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1. Úvod 

 

V návaznosti na ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona           

č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „zákon o cenách), 

je uloženo: 

 

“6) Vláda předkládá Poslanecké sněmovně každoročně do 30. dubna přehled o činnosti 

cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok." 

Podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů, v roce 2012 mohly provádět kontrolu cenových předpisů následující 

orgány: 

 Ministerstvo financí 

 Český telekomunikační úřad 

 Celní orgány 

 Finanční ředitelství  

 Energetický regulační úřad 

 Státní energetická inspekce 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 Kraje  

 Obce  

 

Zpráva shrnuje úplný přehled kontrolní činnosti v oblasti dodržování cenových předpisů za 

orgány řízené Ministerstvem financí, tj. finanční ředitelství a celní orgány, za Státní 

energetickou inspekci, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Český telekomunikační úřad a 

Energetický regulační úřad.  

 

V případě ostatních cenových kontrolních orgánů (kraje a obce) byla kontrolní činnost   

prováděna 14 kraji a  36 obcemi. Hlavní město Praha je v tomto přehledu uváděno mezi 

kraji.  
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2. Předmět cenové kontroly 

 

Cenová kontrola je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o cenách činností, v rámci 

které se ověřuje, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení zákona o cenách a 

cenových předpisu a zda jsou správně předkládány podklady pro potřeby cenových orgánů. 

 

Předmětem cenové kontroly v roce  2012 bylo dodržování veškerých ustanovení cenových 

předpisů  s tím, že porušením cenových předpisů ze strany prodávajícího je:  

 

 nabízení a prodej zboží za vyšší cenu než úředně stanovenou maximální nebo pevnou 

cenu, 

 nesplnění podmínek, na které bylo uplatnění maximální, minimální nebo pevné ceny 

                omezeno, 

 nerespektování pravidel věcného usměrňování cen, 

 nesplnění evidenčních nebo informačních povinností nebo povinností v označování zboží 

cenami nebo předání nepravdivých údajů cenovému orgánu. 

 

Ze strany kupujícího může dojít k porušení cenových předpisů tím, že: 

 

 kupuje za cenu nižší než minimální nebo za cenu jinou než pevnou úředně stanovenou  

nebo 

 kupuje za cenu vyšší než odpovídá regulaci cen, pokud na úhradu této ceny čerpá 

prostředky ze státního rozpočtu. 

 

Konečně porušením cenových předpisů ze strany prodávajícího nebo kupujícího je i zneužití 

jeho hospodářského postavení při sjednávání ceny. 

 

Cenové kontroly jsou zahajovány z vlastní iniciativy Ministerstva financí, na základě 

podaných podnětů občanů a právnických osob a dále podle ročních plánů cenových kontrol 

zpracovávaných cenovými kontrolními orgány v součinnosti s Ministerstvem financí. 
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Regulované úředně stanovené ceny (maximální, minimální nebo pevné) mohou být 

stanoveny Ministerstvem financí, Ministerstvem zdravotnictví, Energetickým regulačním 

úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, Celním úřadem Kolín (od 1.1.2013 Celním 

úřadem pro Středočeský kraj) a v rozsahu a za podmínek určených Ministerstvem financí 

rovněž kraji a obcemi. Tyto orgány rozhodují také o uplatnění věcně usměrňovaných cen 

s výjimkou krajů a obcí, které mohou uplatňovat pouze maximální ceny. 

 

Cenová regulační rozhodnutí jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen a 

platí pro všechny prodávající (u maximálních, minimálních a pevných cen i pro kupující) 

určeného druhu zboží.  Cenové moratorium stanoví vláda nařízením. 

 

 

3. Přehled činnosti cenové kontroly za rok 2012 

 

3. 1. Kontroly prováděné finančními ředitelstvími 

 

Cenová kontrola v roce 2012 byla celkově zaměřena na ověření dodržování způsobů 

regulace cen stanovených zákonem o cenách, a  dále na posouzení, zda u neregulovaných 

cen nedošlo ke zneužití hospodářského postavení. Kromě toho bylo kontrolováno také 

označování zboží cenou podle zákona o cenách a vedení cenové evidence. 

Kontroly byly zaměřeny na ceny, u nichž se uplatňují věcně usměrňované ceny,   jako např. 

ceny vody pitné, vody předané a odvedené kanalizací, ceny sběru, přepravy, třídění a 

odstraňování komunálního odpadu, ceny služeb krematorií a hřbitovních  služeb 

poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa a ceny zdravotních 

výkonů.  

 

Dále byly kontroly zaměřeny na dodržování maximálních cen jako např. ceny služeb 

spojených s užíváním nájemního bytu či nájemného z pozemků nesloužících k podnikání 

nájemce a cen mléčných výrobků pro žáky. 

Cenové kontroly zneužití hospodářského postavení byly prováděny na základě podnětů od 

právnických a fyzických osob. 
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Hlavní pozornost cenové kontroly prováděné v tomto roce byla zaměřena na kontrolu cen 

dodávek vody pitné a cen vody odpadní a dále na ceny za sběr, přepravu, třídění a 

odstraňování komunálního odpadu a služby spojené s užíváním nájemního bytu.  

 

Pracovníci oddělení cenové kontroly  finančních ředitelství uzavřeli v  roce 2012  celkem  

319 kontrolních akcí včetně šetření.  

 

Ve správním řízení bylo za porušení cenových předpisů vydáno 137 rozhodnutí   o uložení 

pokut v celkové výši 5 830 tis. Kč. V pěti případech byly pokuty zrušeny nebo sníženy, 

celkem o 1 210 tis. Kč. Celková  výše  pravomocně uložených pokut činí  4 620 tis.  Kč. Do 

31. 12. 2012 bylo uhrazeno 4 529 tis. Kč z pravomocně uložených pokut.  

