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1. Manažerské shrnutí 

Předkládaný materiál shrnuje veškerou kontrolní činnost v oblasti cenových předpisů, 

kterou vykonaly cenové kontrolní orgány v roce 2018 a porovnání této kontrolní 

činnosti s rokem 2017. Ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), je vládě ČR uloženo 

každoročně do 30. dubna předložit Poslanecké sněmovně přehled o činnosti cenových 

kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok. 

Kontrolu dodržování cenových předpisů v ČR provádí podle zákona č. 265/1991 Sb., 

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, 

Ministerstvo financí, Specializovaný finanční úřad a specializované odvětvové úřady, 

pravomoc kontrolovat ceny mají i kraje a obce.  

Tak jako v předchozích letech je zřejmé, že cenová kontrola je důležitá zejména 

v síťových odvětvích, kde existuje přirozená nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou 

a silnější hospodářské postavení prodávajícího oproti spotřebitelům. Vedle uvedeného 

jsou kontrolní akce cenové kontroly neopominutelné při ochraně slabšího účastníka 

tržního vztahu – spotřebitele, kdy kontrolní orgány řeší stížnosti a podněty fyzických 

a právnických osob na porušování tržního prostředí a s tím souvisejícího porušování 

cenových předpisů, a přispívají tak k dodržování zákonnosti i v této oblasti. I nadále 

se potvrzuje, že je nezbytná součinnost cenové kontroly s ostatními dozorovými 

orgány, což se projevuje zejména při provádění šetření cen na vnitřním trhu v oblasti 

potravinářských výrobků, ke kterému přispívají konzultace s Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže zajištujícím dohled nad zákonem o významné tržní síle.  
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Cenové kontroly v ČR 

 

 

 

V roce 2018 pokračoval výkon cenových kontrol zhruba ve stejném rozsahu jako 

v roce předchozím. V absolutním počtu došlo ke snížení o 283 kontrolních akcí, což je 

snížení počtu o necelých 10%. Celkový počet ukončených kontrol v roce 2018 činil 

2 584.  Cenových kontrol ukončených se zjištěním, na jejichž základě bylo vydáno 

rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů, bylo 289 s uloženými 

pokutami v celkové výši 345 096 000 Kč. 
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2. Úvod 

V roce 2018 byly kontrolovány ceny v následujících oblastech: 

 

 

V roce 2018 mohly provádět kontrolu cenových předpisů následující orgány: 

 

  

Energetika Vodárenství Zdravotnictví Doprava Poštovní služby

Pohřebnictví Značení zboží a 
cenová 

evidence

Zneužití 
výhodnějšího 

hospodářského 
postavení

Mléčné výrobky 
pro žáky

Dodržování 
pevných cen 

cigaret

Ministerstvo financí (dále též „MF“)

Specializovaný finanční úřad (dále též „SFÚ“)

Orgány Celní správy České republiky (dále též "orgány celní 
správy")

Český telekomunikační úřad (dále též „ČTÚ“)

Energetický regulační úřad (dále též „ERÚ“)

Státní energetická inspekce (dále též „SEI“)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále též „SÚKL“)

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále též "ÚPDI")

Krajské a obecní úřady
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Cenová kontrola byla v roce 2018 prováděna v deseti oblastech. V  následujícím 
schématu jsou zobrazeny oblasti cenové kontroly spolu s orgány, které ji mohou 
provádět. 

 

 

  

Energetika

ERÚ

SEI

Vodárenství

SFÚ

MF

krajské a 
obecní 
úřady

Zdravotnictví

SFÚ

SÚKL

Doprava

SFÚ

ÚPDI

krajské a 
obecní 
úřady

Poštovní služby

ČTÚ

Pohřebnictví

SFÚ

krajské a 
obecní 
úřady

Značení zboží 
a cenová 
evidence

SFÚ

krajské a 
obecní 
úřady

Zneužití 
výhodnějšího 

hospodářského 
postavení

všechny 
cenové 

kontrolní 
orgány

Mléčné výrobky 
pro žáky

SFÚ

krajské a 
obecní 
úřady

Dodržování 
pevných cen 

cigaret

orgány 
celní 

správy
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2.1. Předmět cenové kontroly 

Cenová kontrola je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o cenách činností, v rámci 

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

a cenových předpisů, zda jsou správně předkládány podklady pro potřeby cenových 

orgánů a zda byla splněna opatření uložená k nápravě. 

Porušením cenových předpisů ze strany 
prodávajícího je: 

 

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

 

 nabízení a prodej zboží v rozporu 
s úředně stanovenými cenami (prodej 
za vyšší cenu než maximální 
nebo jinou než 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. 

 požadování nepřiměřené úplaty 
za služby poskytované v rámci 
základního platebního účtu. 

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

nebo 
 kupuje za cenu vyšší, než odpovídá 

regulaci cen, pokud na úhradu této 
ceny čerpá prostředky ze státního 
rozpočtu 

 
 

 

Porušením cenových předpisů ze strany prodávajícího nebo kupujícího je i zneužití 

jeho výhodnějšího hospodářského postavení při sjednávání ceny. 

Cenové kontroly jsou prováděny především na základě ročních plánů cenových kontrol 

jednotlivých cenových kontrolních orgánů, podle zadání MF, popř. vlády či Parlamentu 

ČR a na základě podnětů a stížností občanů a právnických osob. 

2.2. Preventivní opatření a opatření k nápravě  

V rámci preventivních opatření dochází k neustálému zveřejňování pravidel cenové 

regulace a aktuálních změn. Na webových stránkách cenových regulátorů jsou 

zveřejňována výkladová stanoviska k cenovým předpisům. Přehled provedených 

cenových kontrol a rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci, se 

zveřejňuje v Cenovém věstníku.  

