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V Praze dne 15. 12. 2020 

Č.j.: CÚ pro Středočeský kraj 

                               491068/2020-610000-39 

 

 

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2020, 

kterým se stanoví změny pevných cen  

pro konečného spotřebitele cigaret - 8. dodatek 

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. 01/2020, kterým se 

vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví: 

1. 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. 1. 2021, 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. Luboš Kratochvíl, MBA, v. r. 

1. zástupce ředitele celního úřadu 

Celní úřad pro Středočeský kraj 

 

tel.: +420 327 539 211 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1) § 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  
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Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.10/T/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. dodatek k seznamu 

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele  
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1. ZMĚNY PEVNÝCH CEN 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, ve znění Rozhodnutí 

č. 6/T/2020 se 

u výrobku BENSON & HEDGES GOLD (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „124,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „132,00“; 

u výrobku CAMEL ESSENTIAL BLUE (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „120,00“; 

u výrobku KENT CORE BLUE (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „131,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „136,00“; 

u výrobku MEINE SORTE CLASSIC (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „123,00“; 

u výrobku Reval (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „129,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „134,00“; 

u výrobku Viceroy Special 100 ČERVENÁ (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „107,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „112,00“. 

 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, ve znění Rozhodnutí 

č.  6/T/2020 a 7/T/2020 se 

u výrobku Cabinet Blue (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „116,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „121,00“. 

 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, ve znění Rozhodnutí 

č. 7/T/2020 se 

u výrobku BENSON & HEDGES SILVER (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „107,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „112,00“; 

u výrobku Cabinet Original (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „116,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „121,00“; 

u výrobku Cabinet Red (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „116,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „121,00“; 

u výrobku CAMEL BLUE SHORTS (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „111,00“; 
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u výrobku CAMEL ESSENTIAL BROWN (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „117,00“; 

u výrobku Ernte 23 (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „128,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „133,00“; 

u výrobku Gauloises Blondes Blue (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „120,00“; 

u výrobku Gauloises Blondes Red (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „120,00“; 

u výrobku Gauloises Blondes XL Blue 22's (22 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „125,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „131,00“; 

u výrobku Gauloises Blondes XL Red 22's (22 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „125,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „131,00“; 

u výrobku JPS Blue (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „105,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „110,00“; 

u výrobku Pall Mall KS Blue 40 (40 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „212,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „222,00“; 

u výrobku R1 Blue (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „125,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „130,00“; 

u výrobku WINSTON RED 22 (22 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „119,00“; 

u výrobku WINSTON SUPER LINE SILVER (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „114,00“. 

 
V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020 se 

u výrobku BENSON & HEDGES SILVER 100s (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „107,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „115,00“. 
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Statutární město Ostrava 

Zastupitelstvo města Ostrava 

 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, 

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy  

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 11. 12. 2020 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) 

a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 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: 

Čl. 1 
K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o oceňování majetku“), se podle § 10 a § 33 odst. 2 zákona o oceňování majetku a podle § 2 

vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, tj. vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., 

vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., a vyhlášky 

č. 188/2019 Sb., (dále jen „oceňovací vyhláška“), vydává pro území statutárního města Ostravy 

cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 21 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené 

se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona o oceňování majetku, pokud 

zařazení pozemků do cenové mapy není v rozporu s oceňovacími předpisy. 

Čl. 2 
Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení 

§ 3 až § 5 oceňovací vyhlášky, s výjimkou případů stavebních pozemků, které nelze cenou z cenové 

mapy ocenit, uvedených v textové části cenové mapy v bodě 3. Instrukce k použití cenové mapy. 

Čl. 3 
Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy v měřítku 

1:5000 a 30 stran textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové 

mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, 

Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy. 

Čl. 4 
Touto vyhláškou se zrušuje: 

- obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 17/2019, kterou se vydává cenová mapa 

stavebních pozemků města Ostravy ze dne 11. 12. 2019. 

Čl. 5 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021. 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r. 

primátor 

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v. r. 

náměstek primátora 

 

Obecně závazná vyhláška 
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