 

Výsledky provedených kontrol a řešených stížností za  jednotlivá finanční ředitelství 

v číselných údajích jsou  obsaženy v  příloze. 

 

 

3.1.1. Voda povrchová, voda pitná, voda předaná a voda odvedená kanalizací, 

rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům 

 

Celkem provedeno 66 kontrolních akcí, v 30 případech bylo prokázáno porušení cenových 

předpisů, pokuty byly uloženy ve výši 2 016 tis. Kč. Finanční ředitelství obdržela 25 

stížností, z toho 13 bylo oprávněných. Celkem bylo k 31.12.2012 uhrazeno 1 915 tis. Kč. 

 

Nejčastějším zjištěním při kontrolách byla ta skutečnost, že byly kontrolovanými subjekty 

sjednány a požadovány ceny, jejichž výše a kalkulace není v souladu s podmínkami věcného 

usměrňování podle § 6 odst. 1 zákona o cenách, protože do věcně usměrňovaných cen byly 

zahrnuty vyšší než ekonomicky oprávněné náklady.  

 

Při kontrolách byl opakovaně konstatován chybný postup při rozpočítávání provozní a 

správní režie na jednotlivé činnosti, do správní režie byly chybně zahrnuty i náklady 

nerežijního charakteru, které již byly kalkulovány v jiných kalkulačních položkách (např. 

materiál), bylo zjištěno opakované zahrnování nákladů, které již byly uhrazeny, 

v kalkulovaných cenách byly zahrnuty i náklady vynaložené na jinou  než regulovanou 

činnost.  
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Bylo zjištěno např. zahrnutí neoprávněných nákladů v položkách chemikálie, mzdy, výrobní 

režie a správní režie, při jiné kontrole bylo konstatováno zahrnutí do cen neoprávněně 

vyššího poplatku za odběr podzemních vod vyměřovaného ČIŽP, zahrnutí nesprávného 

množství odvedené vody do kalkulace a dále zahrnutí nesprávně vyšší DPH či nesprávné 

zaokrouhlování.  

 

Kontrolní cenové orgány zjistily i zahrnutí  ekonomicky neuznatelných nákladů do cen a to 

nákladů  na reklamu, odpisů promlčených a nedobytných pohledávek, nevyužitých 

provozních nákladů spojených s přípravou a zabezpečením investiční výstavby, odměn 

statutárních orgánů, výdajů na reprezentaci. 

 

Jako každoročně i v roce 2012 bylo zjištěno v některých případech uplatňovány ceny, pro 

kterou nebyla vytvořena kalkulace a nevedení  evidence o cenách. 

 

Při kontrolách rozúčtování vodného a stočného bylo zjištěno nerespektování zákonem 

stanovené hodnoty směrného čísla roční potřeby vody či nesprávné uplatňování nájemného 

za vodoměry.  

 

3.1.2. Sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu 

 

Celkem provedeno 25 kontrolních akcí, v 18 případech bylo zjištěno porušení cenových 

předpisů, byly uloženy pokuty ve výši 2 575 tis. Kč. Celkem v této oblasti byla podána 1 

oprávněná  stížnost. K 31.12.2012 bylo uhrazeno 1 516 tis. Kč. 

 

Nejčastějším porušením cenových předpisů, která byla při kontrolách zjištěna, jsou 

opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, neoprávněně kalkulované vyšší 

náklady, než odpovídají podmínkám regulace, uplatňování ceny vyšší, než je cena 

odpovídající pravidlům cenové regulace. 

 

Konkrétně bylo např. zjištěno, že do kalkulace byly zahrnuty náklady, které nebyly náklady 

ekonomicky oprávněnými jako jsou náklady na reprezentaci, dary a nebo náklady, jejichž 

výše byla v rozporu s pravidly cenové regulace jako např. podniková režie, opravy, likvidace 

průsakových vod a externí právní poradenství. 
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V některých případech bylo konstatováno duplicitní zahrnutí  nákladů např. na účetní odpisy, 

opravy, náklady za vážení vozidel.  

 

Opakovaně bylo zjištěno nezpracování a neuchování cenové kalkulace věcně 

usměrňovaných cen např. pro provozování sběrných dvorů a sběr a svoz tříděných složek 

komunálního odpadu, nakládání a skládání v rámci svozu tříděného odpadu, ceny za 

zneškodnění odpadů, prodej plastových pytlů a svoz popelnic, resp. bionádob. 

 

 

3.1.3. Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava 

 

Celkem bylo provedeno 5 kontrolních akcí, v 3 případech bylo prokázáno porušení cenových 

předpisů, byly uloženy pokuty ve výši 63 tis. Kč, které byly uhrazeny. V této oblasti byla 

podána 1 oprávněná stížnost.  

 

Kontrolou bylo např. zjištěno, že kontrolovaný subjekt sjednal a požadoval ceny, jejichž 

výše a kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování a to v důsledku 

v cenách uplatněné vyšší hodnoty koeficientu „k“ vyjadřujícího přípustný nárůst jízdného 

pro některé tarifní vzdálenosti, než připouští výměr MF č. 01/2010. 

 

Dále bylo zjištěno v některých případech nevedení  cenové evidence.  

 

 

3.1.4. Mléčné výrobky pro žáky 

 

Na základě výměrů MF, týkajících se stanovení maximálních cen a určených podmínek 

mléčných výrobků pro žáky, byly provedeny během roku 2012 celkem  43 kontroly 

v různých  školách v celé ČR, z  nichž   všechny byly ukončeny protokolem bez zjištění 

porušení cenových předpisů. Kontrolami bylo zjištěno, že počty odběrů se od minulých  

období nezměnily. Byly dodrženy maximální ceny a určené podmínky podle cenových 

předpisů. 
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V současnosti, kdy  se zvyšuje podíl distribuce s použitím mléčných automatů, školy 

pronajímají dodavatelům mléčných výrobků své prostory, školy nejsou zainteresovány na 

prodeji, který přímo zabezpečují dodavatelé vlastními prostředky.  

