22.2.2013 2.1.2013 18.2.2015 
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