V rámci nápravných opatření dochází k opakovaným kontrolám subjektů, u nichž byla 

provedena kontrola se zjištěním, a je sledováno, zda přistoupily k nápravě. Subjekty 

často dobrovolně přijímají další nápravná opatření typu interních školení 

k problematice cenové regulace nebo úpravy softwaru pro cenovou evidenci. 
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3. Energetika 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Ceny tepelné energie, elektřiny 
a plynu, správné poskytování 
informací spotřebiteli pří nabídce 
a prodeji dodávek elektřiny a plynu 

Energetický regulační úřad 

3.1. Elektroenergetika a plynárenství 

ERÚ zahájil v roce 2018 šetření zaměřená na dodržování úředně stanovené ceny 

kupujícím při koupi zboží, konkrétně v případech uplatňování cen stanovených 

pro distribuční sazby kategorie D zákazníky v odběrných místech elektřiny. 

Neoprávněná užití této distribuční sazby bude předmětem cenových kontrol v roce 

2019. 

Předmětem kontroly bylo dále na základě ustanovení § 14 zákona o cenách zjištění, 

zda kontrolovaná osoba při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky elektřiny 

a plynu 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 držitel licence uvádí konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje 

všechny daně, cla a poplatky. 

 

Nalezená pochybení 

 držitelé licence na svých webových stránkách u svých produktů neuvádějí 
konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. 

3.2. Teplárenství 

Předmětem kontrol v odvětví teplárenství je zjišťování, zda kontrolovaná osoba 

v kontrolovaném roce a v kontrolované cenové lokalitě neporušila cenové předpisy 

tím, že sjednala nebo požadovala cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu 

s podmínkami věcného usměrňování cen podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona 

o cenách.  

Snížení počtu zahájených cenových kontrol v roce 2018 v odvětví teplárenství oproti 

roku 2017 je způsobeno dokončováním náročnějších cenových kontrol zahájených 

v předchozích letech a zaměřením se v roce 2018 na kontroly energetického zákona, 

zejména na vyúčtování dodávek tepelné energie odběratelům, včetně stanovení výše 

záloh. 

Snížení počtu uložených pokut v roce 2018 vychází ze snížení počtu provedených 

kontrol v rámci daného mezidobí. Zároveň v roce 2018 byla zahájena řízení 

o přestupcích na základě provedených náročnějších cenových kontrol, která dosud 
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nebyla pravomocně ukončena, a tudíž je nelze zahrnout do výše uvedené statistiky. 

Rozdíl ve výši uložených pokut pak je zejména ovlivněn jedinou pokutou pravomocně 

uloženou v roce 2017, a to ve výši 111 286 907 Kč.  

Na základě 27 podaných stížností v roce 2018 na cenu tepelné energie, byly zahájeny 

úkony předcházející kontrole, jejichž účelem bylo opatření podkladů pro posouzení, 

zda zahájit cenovou kontrolu. Po posouzení byly na základě podnětů zahájeny 

4 cenové kontroly.  

Nalezená pochybení 

 v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie kontrolovaná osoba uplatnila 
náklady, které nelze považovat za ekonomicky oprávněné, a to zejména 
v položce „Opravy a údržba“, kde zahrnula náklady na technické 
zhodnocení, 

 v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie kontrolovaná osoba uplatnila 
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, který 
nelze považovat za ekonomicky oprávněný a v ceně tepelné energie 
nezbytný pro výrobu anebo rozvod tepelné energie, 

 ve výsledné ceně tepelné energie kontrolovaná osoba uplatnila zisk 
ve výši, který překračuje horní výši obvyklosti zisku, 

 při dělení nákladů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
nepostupovala kontrolovaná osoba tak, že by společné ekonomicky 
oprávněné náklady uplatnila v ceně tepelné energie věrohodným 
a kontrolovatelným postupem. 

3.3. Podporované zdroje energie 

V roce 2018 ERÚ provedl celkem 62 kontrol dodržování povinností spojených 

s provozem podporovaných zdrojů energie (dále též jen „POZE“), resp. dodržování 

povinností vyplývajících ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž v návaznosti na 

dodržování vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení 

a uchovávání dokumentů, stanovené dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných 

zdrojích energie.  

Na základě ověření skutečného stavu energetických zařízení, kontroly způsobu měření 

energie, splnění technických podmínek pro čerpání podpory a porovnání získaných dat 

s daty operátora trhu „OTE a.s.“ nebyly v roce 2018 zjištěny důvody k zahájení cenové 

kontroly. 

Předmětem cenové kontrolní činnosti u POZE je ověřit dodržování věcných podmínek 

stanovených cenovým orgánem podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o cenách, tzn., zda 

kontrolovaná osoba splňuje všechny věcné podmínky, včetně dodržování pravidel 

a postupů pro možné nárokování úředně stanovených cen.  
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Do údajů za rok 2017 jsou zahrnuty ještě kontroly SEI, která v této oblasti ukončila 

svoji kontrolní činnost v roce 2016, ale některé kontroly byly uzavřeny až v roce 2017. 

Přehled o kontrolách dodržování cenových předpisů, prováděných SEI za období roku 

2018 se týká kontrol provedených do konce roku 2016, u kterých byly pokuty uloženy 

a zaplaceny až v roce 2018, tudíž se nedostaly do přehledu zaslaného SEI 

v předchozích letech.  

Jednalo se převážně o kontroly fotovoltaických elektráren (12 kontrol). Zbývající dvě 

kontroly pak připadaly na bioplynové stanice. 
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4. Vodárenství 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Ceny povrchové vody, pitné vody 
a odpadní vody 

Ministerstvo financí  

Specializovaný finanční úřad 

V oblasti vodárenství jsou věcným usměrňováním cen podle ustanovení § 6 zákona 

o cenách regulovány ceny: 

a) povrchové vody odebrané z vodních toků a ostatních povrchových vod, 

b) pitné vody dodávané odběratelům nebo do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu 

jiné osobě než je odběratel, 

c) odpadní vody odvedené kanalizací nebo převzaté od jiného vodohospodářského 

subjektu. 