 

3.1.5. Služby spojené s užíváním nájemního bytu 

  

Provedeno bylo celkem 34 kontrol, všechny kontroly byly provedeny na základě stížnosti 

občanů. Ve správním řízení uloženo celkem 19 pokut v celkové výši 224 tis. Kč. 

K 31.12.2012 bylo uhrazeno 176 tis. Kč. 

 

Při kontrolách této v oblasti mezi nejčastěji zjištěná porušení cenových předpisů patřilo 

zjištění, že pronajímatel neprovádí vyúčtování služeb, nejsou pronajímatelem respektovány 

hodnoty směrných čísel spotřeby vody při rozúčtování ceny služeb vodné a stočné, nebyly 

uzavřeny dohody s nadpoloviční většinou nájemníků v domě o způsobu rozúčtování, byly 

rozúčtovány i nesjednané služby, pronajímatelé rozúčtovávali uvedené služby podle počtu 

osob, aniž by se na tomto způsobu rozúčtování s nájemci předem dohodli. 

 

Kontrola konstatovala, že při neuzavření dohod o způsobu rozúčtování cen vodného a 

stočného mělo být rozúčtování jednotlivým spotřebitelům provedeno podle směrných čísel 

roční potřeby vody, jak stanoví regulační výměr. 

 

Při jiné kontrole bylo zjištěno neuzavření dohod o způsobu rozúčtování cen služeb elektrická 

energie na společné prostory, společné televizní antény a likvidace fekálií. V tomto případě 

mělo být rozúčtování jednotlivým nájemníkům provedeno v souladu s regulačními předpisy 

podle podlahové plochy bytů.  

 

Dále bylo kontrolou zjištěno, že  pronajímatel provedl  rozúčtování nákladů na služby 

(výtah, osvětlení společných prostor, úklid, svoz odpadu a ostatní) za rok 2010 a 2011 tak, že 

z propočtů bylo patrné, že u některých nájemců  bytů došlo k překročení maximálních cen 

služeb.  

 

Kontrola zjistila  porušení cenových předpisů také tím, že při rozúčtování tepla nebyly do 

celkové vytápěné plochy zahrnuty plochy garáží přesto, že v nich byly funkční radiátory. 
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Naopak tam byla zahrnuta cena za elektrickou energii, týkající se elektrické brány  na vjezdu 

do dvora, nesouvisející s dodávkou tepla.  

 

 

3.1.6. Služby krematorií, služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem 

a užíváním hrobového místa a maximální ceny za pronájem hrobových míst, pronájem 

obřadních síní pro smuteční obřady 

 

V této oblasti provedeno celkem 54 kontrol. Ve  39 případech bylo prokázáno porušení 

cenových předpisů a uloženy pokuty v celkové výši 539 tis. Kč. K 31.12.2012 bylo uhrazeno 

531 tis. Kč. 

 

Nejčastějším zjištěním porušení cenových předpisů bylo nesplnění evidenční povinnosti tím, 

že nebyly zpracovány a neuchovávány kalkulace cen služeb krematorií, služeb hřbitovních, 

poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, které by 

prokazovaly dodržení pravidel regulace, tři roky po skončení platnosti cen, a  překročení 

úředně stanovené ceny např. v podobě  přirážky ke  službě uchovávány kalkulace. Rovněž 

bylo zjištěno, že evidence cen nebyla vedena podle § 11 zákona o cenách, neboť 

neobsahovala údaje o výši ceny nájemného za pronájem jednotlivých druhů hrobových míst, 

údaje o výši ceny za služby hřbitovní ani určené podmínky, k nimž se ceny vztahují. 

 

Dále bylo zjištěno zahrnování ekonomicky neoprávněných nákladů do věcně 

usměrňovaných cen např. zahrnování přímých mezd v plné výši, přestože mzdy zahrnovaly i 

náklady za neregulované činnosti, zahrnutí celkového nájemného pouze do věcně 

usměrňovaných cen za obřad, zahrnování ekonomicky neoprávněných režijních nákladů,  

dále zahrnování tzv. obstaravatelské provize v rámci regulované položky zpopelnění 

zemřelého, uplatňování neoprávněných nákladů na dopravu a uložení zemřelých v chladícím 

zařízení při odvozu zesnulých ze zdravotnického zařízení.. Byla zjištěna také následná 

fakturace pohřebním službám vypravujícím pohřeb namísto fakturace zdravotnickému 

zařízení.  

 

 

Při dalších kontrolních akcích bylo zjištěno zahrnování ekonomicky neoprávněných nákladů 

do pronájmu smuteční obřadní síně v podobě režijních nákladů, které se však vztahují i 



 9

k jiným uplatňovaným cenám -  elektrická energie a plyn, ochrana budovy, vodné, srážková 

voda, zprostředkovatelská přirážka a další přirážky za obstaravatelskou činnost k cenám za 

zpopelnění u prodejních cen rakví; náklady na revize, které v kalkulované výši nevznikly; 

účetní odpisy mrazícího boxu, které se pronájmu smuteční obřadní síně netýkají; trvale nižší 

předpokládaný počet obřadů v kalkulacích oproti jejich skutečnému počtu. 

  

Kontrola také zjistila, že nebyla nedodržena povinnost označování zboží cenami podle § 13 

zákona o cenách. Při kontrolách bylo zjištěno uplatňování jiných cen než uvedených v 

ceníku nebo neuvedení fakturovaných cen v ceníku např. vyhotovení úmrtních oznámení dle 

počtů kusů, dovoz a úschova urny, provize ve výši 12% přirážky, telefony, zpopelnění 

nadměrných zesnulých,  cena za dechovou hudbu, hygiena vozidla, sepsání objednávky, 

stálá květinová výzdoba, svíce, kříž plastový, madla na rakev, rakvový uzávěr, přehoz přes 

nohy, vložka do rakve, živé květy a věnce. 

