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V Praze dne 19. 3. 2020 

Č.j. CÚ pro Středočeský kraj 

117360/2020-610000-39 

 

 

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2020, 

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny 

 pevných cen - 1. 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. 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. 2020, 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. Jan Václavíček v. r. 

ředitel 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.3/T/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. dodatek k seznamu 

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele  
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ 

Obchodní název 

Počet kusů 

v jednotkovém 

balení určeném 

pro 

přímou 

spotřebu 

Pevná cena 

pro konečného 

spotřebitele 

jednotkového 

balení 

určeného pro 

přímou 

spotřebu v Kč 

      

Bacco Black 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Bacco Black 100's 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 98,0 mm 

Bacco Blue 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm 

Bacco Classic 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Bacco Classic 100's 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 99,0 mm 

Bacco Red 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 83,0 mm 

Bacco Red 100's 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 98,0 mm 

Bacco Ruby 
20 89,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Bacco Silver 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Bacco Silver 100's 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 98,0 mm 

Bacco Spring 
20 89,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Bacco White 
20 89,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Black Devil Black 
20 118,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Egalite Blue 
20 97,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Egalite Red 
20 97,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Egalite White 
20 97,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

George Karelias And Sons Refined Virginia 
20 112,00 

Cigareta s filtrem, 79,0 mm 

George Karelias And Sons Selected Virginia 
20 112,00 

Cigareta s filtrem, 79,0 mm 

HSP BLUE 
20 95,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 
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HSP RED 
20 95,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

HSP Slims PINK 
20 95,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

HSP Slims WHITE 
20 95,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Karelia The I 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Karelia The L 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Karelia The M 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Karelia The S 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Mark Adams No.1 Gold 100's 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 99,0 mm 

Mark Adams No.1 New Gold 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Mark Adams No.1 New Red 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Mark Adams No.1 New Red XL 
25 115,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

Mark Adams No.1 Red 100's 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 99,0 mm 

Mark Adams No.1 White 
20 87,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

MB BLUE 
20 95,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

MB RED 
20 95,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

MB Slims GOLD 
20 97,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

MB Slims PINK 
20 97,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Omé Regular 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Omé White 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

Omé Yellow 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

PC BLUE 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

PC RED 
20 100,00 

Cigareta s filtrem, 84,0 mm 

PC Slims PINK 
20 105,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 

PC Slims WHITE 
20 105,00 

Cigareta s filtrem, 97,0 mm 
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN 

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020 se 

u výrobku Corset Mauve (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „90,00“ nahrazuje pevnou cenou 

„100,00“; 

u výrobku Corset Pink (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „90,00“ nahrazuje pevnou cenou 

„100,00“; 

u výrobku L&B (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „225,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „199,00“; 

u výrobku The King Blue (20 kusů) 

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

„97,00“; 

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

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

„97,00“; 

u výrobku The King Blue S-line (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „89,00“ nahrazuje pevnou cenou 

„99,00“; 

u výrobku The King Red (20 kusů) 

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

„97,00“; 

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

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

„97,00“; 

u výrobku The King Silver (20 kusů) 

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

„97,00“; 

u výrobku The King White S-Line (20 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „89,00“ nahrazuje pevnou cenou 

„99,00“; 

u výrobku VICEROY SPECIAL 23 ČERVENÁ (23 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „114,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „115,00“; 

u výrobku VICEROY SPECIAL 23 MODRÁ (23 kusů) 

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „114,00“ nahrazuje pevnou 

cenou „115,00“. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA MOSTU 

 

 
 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 
ze dne 27. února 2020 

 

 

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního 

města Mostu č. 9 
 

Zastupitelstvo města Mostu vydává usnesením č. ZmM/0448/9/2020 ze dne 27. února 2020 

v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 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 (dále jen „vyhláška“)1. 

 

 

Čl. I 

Cenová mapa 

1. K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku se podle 

§ 10 a § 33 téhož zákona vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu 

č. 9 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro 

účely uvedené v § 1 zákona. 

 

 

Čl. II 

Oceňování stavebních pozemků  

1. Jsou-li stavební pozemky oceněny cenovou mapou, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení 

§ 3 až 5 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Cenová mapa se, ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o oceňování majetku, nevztahuje na: 

- pozemky zastavěné sakrálními stavbami a pozemky, které s nimi tvoří jednotný funkční 

celek, včetně pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní 

plocha se způsobem využití hřbitov a urnový háj, 

                                                 

 
1 tato obecně závazná vyhláška je v úředních hodinách zpřístupněna k nahlédnutí v budově Magistrátu města Mostu, 

Radniční 1/2, a to na odboru městského majetku; současně je zveřejněna na internetových stránkách statutárního 

města Mostu. 
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- pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem 

využití dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, jakož i pozemky uvedeným způsobem 

již skutečně užívané, 

- pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem 

využití ostatní dopravní plocha, pokud tvoří součást či příslušenství veřejných 

komunikací, 

- pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem 

využití dobývací prostor a skládka a zároveň uvedeným způsobem užívané, 

- pozemky zastavěné vodními díly a pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník, koryto vodního toku přirozené 

i umělé, vodní nádrž přirozená i umělá a zamokřená plocha. 

3. Stavební pozemek, který je nutný pokládat za neoceněný v této cenové mapě ve smyslu § 2 

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

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, je stavební pozemek, který: 

- je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou, 

- má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel 

neoceněných nebo s rozdílnými cenami, 

- je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové 

mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou 

cenou, nebo 

- je zatížen právem stavby. 

4. V případě nesouladu oceňovaného pozemku v cenové mapě s jeho skutečným stavem 

se postupuje podle § 9 odst. 5 zákona o oceňování majetku. 

5. Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku, nelze 

ocenit podle cenové mapy. 

 

 

Čl. III 

Členění cenové mapy 

1. Nedílnou součástí obecně závazné vyhlášky je příloha č. 1 obsahující textovou část cenové 

mapy v rozsahu 22 stran a příloha č. 2 obsahující grafickou část s mapovým kladem 

a 19 mapovými listy na kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 5 000. 

 

 

Čl. IV 

Zrušovací ustanovení  

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních 

pozemků č. 8,  ze dne 22. února 2018. 
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Čl. V 

Účinnost 

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Jan Paparega v. r. Ing. Marek Hrvol v. r. 

 primátor města náměstek primátora města 
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