Kontrolu cen v oblasti vodárenství provádí Ministerstvo financí a SFÚ. Mohou ji 

provádět i krajské a obecní úřady. 
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V oblasti vodárenství bylo v roce 2018 provedeno celkem 69 cenových kontrol, což je 

o 22 cenových kontrol více než v roce 2017 (47), z toho se v 31 případech jednalo 

o opakované cenové kontroly. Na základě provedených cenových kontrol bylo 

pravomocně uloženo 26 pokut v úhrnné výši 1 377 000 Kč. Počet pravomocně 

uložených pokut tak zůstal oproti roku 2017 (21) přibližně stejný. V oblasti 

vodárenství bylo v roce 2018 realizováno celkem 8 cenových kontrol na základě 

podaných podnětů, kdy ve dvou případech bylo zjištěno porušení cenových předpisů. 

 

Nalezená pochybení 

 nesestavení, a tedy i neuchování kalkulací k cenám pro vodné a stočné 
po zákonem stanovenou dobu 

 porušení cenových předpisů 
 zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů nebo nákladů nedoložených 

v účetnictví, 
 neprovedení výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou 

návratnost použitého kapitálu, popř. nedodržením pravidel 
pro jeho provedení, 

 zahrnutí nepřiměřeného zisku z důvodu nerespektování maximálního 
koeficientu meziročního růstu přiměřeného zisku. 
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5. Zdravotnictví 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Ceny poskytovaných zdravotních 
výkonů  

Specializovaný finanční úřad 

Ceny léčivých přípravků, potravin  
pro zvláštní lékařské účely, 
zdravotnických prostředků 
a stomatologických výrobků 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

5.1. Zdravotní výkony 

Předmětem cenových kontrol v roce 2018 byly především lékařské úkony z oborů 

stomatologie, plastická a estetická chirurgie, reprodukční medicína (asistovaná 

reprodukce), oftalmologie a fyzioterapie.  

Zdravotní výkony jsou regulovány úředně stanovenou maximální cenou nebo věcným 

usměrňováním cen. Dodržování cenových předpisů při poskytování zdravotních 

služeb kontroluje SFÚ. Vzhledem ke skutečnosti, že zdravotní výkony regulované 

maximální cenou jsou převážně hrazeny zdravotními pojišťovnami, u kterých je 

oprávněný předpoklad, že ceny zdravotních výkonů sjednané s jejich poskytovateli 

jsou v souladu s cenovými předpisy (není překračována jejich maximální cena) 

a zdravotní pojišťovny si kontrolují výši cen účtovaných poskytovateli zdravotních 

výkonů k úhradě, SFÚ se zaměřuje na kontroly dodržování cenových předpisů 

při poskytování zdravotních výkonů regulovaných věcným usměrňováním cen.  

Ceny zdravotních výkonů jsou regulovány příslušným cenovým předpisem 

Ministerstva zdravotnictví, a to úředně stanovenou maximální cenou podle ustanovení 

§ 5 odst. 2 zákona o cenách nebo věcným usměrňováním cen podle ustanovení 

§ 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách. 

Maximální cenou jsou regulovány ceny zdravotních výkonů: 

a) hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo z prostředků státního 

rozpočtu, popř. rozpočtů orgánů justice, státního zastupitelství, policie nebo 

Vězeňské služby České republiky, 

b) poskytovaných vládním stipendistům. 

Věcným usměrňováním cen jsou regulovány ceny zdravotních výkonů nehrazených 

z veřejného zdravotního pojištění poskytnutých: 

a) osobám, které jsou zdravotně pojištěné ve veřejném zdravotním pojištění v České 

republice, v členském státu Evropské unie, ve státu Evropského hospodářského 

prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

b) českému občanovi, který není zdravotně pojištěn podle písm. a). 
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V roce 2018 bylo v oblasti zdravotnictví provedeno celkem 91 cenových kontrol. 

Na základě provedených cenových kontrol bylo pravomocně uloženo celkem 35 pokut 

v úhrnné výši 1 757 000 Kč. Počet pokut tak zůstal oproti roku 2017 (30) přibližně 

stejný, zvýšila se však výrazně jejich úhrnná výše (v roce 2017 byly uloženy pokuty 

v celkové výši 560 000 Kč), a to v důsledku zjištění porušení cenových předpisů 

u subjektů s větším obratem regulovaných zdravotních služeb a vyšší závažnosti 

spáchaných přestupků. 

V oblasti zdravotnictví byla v roce 2018 realizována 1 opakovaná cenová kontrola. 

Na základě podaného podnětu nebyla realizována žádná cenová kontrola. 

Nalezená pochybení 

 nesestavení, a tedy i neuchování kalkulací k cenám zdravotních výkonů 
po zákonem stanovenou dobu, 
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5.2. Léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely, 

zdravotnické prostředky a stomatologické výrobky 

Předmětem kontroly poskytovatelů lékárenské péče (lékáren) bylo u regulovaných 

hromadně vyráběných léčivých přípravků kontrolováno zejména dodržování úředně 

stanovených cen a maximální výše uplatněné obchodní přirážky.  

U individuálně připravovaných léčivých přípravků a u hromadně vyráběných léčivých 

přípravků upravovaných před výdejem bylo kontrolováno dodržování věcného 

usměrňování cen, plnění povinnosti vedení evidence cen uplatněných při prodeji, 

označování léčivých přípravků cenami a způsob informování pacienta o ceně a výši 

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 cenových kontrol u distributorů léčivých přípravků byly, kromě dodržování 

úředně stanovených cen a maximální výše uplatněné obchodní přirážky, prověřovány 

také další povinnosti vyplývající z platného cenového předpisu, zejména povinnost 

informovat odběratele o základu pro výpočet maximální obchodní přirážky, výši 

vlastní uplatněné obchodní přirážky a o distributorovi oznámených obchodních 

přirážkách jinými osobami vykonávajících distribuci. 

 zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů nebo nákladů nedoložených 
v účetnictví do kalkulace ceny (náklady na reprezentaci, penzijní 
připojištění, odpisy vyšší než skutečně uplatněné, daň z příjmů, náklady 
nesouvisející s regulovanou činností, náklady na zvlášť účtované materiály 
nebo zisk u těchto materiálů). 
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V roce 2018 provedl SÚKL celkem 156 cenových kontrol v oblasti léčivých přípravků. 