  

Při jiné kontrolní akci bylo zjištěno, že kalkulace obsahovaly pouze celkové náklady bez 

rozlišení na náklady na nájem a náklady na služby, zaúčtované skutečné náklady výchozího 

roku byly podstatně nižší než náklady, ze kterých byla kalkulace zpracována, vznikla tak 

povinnost vypracovat kalkulaci novou, což nebylo učiněno). 

 

Závěrem další kontroly bylo konstatování, že do kalkulací byly zahrnuty náklady, které 

nebyly ekonomicky oprávněné, protože se jednalo o  náklady související s vlastním 

pronájmem (náklady na správu pohřebiště, náklady na opravu vstupních bran, skladiště a 

náklady na uzavírání a vedení nájemních smluv), které jsou již zahrnuty v nájemném 

z hrobových míst, náklady na veřejné osvětlení (zahrnuty 4 světla místo jednoho), náklady 

na údržbu zeleně (zahrnuty duplicitně), náklady na vojenské hroby (náklady na jejich údržbu 

nelze uznat jako ekonomicky oprávněné). 

 

 

3.1.7. Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce  

 

Provedeno bylo celkem 6 kontrol, ve všech případech byly ve správním řízení uloženy 

pokuty v celkové výši 166 tis. Kč, které byly uhrazeny.  

Převážná většina pochybení spočívala v tom, že kontrolované subjekty neměly v uzavřených 

smlouvách uvedeny přesné výměry jednotlivých pronajímaných hrobových míst. 
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3.1.8. Zneužívání hospodářského postavení prodávajícím 

  

Provedeno bylo celkem 5 kontrol. Ve správním řízení uloženy celkem 2 pokuty v celkové 

výši 65 tis. Kč. K 31.12.2012 bylo uhrazeno 5 tis. Kč. 

 

Cenovou kontrolou bylo např. zjištěno, že majitel kanalizační sítě zneužil svého 

výhodnějšího postavení na trhu tím, že za užívání sběrného kanalizačního systému 

uplatňoval cenu, jež zahrnovala částky  nad rámec ekonomicky oprávněných nákladů a 

přiměřeného zisku. 

 

 

3.1.9. Kontroly značení zboží plnění evidenčních povinností a informování o cenách 

 

Byly provedeny celkem 4 kontroly. Ve správním řízení uloženy byly uloženy 3 pokuty 

v celkové výši 33 tis. Kč.  K 31.12.2012 bylo uhrazeno 13 tis. Kč.  

 

Při provedených kontrolách bylo konstatováno, že ceny nabízeného zboží nebyly označeny 

platnou cenou v souladu se zákonem o cenách, konkrétně bylo např. zjištěno, že ceny nebyly 

uvedeny v ceníku. 

 

Při jedné cenové kontrole cestovní kanceláře kontrola konstatovala, že při nabídce a prodeji 

zájezdů, jejichž cena je tvořena z více složek, neposkytl kontrolovaný subjekt spotřebiteli 

informaci o čase a místě zpřístupnění aktuální ceny těchto oddělených složek. 

 

 

3.1.10. Cenové kontroly zdravotních výkonů 

 

Provedeno bylo celkem 53 kontrol, které byly zaměřeny na věcně usměrňované ceny. 

Ve správním řízení bylo uloženo celkem 17 pokut v celkové výši 149 tis. Kč. K 31.12.2012 

bylo uhrazeno 144 tis. Kč. 
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Nejčastějším porušením cenových předpisů ze strany kontrolovaných subjektů bylo nevedení 

cenové evidence (neuchování kalkulace cen zdravotních výkonů) a nedodržení závazného 

postupu při tvorbě věcně usměrňovaných cen. 

 

Kontroly uskutečněné v ordinacích plastické chirurgie byly zaměřeny na  prověření nákladů 

na přímý  materiál spojený s  jednotlivými výkony. U jednoho kontrolovaného subjektu byla  

do položky materiál započítána  náročnost výkonu dle stanoveného koeficientu, materiál je 

však již započítán v minutové sazbě, tímto došlo k porušení cenových předpisů, protože 

materiál byl tak do ceny zahrnut duplicitně. 

 

Při další kontrole bylo zjištěno, že položka kalkulace „režijní materiál“ v nákladové 

kalkulaci zahrnuje náklady na pořízení jak režijního stomatologického materiálu, tak 

přímého stomatologického materiálu. S ohledem na způsob sestavení kalkulací  věcně 

usměrňovaných cen jednotlivých stomatologických výkonů nelze náklady odpovídající výši 

zahnutého přímého stomatologického materiálu považovat za ekonomicky oprávněné, 

protože předpoklad spotřeby přímého stomatologického materiálu odpovídající uvedenému 

stomatologickému výkonu je v rámci jednotlivých kalkulací připočítáván zvlášť. 

 

V ceníku, který byl předložen kontrolnímu orgánu, byly jednotlivé zdravotní výkony 

rozkalkulovány na položky čas výkonu, práce + režie, materiál, anestézie a cena celkem. 

K položce materiál byl kontrole předložen propočet výše nákladů na materiál u jednotlivých 

výkonů. K určení výše nákladů na materiál je použit koeficient náročnosti výkonu, ke 

kterému se nákladová položka materiál vztahuje. Do položky materiál nelze zohledňovat 

náročnost výkonu dle stanoveného koeficientu, protože materiál je již započítán v minutové 

sazbě a náročnost je zohledněna  v počtu minut za výkon. 

 

 

3.1.11. Mimořádná šetření vyžádaná Ministerstvem financí 

 

 V roce 2012 byla provedena  čtyři šetření podle § 12 zákona o cenách. 