140 kontrol proběhlo u poskytovatelů lékárenské péče a 16 kontrol u distributorů 

léčiv.  

Právní moci nabylo v roce 2018 celkem 39 rozhodnutí o uložení pokuty za cenové 

delikty v celkové výši 1 940 000 Kč (150 000 Kč v případě 10 cenových deliktů 

zjištěných v roce 2018 a 1 790 000 Kč u 29 cenových deliktů z předchozího období.) 

V roce 2018 nepřijal SÚKL žádnou stížnost týkající se cen regulovaných léčivých 

přípravků, která by vedla k provedení kontroly. V rámci opatření k nápravě byla 

kontrolovaným osobám, které porušily cenové předpisy, nejčastěji uložena povinnost 

uvést postupy výpočtu konečných cen regulovaných léčivých přípravků do souladu 

s platnými cenovými předpisy a vést průkaznou cenovou evidenci. V rámci zpráv 

o přijatých nápravných opatřeních byla několika kontrolovanými osobami dobrovolně 

přijata další nápravná opatření typu interních školení k problematice cenové regulace 

nebo úpravy softwaru pro cenovou evidenci. V případě udělení nápravných opatření 

kontrolovaným subjektům jsou tyto subjekty povinny podat SÚKL písemnou zprávu 

o jejich realizaci. V roce 2018 nebyla provedena žádná opakovaná kontrola plnění 

uložených opatření k nápravě s ohledem na množství subjektů obchodujících 

s regulovanými léčivými přípravky (2 525 lékáren, 231 odloučených oddělení výdeje 

léčivých přípravků a 446 distributorů léčivých přípravků evidovaných v roce 2018). 

V rámci kontroly dodržování cenových předpisů vykonával SÚKL v roce 2018 také 

kontrolu podmínek poskytování léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb 

oprávněných vydávat léčivé přípravky (lékáren) na základě § 32 odst. 4 zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů  (dále 

jen „zákon o VZP“). 

V celkem 5 případech, tj. ve shodném počtu případů jako v roce 2017, byly zjištěny 

nabídky nebo poskytování zvýhodnění výdeje léčivých přípravků v rozporu 
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se zákonem o VZP. Jednalo se zejména o nabídku získání věrnostních bodů, jejich 

skutečné připsání a také umožnění uplatnění takovýchto bodů v souvislosti s výdejem 

léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění. V roce 2018 nabyla právní moci celkem 3 rozhodnutí o uložení pokuty 

za porušení zákona o VZP v celkové výši 110 000,- Kč. 

Nalezená pochybení 

 nedodržení závazného postupu při tvorbě prodejní ceny individuálně 
připravovaných léčivých přípravků a hromadně vyráběných léčivých 
přípravků upravovaných před výdejem, 

 nevedení nebo neuchovávání průkazné cenové evidence,  
 nedodržení úředně stanovené maximální ceny při prodeji regulovaných 

léčivých přípravků. 



 

 

19 

 

6. Doprava 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Ceny jízdného v autobusové 
a železniční dopravě provozované 
mimo MHD nebo mimo rámec 
integrovaných dopravních služeb, 
vč. rozsahu a výše poskytovaných slev  

Specializovaný finanční úřad, krajské 
a obecní úřady 

Ceny za užití železniční 
infrastruktury, za přidělení kapacity 
dráhy, za poskytnutí služeb 
prostřednictvím zařízení služeb, 
veřejně přístupných vleček a veřejné 
užití jinak veřejně nepřístupných 
vleček 

Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře 

Regulované ceny v taxislužbě 
a označování vozidel taxislužby 
cenami přepravy 

Magistrát hl. města Prahy,  
Magistrát města Zlína 

 

6.1. Jízdné v autobusové a železniční dopravě vč. rozsahu a výše 

poskytovaných slev  

Kontrolu věcného usměrňování cen podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona 

o cenách provádí SFÚ. 

Předmětem kontroly je rovněž rozsah a výše slev poskytovaných ve veřejné 

autobusové a železniční dopravě, provozovaných v rámci integrovaných dopravních 

služeb a ceny jízdného v autobusové a železniční dopravě provozované mimo 

městskou hromadnou dopravu (MHD) nebo mimo rámec integrovaných dopravních 

služeb. 
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V roce 2018 bylo provedeno celkem 16 cenových kontrol. Počet cenových kontrol 

se oproti roku 2017 (22) podstatně snížil z důvodu plánované změny zaměření 

cenových kontrol na jiné oblasti pro tento rok. K nižšímu počtu kontrol vede 

i skutečnost, že převážná část osobní dopravy je realizována v rámci integrovaných 

dopravních služeb, u kterých je cena jízdného v gesci jednotlivých krajů. Poklesu počtu 

cenových kontrol odpovídá i nižší počet pokut uložených v roce 2018 (2) proti roku 

2017 (8) a snížení jejich úhrnné výše z 290 000 Kč na 142 000 Kč. 

Opakovaných cenových kontrol bylo realizováno 6, z toho 1 na základě podnětu 

bez zjištění porušení cenových předpisů. 

Nalezená pochybení 

 zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů do výpočtu koeficientu „k“, 
o který mohou dopravci navýšit ceny jízdného uvedené v příslušném 
cenovém výměru Ministerstva financí (penzijní připojištění, náklady na 
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reprezentaci, pokuty, penále, členské příspěvky, parkovné a mýtné 
v zahraničí, náklady na spedici). 

 

6.2. Užití železniční infrastruktury  

Kontrola je zaměřena na dodržování podmínek pro stanovení věcně usměrňovaných 

cen užití železniční infrastruktury celostátních, regionálních a místních drah, vleček 

a zařízení služeb ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách a vedení 

cenové evidence dle ustanovení § 11 zákona o cenách. 

Cenovou kontrolu v této oblasti provádí ÚPDI. 

Cenové kontroly uskutečněné v roce 2018 byly provedeny jak na základě kontrolní 

iniciativy ÚPDI, tak i na základě oznámení. 
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V roce 2018 byly provedeny a dokončeny dvě cenové kontroly a jedna kontrola byla 
započata. U dvou kontrol bylo zjištěno porušení závazného postupu při tvorbě ceny 
nebo při kalkulaci ceny a požadování cen, které nebyly podloženy kalkulací věcně 
usměrňovaných cen. Celkem uloženy 2 pokuty v hodnotě 5 000 Kč a 100 000 Kč. 
Opatření k nápravě nebyla přijata, ponecháno v rovině sankcí. ÚPDI v roce 2017 
cenové kontroly neprováděl.  

 

Nalezená pochybení 

 porušení závazného postupu při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny  
 požadování cen, které nebyly podloženy kalkulací věcně usměrňovaných 

cen 

6.3. Regulované ceny v taxislužbě a označování vozidel taxislužby 

cenami přepravy 

Kontroly prováděné Magistrátem hl. m. Prahy odborem dopravy jsou zaměřeny 

na kontroly cen v oboru taxislužby, kde Magistrát hl. m. Prahy využil zákonného 

zmocnění a nařízením č. 20/2006 Sb. HMP, ve znění nařízení č. 7/2013 Sb. HMP, 

stanovil maximální ceny v taxislužbě. Kontroly se dále zaměřují na to, zda jsou vozidla 

taxislužby označena cenami přepravy tak, aby byl zákazník před vstupem do vozidla 

informován o ceně přepravy. Proti vydaným rozhodnutím o uložení pokut za porušení 

cenových předpisů provozovatelům taxislužby jsou podávána odvolání k Ministerstvu 

financí a následně podávány žaloby ke správním soudům. Projednávání u soudů trvá 

i několik let. 
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V roce 2018 provedl Magistrát hl. města Prahy celkem 816 kontrol, zaměřených na 

dodržování úředně stanovených cen (dle nařízení č. 20/2006 Sb. MHMP ve znění 

nařízení č. 7/2013 Sb. MHMP) a dodržování povinnosti označování vozidel taxislužby 

cenami přepravy. Počet kontrol se oproti roku 2017 (1 175) podstatně snížil, stejně 

jako počet zjištěných porušení a výše pokut. 

Magistrát města Zlína provedl v roce 2018 celkem dvě cenové kontroly zaměřené 

na správné označení vozidel taxislužby cenami. Nebylo zjištěno porušení cenových 

předpisů.   

Nalezená pochybení 

 překročení úředně stanovené maximální ceny 
 chybějící nebo nedostatečné označování vozidel taxislužby cenami 

přepravy 
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7. Poštovní služby  

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Ceny poštovních služeb, vč. poštovních 
služeb do zahraničí, ceny za přístup 
k poštovní infrastruktuře  

Český telekomunikační úřad 

 

V oblasti poštovních služeb nebyla v roce 2018 vedena žádná cenová kontrola.  

ČTÚ postupuje při kontrole plnění povinností souvisejících s regulací cen s ohledem na 

příslušná ustanovení (zejména § 113) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“), s ohledem na příslušná 

ustanovení (zejména § 37) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 

některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 

a především pak s ohledem na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

V roce 2017 také nebyla provedena žádná cenová kontrola. ČTÚ vedl v roce 2017 

v oblasti elektronických komunikací jednu kontrolu podle ZEK zahájenou v roce 2016, 

ve věci ověření plnění povinnosti vyplývající ze závazku stanovit v povinné referenční 

nabídce k síti 4G (LTE) takové velkoobchodní ceny, které umožní stejně efektivnímu 

plnohodnotnému mobilnímu virtuálnímu operátorovi (MVNO) ziskové podnikání na 

maloobchodním trhu nebo trzích, včetně kontroly všech relevantních podkladů 

vztahujících se k ověření dané povinnosti. 

Uvedená kontrola byla vykonána v souladu s ustanovením § 108 odst. 1 písm. m) 

a ustanovením § 113 odst. 1 a odst. 2 ZEK a ustanovením § 2 zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tato kontrola byla v roce 

2017 ukončena a vyústila v následné zaslání výzvy operátorovi podle ustanovení § 114 

ZEK ke snížení velkoobchodních cen za 1 MB dat v povinné referenční nabídce 

přístupu k síti LTE. 

 



 

 

25 

 

8. Pohřebnictví 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Věcně usměrňované ceny zpopelnění 
zemřelého, pronájmu obřadních 
místností pro  smuteční obřady, cen 
hřbitovních služeb poskytovaných na 
veřejném pohřebišti (pokud není 
stanovena maximální cena nařízením 
kraje nebo obce), ceny sociálních 
pohřbů  

Ceny nájemného z pozemků pro 
hrobová místa 

Specializovaný finanční úřad 

Maximální ceny zpopelnění 
zemřelého, pronájmu obřadních 
místností pro  smuteční obřady, cen 
hřbitovních služeb poskytovaných na 
veřejném pohřebišti, pokud byly tyto 
ceny stanoveny nařízením kraje nebo 
obce 

Ceny nájemného z pozemků pro 
hrobová místa 

krajské a obecní úřady 

 

V oblasti pohřebnictví mohou kraje a obce na svém území při splnění podmínek 

uvedených v ustanovení § 1 odst. 6 zákona o cenách stanovit maximální ceny u těchto 

služeb: 

a) zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi a uložení popele do pevně uzavíratelné 

urny s označením, včetně ceny urny, 

b) pronájmu obřadních místností pro smuteční obřady, 

c) služeb hřbitovních poskytovaných na veřejném pohřebišti v souvislosti 

s pronájmem a užíváním hrobového místa 

d) pohřebních služeb.  