 

Ceny vybraných druhů pečiva v maloobchodě 

Na základě požadavku MF bylo všemi finančními ředitelstvími provedeno celoplošné 

šetření, zda se určený obchodní řetězec nalézá ve výhodnějším hospodářském postavení na 
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trhu ve smyslu zákona o cenách ve vztahu k dodavatelům pečiva. Šetření nebylo do konce 

roku 2012 ukončeno. Na základě předběžného vyhodnocení získaných informací byl učiněn 

závěr, že v případě některých dodavatelů  šetřená společnost zaujímá  na některých 

regionálních trzích výhodnější hospodářské postavení při nákupu sledovaných pekárenských 

výrobků. Současně jsou evidovány velmi nízké sjednávané ceny s tímto řetězcem při 

zohlednění smluvního systému slev a bonusů.  Na základě   analýzy všech informací a 

výsledků šetření bude v I. poletí roku 2013 rozhodnuto o dalším postupu. 

 

Ceny pohonných hmot při použití platebních karet 

Určené finanční ředitelství provedlo šetření zaměřené na ceny pohonných hmot při placení 

platební kartou vč. sazeb za využívání zařízení na snímání platebních karet. Současně byla 

ověřena správnost  předkládaných informací a podkladů o prodejních cenách pohonných 

hmot.   Šetření nezaložilo podezření z porušení cenových předpisů. 

 

Dodržení podmínek vztahujících se k uplatnění max. cen použití železniční dopravní cesty  

Určené finanční ředitelství provedlo na základě vyžádání informací a podkladů ve smyslu 

ustanovení § 12 zákona o cenách šetření zaměřené na dodržení některých určených 

podmínek vztahujících se k uplatnění max. cen použití vnitrostátní železniční dopravní cesty. 

Provedené šetření nezaložilo podezření z porušení cenových předpisů. 

 

Ceny provozování datových schránek 

Dále bylo ve druhém pololetí roku 2012 na základě předloženého požadavku provedeno 

šetření podle § 12 zákona o cenách, jehož předmětem bylo zjištění nezbytných údajů o 

cenách uplatňovaných za provozování informačního systému datových schránek (ISDS) 

v období od 1.1.2010 do 31.12.2012 a souvisejících podkladů k těmto cenám s cílem 

potvrdit či vyvrátit podezření, že by ceny za ISDS, uplatňované  šetřeným subjektem ve 

sledovaném období, mohly případně obsahovat neoprávněné náklady či nepřiměřený zisk, 

čímž by byla naplněna skutková podstata porušení cenových předpisů nerespektováním 

ustanovení § 2 odst. 3 zákona o cenách. Provedené šetření  neprokázalo podezření, že by  

společnost zahrnovala neoprávněné náklady či nepřiměřený zisk do cen za provozování 

ISDS. 
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3.1.12. Změny v organizaci cenové kontroly 

 

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 

České republiky v oblasti cen, která svěřila část kompetence v oblasti cenové kontroly, resp. 

provádění cenové kontroly právnických a fyzických osob a ukládání pokut za porušení 

cenových předpisů Specializovanému finančnímu úřadu. Specializovaný finanční úřad je v 

souladu se zákonem č. 456/2011 Sb., zákon o Finanční správě České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, orgánem Finanční správy České republiky. Disponuje celorepublikovou 

působností a sítí šesti územních pracovišť (viz vyhláška č. 48/2012, o územních pracovištích 

finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech), a to v Brně, v Českých 

Budějovicích, v Hradci Králové, v Ostravě, v Plzni a v Ústí nad Labem (tedy obecně v 

sídlech bývalých finančních ředitelství). Zatímco do konce roku 2012 byla cenová kontrola 

vykonávána 8 finančními ředitelstvími, od roku 2013 by při absenci výše uvedené novely 

přešla na 15 nově zřízených finančních úřadů. Tím by v případě této kompetence došlo k 

větší míře roztříštěnosti jejího výkonu oproti dosavadnímu stavu. Z tohoto důvodu byl výkon 

cenové kontroly v rámci orgánů Finanční správy České republiky svěřen Specializovanému 

finančnímu úřadu. 

Z výše uvedeného zároveň vyplývá, že od 1. ledna 2013 je nově odvolacím orgánem pro 

pokuty uložené Specializovaným finančním úřadem Odvolací finanční ředitelství, zatímco 

dosud funkci odvolacího orgánu vykonávalo Ministerstvo financí, konkrétně odbor Cenová 

politika.  Ministerstvo financí  zůstává odvolacím orgánem pro kraje a Magistrát hl. m. 

Prahy.  

 

 

 

3.1.13. Vývoj počtu kontrolních pracovníků resortu Ministerstva financí 

 

Celkový počet kontrolních pracovníků resortu Ministerstva financí má trvale snižující se 

trend  – viz. níže uvedená tabulka.  
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Počet pracovníků OCK ke dni 31.12. 

 

FŘ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

pro HMP 14 14 14 14 9 9 9 9 8 8 8 8 8 

v Praze 10 9 9 11 9 9 9 8 8 9 8 8 7 

v Č.B. 6 6 6 6 7 7 6 5 5 5 5 5 5 

v Ú.n. L. 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 

v Plzni 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 

v H.K. 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 7 7 7 

v Brně  11 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 8 

v Ostravě 13 13 13 13 10 11 11 11 9 10 10 7 7 

celkem 78 76 75 77 68 68 65 62 57 59 59 55 55 

 

 

3.1.14. Závěr 

 

Uvedené výsledky kontrolní činnosti finančních ředitelství potvrzují i v roce 2012 

nedostatečné respektování cenových předpisů ze strany značné části kontrolovaných 

subjektů a potřebu této kontrolní činnosti. Toto dokládá souhrn výsledků, kdy z celkem 319 

provedených kontrolních akcí bylo v 137 případech zjištěno porušení cenových předpisů, 

což představuje cca 43% podíl, přičemž v některých kontrolovaných oblastech přesahuje 

počet kontrolních akcí se zjištěním z celkového počtu provedených kontrol 50%, např. 

komunální odpad 72%, nájemné a služby spojené s užíváním nájemního bytu 55%, nájem 

pozemků a hřbitovní služby 72%, nájemné z pozemků 100%.  