V případě, kdy kraje nebo obce nestanoví svým nařízením maximální ceny, je 

uplatňováno věcné usměrňování cen u služeb uvedených v bodu 8. písm. a), b) a c) této 

zprávy a dále u pohřebních služeb spojených s pohřbením, které je povinna zajistit 

obec (sociální pohřby). 

Úředně stanovenou maximální cenou podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o cenách 

jsou potom regulovány ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa. 

Cenové kontroly v oblasti pohřebnictví v roce 2018 prováděl SFÚ a Magistrát města 

Olomouce. 
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V roce 2018 provedl SFÚ v souladu s plánovaným zaměřením v oblasti pohřebnictví 

celkem 55 cenových kontrol, z toho se v 11 případech jednalo o opakované cenové 

kontroly. Zvýšení počtu provedených cenových kontrol oproti roku 2017 (30) vedlo ke 

zvýšení počtu pravomocně uložených pokut z 16 v roce 2017 na 24 v roce 2018. 

U úhrnné výše pokut došlo k poklesu z 989.000 Kč v roce 2017 na 629.000 Kč v roce 

2018, zde však nutno poznamenat, že úhrnná výše pokut v roce 2017 byla ovlivněna 

uložením nestandardně vysoké pokuty ve výši 600.000 Kč. V oblasti pohřebnictví byly 

v roce 2018 realizovány 2 cenové kontroly na základě podaných podnětů, z toho 

v 1 případě bylo zjištěno porušení cenových předpisů. Magistrát města Olomouce 

provedl v roce 2018 jednu cenovou kontrolu zaměřenou na dodržování nařízení 

č.3/2017 o stanovení maximální ceny za služby a krematoria, pronájem obřadní 

místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území statutárního města 

Olomouce. Při této cenové kontrole nebyla zjištěna žádná porušení cenových předpisů.  
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Nalezená pochybení 

 nesestavení, a tedy i neuchování kalkulací k cenám poskytovaných služeb 
po zákonem stanovenou dobu, 

 zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů do věcně usměrňované 
ceny. 
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9. Značení zboží a cenová evidence 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Dodržení povinnosti prodávajících 
vést a po stanovenou dobu uchovávat 
evidenci o cenách zboží prodávaného 
spotřebiteli a informovat spotřebitele 
o ceně 

Specializovaný finanční úřad, krajské 
a obecní úřady 

 

Předmětem cenových kontrol v této oblasti je dodržení povinnosti prodávajících: 

a) vést a po stanovenou dobu uchovat evidenci o cenách zboží prodávaného 

spotřebiteli danou ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o cenách 

a zejména 

b) informovat spotřebitele o ceně způsobem a v rozsahu daném ustanovením 

§ 13 a § 13a zákona o cenách. 

Cenové kontroly dodržování ustanovení § 11 a § 13 zákona o cenách jsou prováděny 

jako součást kontrol zaměřených na dodržování cenových předpisů při poskytování 

zboží nebo služeb regulovaných úředně stanovenou maximální cenou nebo věcným 

usměrňováním cen ve shora uvedených oblastech.  

Cenové kontroly zaměřené výhradně na dodržování ustanovení § 13 a § 13a zákona 

o cenách jsou prováděny zpravidla jen na podnět, neboť kontrolní činnost v této 

oblasti vykonávají rovněž v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 4a odst. 2 

kompetenčního zákona krajské a obecní úřady a obdobné kontroly vykonávají orgány 

České obchodní inspekce a další orgány v rámci kompetencí daných zákonem 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pozornost orgánů, které prováděly cenovou kontrolu, byla soustředěna na dodržování 

povinností při vedení evidence a při označování zboží a služeb cenami pro konečné 

spotřebitele především v maloobchodních prodejnách a provozovnách. Vedení cenové 

evidence bylo prověřováno zpravidla i v rámci kontrol zaměřených na jiné oblasti 

cenových předpisů. 

 

Nalezená pochybení 

 nevedení cenové evidence 
 zboží není označeno cenou 
 chybné promítnutí slevy do ceny 
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10. Zneužití výhodnějšího hospodářského postavení 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Zneužití výhodnějšího hospodářského 
postavení 

Všechny cenové kontrolní orgány 

Výhodnější hospodářské postavení má prodávající nebo kupující, který sjednává 

na trhu ceny, aniž by při tom byl vystaven podstatné cenové soutěži. Cenovou 

kontrolou je ověřováno, zda prodávající nebo kupující, který takové postavení má, ho 

nezneužívá k získání nepřiměřeného majetkového prospěchu tím, že: 

a) prodá zboží za cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk 

získaný na základě vyšší ceny prodeje oproti obvyklé ceně nebo 

b) nakoupí zboží za cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů nebo nižší, 

než je cena obvyklá. 

Cenové kontroly při podezření ze zneužití výhodnějšího hospodářského postavení jsou 

zahajovány zpravidla na základě podnětu od dotčeného subjektu, jiného státního 

orgánu nebo Ministerstva financí. 

V roce 2018 vedl SFÚ na základě podaného podnětu dvě cenové kontroly ve věci 

podezření ze zneužití výhodnějšího hospodářského postavení.  

V prvním případě se jednalo o subjekt provozující vodohospodářskou infrastrukturu 

v deseti samostatných oblastech, kdy v některých z nich není tato infrastruktura 

veřejným vodovodem a kanalizací a cena pro vodné a stočné v nich proto nepodléhá 

cenové regulaci. Provedenou cenovou kontrolou bylo zjištěno, že se subjekt v těchto 

oblastech dopustil zneužití výhodnějšího hospodářského postavení. Protože však byla 

zjištěna i další pochybení, byla pokuta v duchu absorpční zásady uložena v rámci 

porušení cenových předpisů v oblasti vodárenství ve výši 30 000 Kč. 

Ve druhém případě se jednalo o poskytování služeb společenstvím vlastníků bytových 

jednotek, kdy nebylo zjištěno zneužití výhodnějšího hospodářského postavení. Bylo 

však zjištěno porušení povinností prodávajícího poskytnout předem informace o ceně 

zboží, a pokuta byla proto uložena za jiné porušení cenových předpisů. 
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11. Mléčné výrobky pro žáky 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Dodržování maximálních cen 
mléčných výrobků v rámci projektu 
„Mléko do škol“ 

Specializovaný finanční úřad 

Předmětem cenových kontrol je dodržování Ministerstvem financí úředně 

stanovených maximálních cen mléčných výrobků uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 

písm. e) nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek 

pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol 

a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, 

prodávaných dětem, které pravidelně navštěvují vzdělávací zařízení na úrovni 

základní školy spravované nebo uznávané příslušným orgánem České republiky, 

v rámci projektu „Mléko do škol“. 
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SFÚ provedl v roce 2018 celkem 12 cenových kontrol zaměřených na ceny mléčných 

výrobků pro žáky regulované úředně stanovenou maximální cenou. Jedná se 

o standardní dlouhodobě dodržovaný počet cenových kontrol (v roce 2017 jich bylo 

provedeno 11), jejichž účelem je ověřit dodržování pravidel cenové regulace, 

která zajišťuje, aby se poskytovaná podpora odrazila v ceně, za kterou jsou výrobky 

v rámci projektu nabízeny. 

Nenalezena žádná pochybení. 
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12. Dodržování pevných cen cigaret 

Co se kontroluje? Kdo kontroluje? 

Pevné ceny cigaret Orgány celní správy 

 

Předmětem cenových kontrol je dodržování pevných cen cigaret stanovených 

cenovými rozhodnutími pověřeného správce daně, kterým je Celní úřad pro 

Středočeský kraj, (dále též jen „cenové rozhodnutí“) a dodržování označování zboží 

cenami. 

Úředně stanovenou pevnou cenou cigaret se rozumí cena, která je stanovena cenovým 

rozhodnutím j. Dle zákona o spotřebních daních je tato cena cenou pro konečného 

spotřebitele.  Tato pevná cena pro konečného spotřebitele není toliko určující 

pro prodejce cigaret jako spíše pro výrobce (v širším slova smyslu), neboť tito musí 

značit cigarety platnou tabákovou nálepkou, na které je mimo jiného uvedena právě 

tato cena. Rozhodující je tedy nikoliv moment prodeje, ale moment tzv. uvedení cigaret 

do volného daňového oběhu. V tomto momentu musí být výrobcem vylepena 

na krabičku cigaret cena stanovená aktuálně platným cenovým rozhodnutím. Prodej 

jednotkových balení cigaret (jednotlivých krabiček) pak musí probíhat nikoliv za cenu 

uvedenou v cenovém rozhodnutí, nýbrž za cenu uvedenou na tabákové nálepce 

nalepené na krabičce. Z důvodu „rychloobrátkovosti“ cigaret jsou tyto ceny logicky 

většinou stejné, ale nezřídka se stává, že na maloobchodě probíhá doprodej cigaret se 

„starou“ cenou uvedenou na tabákové nálepce a zároveň se zde již nacházejí cigarety 

se stejným obchodním názvem s cenou „novou“. Z toho někdy vyúsťují problémy právě 

v oblasti dodržení cen pro konečného spotřebitele, neboť prodejci, někdy 

i administrativním nedopatřením, prodávají všechna tato jednotková balení za stejnou, 

většinou již novou, cenu. Nutno podotknout, že tento způsob pochybení je z hlediska 

nedodržení úředně stanovených pevných cen cigaret nejčastějším. 

Dalším specifikem kontrol dodržování pevných cen cigaret může být i to, že tyto ceny 

lze procesně kontrolovat a v případě porušení tedy i sankcionovat dle vícera právních 

předpisů. Lze postupovat jednak podle zákona o cenách prostřednictvím institutu 

cenové kontroly, ale také podle daňového řádu, kde v rámci institutu místního šetření 

lze kontrolovat povinnosti vyplývající ze zákona o spotřebních daních, konkrétně 

zákaz prodeje cigaret za cenu nižší resp. vyšší než je cena uvedená na tabákové 

nálepce. Jelikož orgány celní správy provádějí kontroly dodržování pevné ceny cigaret 

výhradně ve spojení s jinými kontrolními činnostmi (kontrola značení tabákových 

výrobků, kontrola značení lihu, kontrola dokladů prokazující zdanění a další), probíhají 

tyto kontroly ve většině případů právě dle daňových zákonů.  
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V roce 2018 proběhlo ze strany orgánů celní správy celkem 28 kontrol cenových 

předpisů podle zákona o cenách, z nichž bylo zjištěno pouze jedno porušení a následně 

uložena i zaplacena pokuta ve výši 15 000 Kč. Ačkoliv dle vyjádření správce daně, 

který pokutu uložil, se jednalo o cenovou kontrolu, tedy kontrolu podle zákona 

o cenách, skutkovou podstatu, na základě které byla uložena pokuta, nalezneme pod 

ustanovením § 135o odst. 1 zákona o spotřebních daních. 