 

Výsledky provedených kontrol a řešených stížností jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2. 

 

 

3. 2. Kontroly prováděné celními orgány 

 

Celním orgánům jsou svěřeny kompetence v kontrole cen u tabákových výrobků 

podléhajících spotřební dani. Je tak zajišťován komplexní dohled ze strany orgánů, které 

provádějí správu této daně. Předmětem cenových kontrol je dodržování pevných cen cigaret 

stanovených cenovými rozhodnutími Celního úřadu Kolín a dodržování označování zboží 
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cenami. Pevná cena, která je uplatňována u cigaret, je uváděna na tabákové nálepce a je 

současně základem pro určení jedné složky spotřební daně. 

 

Celní správa ČR provedla v roce 2012 celkem 413 cenových kontrol. V rámci   kontrolní  

činnosti nebyl zjištěn žádný případ porušení cenových předpisů. 

 

Cenové kontroly u kontrolovaných subjektů byly realizovány souběžně s dalšími 

kontrolními činnostmi.  

 

 

3. 3. Kontroly prováděné Českým telekomunikačních úřadem 

 

Kontroly podle zákona o cenách, byly na úseku působnosti ČTÚ prováděny v souladu se 

zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o 

poštovních službách). 

 

ČTÚ ukončil správní řízení s jedním subjektem ve věci dodržování úředně stanovených 

maximálních cen. Kontrolovaný subjekt se dopustil správního deliktu porušením cenových 

předpisů podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o cenách tím, že prodával doplňkovou službu do 

zahraničí „Dodání do vlastních rukou adresáta“ za vyšší cenu 6 Kč namísto stanovené 

maximální ceny 4 Kč. Proti prvnímu rozhodnutí o pokutě ze dne 31. května 2011 podala  

tento subjekt rozklad a odvolací orgán II. stupně vrátil věc k novému projednání. V novém 

projednání ČTÚ vyměřil tomuto subjektu pokutu za porušení cenových předpisů ve výši 

696 468,- Kč. Tato pokuta byla  uhrazena ve stanovené lhůtě po nabytí právní moci 

rozhodnutí. 

 

 

3. 4. Kontroly prováděné Energetickým regulačním úřadem  

 

Energetický regulační úřad jako cenový kontrolní orgán vykonává kontrolu cen v oblasti 

energetiky podle zákona o cenách, v souladu s působností podle ustanovení § 2c) zákona       

č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, a také v souladu se zákonem               

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
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Při kontrolní činnosti dodržování cenových předpisů kontrolují pracovníci dodržování 

zákona o cenách a cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných pro 

příslušný kontrolovaný kalendářní rok. Značná část objemu prací se soustředila na 

prošetřování výsledných cen tepelné energie, kdy se jednalo o přezkoumání dodržování 

pravidel věcného usměrňování cen tepelné energie podle příslušného cenového rozhodnutí.  

 

Energetický regulační úřad provedl v období roku 2012 celkem 50 cenových kontrol. Z toho 

34 kontroly byly provedeny v odvětví  teplárenství, 2 kontroly v odvětví elektroenergetiky,  

2 kontroly v odvětví plynárenství a 12 kontrol v odvětví elektro + plyn. Za porušení 

cenových předpisů byly v 23 případech uloženy pokuty v celkové výši   9 675 tis.  Kč. 

Objem pravomocně uložených pokut z uzavřených kontrol byl 2 946 tis. Kč. Z toho  bylo 

uhrazeno 2 466 tis. Kč. 

 

Předmětem kontrol bylo vyúčtování výsledné ceny tepelné energie na základě § 14 zákona o 

cenách zjištění, zda kontrolovaná osoba v dané cenové lokalitě  neporušuje cenové předpisy 

podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, podle něhož právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se jako prodávající dopustí správního deliktu tím, že sjedná nebo požaduje cenu, jejíž 

výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 

1 zákona o cenách. 

 

Předmětem jiné kontroly bylo ověření, zda kontrolovaná osoba při nabídce a prodeji 

sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na základě § 14 zákona o cenách, poskytuje 

informace spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o cenách. Zejména, zda u svých produktů uvádí 

konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. 

 

 

3. 5. Kontroly prováděné Státní energetickou inspekcí 

 

Dne 18. srpna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy   v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů, (mezi jinými také změně zákona č. 265/1991 Sb., o 

působnosti orgánů ČR v oblasti cen). Touto novelou došlo ke změnám v působnosti Státní 
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energetické inspekce. Řada kompetencí Státní energetické inspekce týkající se především  

cenových kontrol a kontrol podle energetického zákona přešla na Energetický regulační úřad 

(elektroenergetika, plynárenství a teplárenství). Státní energetická inspekce podle této nové 

právní úpravy provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a 

druhotných energetických zdrojů. 

 

Z výše uvedených důvodů prováděla Státní energetické inspekce kontroly v režimu zákona    

č. 180/2005 Sb., zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 

 

V roce 2012 orgány Státní energetické inspekce provedly celkem 5 cenových kontrol 

v odvětví výroba a rozvod tepelné energie. Porušení cenových předpisů  nebylo zjištěno.  

 

 

3. 6. Kontroly prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zmíněného zákona provádí cenovou kontrolu u léčivých 

přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a 

stomatologických výrobků. 

 

 V roce 2012 Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil celkem 115 cenových kontrol v oblasti 

léčivých přípravků, z nich 101 proběhlo u provozovatelů lékáren a 14 kontrol u distributorů 

léčiv. Ke konci roku bylo ukončeno 111 kontrol, u 4 distributorů nebyla kontrola dosud 

uzavřena. Kontroly byly zaměřeny na kontrolu dodržování podmínek cenové regulace 

léčivých přípravků, zejména kontrolu dodržování úředně stanovených cen a maximální výše 

uplatněné obchodní přirážky.  

 

 Při kontrolách bylo sledováno plnění povinnosti vedení evidence cen uplatněných při 

prodeji, označování léčivých přípravků cenami a způsob informování pacienta o ceně a 

doplatku, jakož i dodržování lhůt doprodeje v případě snížení maximální ceny vykonatelným 

rozhodnutím SÚKL v návaznosti na probíhající procesy revizí cen a úhrad léčivých 

přípravků. V případě distributorů pak i další povinnosti vyplývající z platného Cenového 

předpisu MZ ČR, zejména povinnost informovat odběratele o základu pro maximální 

obchodní přirážku, vlastní uplatněné obchodní přirážce a o jemu oznámených obchodních 
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přirážkách jiných osob vykonávajících obchod. U části lékáren byla předmětem kontroly 

rovněž správnost použitých postupů a výše odpočtů u léčivých přípravků vydávaných na 

lékařský předpis a hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2011. 

 

Provedenými 111 kontrolami nebylo shledáno porušení cenových předpisů. Neukončené 4 

kontroly budou vyhodnoceny v rámci  přehledu o cenových kontrolách za rok 2013. 

 

 

3. 7. Kontroly prováděné krajskými úřady 

 

Cenové kontroly krajů jsou zaměřeny zejména na dodržování úředně stanovených cen a na 

dodržování povinností v oblasti označování zboží cenami a vedení cenové evidence.  

 

Rozsáhlé byly v roce 2012 cenové kontroly prováděné Magistrátem hl. m. Prahy (v tomto 

přehledu jsou zařazeny mezi kraji) v oboru taxislužby, které podléhají regulaci maximálními 

cenami.  

 

V této oblasti provedl magistrát ve sledovaném období roku 2012 celkem 1235 cenových 

kontrol podle zákona o cenách, při kterých bylo posuzováno  dodržování maximálních cen 

v taxislužbě, vedení cenové evidence a poskytování informací o cenách služeb v taxislužbě. 

Na základě těchto kontrol  byly ve  4 případech uloženy pokuty za porušení cenových 

předpisů v celkové výši 182 tis. Kč. Z uvedeného počtu byla však dosud uhrazena pouze 

1 vydaná pokuta ve výši  50 tis. Kč.  Ostatní uložené pokuty jsou předmětem soudních 

sporů. 

 

Magistrát hl. m. Prahy provedl kromě toho další cenové kontroly převážně zaměřené na 

vedení cenové evidence a označování zboží cenami v prodejnách oděvů, potravin, květin, 

směnárnách, drogeriích, hudebních nástrojů, kadeřnictví, prodejnách textilu, skla, 

elektroniky, ve stánkovém prodeji a v knihkupectvích . V této oblasti bylo provedeno celkem 

346 kontrol a porušení cenových předpisů (zejména neoznačení zboží cenami) bylo zjištěno 

v 83 případech. Pokuty za porušení cenových předpisů byly uloženy v celkové výši 424 tis. 

Kč. Úhrada byla provedena v 73 případech ve výši 350 tis. Kč. 
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Krajskými úřady bylo provedeno 999 kontrol, které byly zaměřeny převážně na dodržování 

cenové evidence a označování zboží cenami (§ 11 a 13 zákona o cenách) v oblasti 

provozování služeb, drogerií, prodeje květin, kosmetiky, oční optiky, obuvi, nábytku,  

stánkového prodeje,  směnárenské činnosti a hostinské činnosti. Porušení cenových předpisů 

bylo zjištěno v 133 případech a celková výše uložených pokut činila 748 tis. Kč. Uhrazeno 

bylo  649 tis. Kč. 

 

 

3. 8. Kontroly prováděné obcemi 

 

Obce jsou vybaveny totožnými kompetencemi ke kontrole cen jako kraje. Vzhledem              

k  omezeným možnostem kapacitním a personálním  neprovádějí obce časově a odborně 

náročné cenové kontroly.  

 

Pozornost obcí, které prováděly cenovou kontrolu, byla soustředěna na dodržování 

povinností ve vedení cenové evidence a při označování zboží a služeb cenami pro konečného 

spotřebitele v odvětví podnikání zaměřeném na koupi zboží za účelem dalšího prodeje. 

Celkem bylo provedeno 405 cenových kontrol. V 18 případech bylo zjištěno porušení 

cenových předpisů. Celková výše uložených pokut činí 33,5 tis. Kč. Uhrazeno bylo          

19,5  tis.Kč. 

 

 

3.9. Metodická činnost Ministerstva financí ve vztahu ke krajům  

 

Systematická a pravidelná metodická činnost Ministerstva financí týkající se cenové 

kontroly ve vztahu ke krajům se realizuje od roku 2006, kdy se Ministerstvo  financí obrátilo 

na všechny kraje s výzvou ke vzájemné součinnosti v  cenové kontrole podle zákona o 

cenách, s cílem zajištění fungující a účinné cenové kontroly vykonávané kraji podle zákona 

č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Výzva se setkala 

s příznivou odezvou a od té doby probíhá organizační, koordinační a metodická součinnost 

v cenové kontrole cestou vzájemných pravidelných i operativních konzultací a metodické 

podpory.  

 



 20

Z výměny zkušeností a vzájemné diskuse na uskutečněných konzultačních dnech zaměřené 

na metodické přístupy k provádění cenových kontrol a možnosti koordinace s finančními 

ředitelstvími bylo dohodnuto, že se kraje v cenové kontrole v rámci koordinace činnosti 

zaměří především na cenovou kontrolu označování zboží cenami a  na kontrolu cenové 

evidence.  Složitější cenové kontroly, jako jsou např. kontroly dodržování pravidel věcného 

usměrňování cen vody pitné a odvedené nebo skládkování komunálního odpadu, provádějí 

finanční ředitelství. 

 

V roce 2012  byl metodický dohled Ministerstva financí v oblasti cen ve vztahu ke krajům a 

Magistrátu hl. m. Prahy realizován zejména v rámci pravidelných kontrol  výkonu přenesené 

působnosti v cenové oblasti podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona o cenách a 

usnesení vlády č. 1181 ze dne 18. října 2006 o Postupu ústředních orgánů státní správy, 

krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci 

systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků. 

 

Tyto kontroly se  týkaly jednak cenové regulace uplatňované kraji a Magistrátem hl.m. 

Prahy u některých vybraných služeb, u kterých je svěřena těmito výměry pravomoc ve 

stanovení  maximálních cen krajům   (MHD a integrovaná doprava, taxislužba, nucené 

odtahy, služby parkovišť, připevnění tzv. botičky při nesprávném parkování, služby 

hřbitovní a pohřební a kontrola a revize spalinové cesty)  a jednak  cenové kontroly 

prováděné krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy. 

 

Kontrola výkonu přenesené působnosti byla provedena v šesti krajích. Kromě toho u  

Magistrátu hl.m. Prahy byly posouzeny vyžádané podklady pro cenovou regulaci  a na 

základě toho byla ověřena správnost platných maximálních cen v cenově regulovaných 

oblastech na území hl. m. Prahy. 

 

Kontrolou výkonu přenesené působnosti v oblasti cenové regulace bylo ověřeno, že cenová 

regulace na krajské úrovni byla prováděna v souladu s ustanovením § 1 odst. 6 zákona o 

cenách, tj. byla uplatněna výhradně u takových služeb, u nichž je z různých důvodů trh 

skutečně ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Touto kontrolou bylo současně 

ověřeno, že cenová úroveň, ve které byla volena výše stanovených maximálních cen, 

odpovídala ve sledovaném období cenové úrovni, ve které by se sjednávané ceny 

jednotlivých služeb ustalovaly v  tržním prostředí bez omezení hospodářské soutěže.   
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Pokud jde o cenové kontroly prováděné kraji a Magistrátem hl.m. Prahy, metodický dohled 

ukázal, že cenové kontroly probíhají  z věcného hlediska v souladu s cenovými předpisy. 

Vyskytly se pouze některé dílčí procesní a formální závady řízení, které neměly vliv na 

správnost vlastního kontrolní zjištění. Oproti období let 2007 – 2008, kdy se vyskytovaly  

přibližně u 1/3 krajských úřadů, v posledním období jsou jen výjimečné a byly operativně 

odstraněny. 

 

Kontrol výkonu přenesené působnosti v cenové oblasti bylo využito současně k metodické 

podpoře krajů. Mimo rámec kontroly byly konzultovány aktuální otázky výkonu cenové 

kontroly a navazujícího správního řízení.   

 

Konečně je třeba zmínit i součinnost krajských úřadů s příslušnými odděleními cenové 

kontroly na finančních ředitelstvích, která spočívá nejenom ve zmíněné koordinaci kontrolní 

činnosti, ale také  ve vzájemných  konzultacích ke konkrétním kontrolním případům. 

 

Závěrem poznamenáváme, že jednotlivé krajské úřady využívají obdobných forem 

metodického usměrňování cenové kontrolní činnosti obcí jako Ministerstvo financí vůči 

krajským úřadům.  

 

 

3.10. Souhrnný přehled 

 

Souhrnný přehled o cenových kontrolách provedených jednotlivými kontrolními orgány a o 

uložených pokutách je uveden v příloze č. 3.  

 

 

4. Závěr 

 

Výkon cenové kontroly je příslušnými orgány trvale zajišťován a přispívá k udržování 

cenové kázně u sortimentů zboží a služeb, kde je uplatňována cenová regulace i v té části 

neregulované oblasti, pro kterou je charakteristické omezení hospodářské soutěže. Rovněž i 

v oblasti ochrany spotřebitelů cenová kontrola přispívá k řádnému informování zákazníků 

při prodeji v maloobchodě o nabídkových cenách zboží a služeb. 
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Ministerstvo financí vede v současné době 25 soudních sporů o pokuty uložené finančními 

ředitelstvími a Magistrátem hl. m. Prahy za porušení cenových předpisů.  Jedná se o pokuty, 

které byly Ministerstvem financí potvrzeny v odvolacím řízení.V souhrnu bylo provedeno v  

období roku 2012 celkem 3 905 kontrolních akcí. Objem uložených pokut činí            

17 589   tis. Kč. Objem pravomocně uložených pokut z uzavřených kontrol byl 9 487  tis. Kč 

a objem uhrazených pokut byl 8 760 tis. Kč.  

 

Přetrvávajícím limitujícím prvkem  provádění cenových kontrol jsou omezené kapacitní 

možnosti všech kontrolních orgánů, zejména finančních ředitelství, resp. v současné době 

Specializovaného finančního úřadu. V kapacitních možnostech kontroly není zkontrolovat 

všechny subjekty na trhu, ale rozhodující rolí cenové kontroly je vytváření zábran pro 

praktiky, které by omezovaly hospodářskou soutěž na trhu.  

 

K dalšímu posílení významu cenové kontroly a zvýšení její efektivnosti  i k lepší spolupráci 

při zpracování příslušné zprávy pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR  přispívá 

dozorová činnost nadřízených orgánů nad výkonem přenesené působnosti.  

 

 

V Praze dne 17. dubna 2013 

 

 

RNDr. Petr N e č a s, v.r. 

předseda vlády 

 