Oproti roku 2017 došlo v roce 2018 k poklesu celkového počtu kontrol (ze 45 na 28), 

stejně jako k celkovému počtu zjištěných porušení (ze 4 na 1). Co se týče případných 

uložených opatření, orgány celní správy uloží pouze pokutu a zpravidla provedou 

u osoby opakovanou kontrolu v dalším období. Žádná z kontrol v roce 2018 nebyla 

provedena na základě nebo z podnětu stížnosti. 



 

 

35 

 

13. Mimořádná cenová šetření 

13.1. Cenové šetření - eidamská cihla 

SFÚ provedl na základě požadavku formulovaného Zemědělským výborem Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR cenové šetření podle ustanovení § 12 zákona o cenách, 

zaměřené na nákupní a prodejní ceny sýrů Eidam s obsahem tuku v sušině 30 %. 

Cílem požadavku bylo zjistit, zda nedochází k porušení zákona o cenách, včetně 

ustanovení, která omezují nepřiměřený majetkový prospěch nebo zneužití 

výhodnějšího hospodářského postavení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona 

o cenách, při prodeji Eidamské cihly s obsahem tuku v sušině cca 30 %, která je určena 

koncovým spotřebitelům. 

Posouzením informací zjištěných z podkladů opatřených v souladu s ustanovením § 3 

kontrolního řádu nebyly zjištěny skutečnosti, jež by zakládaly důvody pro provedení 

cenové kontroly podle ustanovení § 14 zákona o cenách. 

Důvody pro uplatnění nízkých cen sýrů Eidam na trhu v České republice lze spatřovat 

spíše v tom, že kopírují vývoj cen těchto sýrů na trhu v Evropské unii, kde se také cena 

sýrů Eidam tvoří, přičemž tuzemští výrobci nemají možnost tuto cenu významným 

způsobem ovlivnit. Nízké ceny sýrů Eidam na dovozu do ČR mohou být rovněž 

způsobeny skrytými dotacemi v zemi výroby a vývozem přebytků na trzích 

významných pro zahraniční výrobce za účelem zachování rentabilních cen na těchto 

trzích. 

13.2. Cenové šetření - rohlík 

Na základě podnětu oznamujícího možné porušení zákona o cenách bylo provedeno 

šetření zaměřené na nákupní ceny pekařského výrobku Rohlík 43 g (dále jen „rohlík“) 

prodávaného společností Kaufland v akční slevové akci za cenu 0,50 Kč (vč. DPH). 

Cílem šetření bylo zjistit, zda nedochází k porušení zákona o cenách, konkrétně ke 

zneužití hospodářského postavení kupujícího ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o cenách, 

a to nákupem rohlíku za cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů 

prodávajícího nebo nižší, než je cena obvyklá. 

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů (kontrolní řád), a v souladu s ustanovením § 12 zákona o cenách, provedl SFÚ 

v období červen – prosinec 2018 veškeré úkony, jejichž účelem bylo opatření 

dostatečných podkladů pro posouzení, zda zahájit ve společnosti Kaufland cenovou 

kontrolu. Šetření bylo provedeno ve dvou etapách. 

První etapa se týkala cenového šetření provedeného v období červen – červenec 2018 

ve společnosti Kaufland a byla zaměřena na zmapování nákupních cen rohlíku 

od dodavatelů a prodejních cen rohlíku spotřebitelům realizovaných bezprostředně 

před sledovaným obdobím, ve sledovaném období a bezprostředně po sledovaném 
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období, tj. realizovaných v období od 1. 5. 2018 do 10. 5. 2018, kdy byl uvedený 

pekařský výrobek prodáván. 

V navazující druhé etapě, jejíž hlavní část byla realizována v období listopad – prosinec 

2018, byly využity informace získané z veřejně dostupných zdrojů (ekonomická data 

dodavatelů, statistiky ČSÚ, apod.) a především byly analyzovány informace získané 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), které ÚOHS postoupil 

Ministerstvu financí, a to je následně, prostřednictvím Generálního finančního 

ředitelství, postoupilo SFÚ. Informace postoupené ÚOHS obsahovaly množství 

podkladů o nákladech dodavatelů společnosti Kaufland a také o nákladech 

a prodejních cenách dodavatelů dalším významným prodejcům s významnou tržní 

silou při prodeji potravinářských produktů působícím na trhu v České republice. 

Na základě všech výše provedených úkonů uzavřel SFÚ šetření s tím, že neshledal 

důvody k zahájení cenové kontroly ve společnosti Kaufland, tj. šetření neprokázalo, že 

by společnost Kaufland ve sledovaném období nakupovala „rohlík 43 g“ za cenu 

výrazně nedosahující oprávněných nákladů prodávajícího nebo za cenu nižší, než je 

cena obvyklá. 

13.3.  Trh s čerstvými vejci 

SFÚ na základě usnesení Podvýboru pro potravinářství, veterinární činnost 

a živočišnou výrobu Zemědělského výboru PSP a podnětů Agrární komory ČR provedl 

cenové šetření podle § 12 zákona o cenách, jehož předmětem bylo zjišťování, zda ve 

sledovaném období nedocházelo ke zneužití hospodářského postavení na straně 

kupujících uplatňováním výrazně podnákladových cen při nákupu čerstvých slepičích 

vajec. Výše uvedený krok šetření cen čerstvých konzumních vajec lze definovat jako 

první fázi cenového šetření, v rámci kterého byly zpracovávány získané informace od 

dodavatelů.  

Po zpracování údajů od dodavatelů bude vyhodnoceno, zda existuje podezření 

na zneužití výhodnějšího hospodářského postavení. 

Na základě zjištěných skutečností bude nejpozději do konce dubna 2019 uzavřena 

přípravná fáze úředním záznamem s případnými návrhy na zahájení cenových kontrol. 

 

13.4.   Platební styk 

Ministerstvo financí je mimo jiné příslušným správním orgánem i v oblasti úplaty 

odpovídající ceně obvyklé podle ustanovení § 237 odst. 4 zákona č. 370/2017 Sb., 

o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o platebním styku“) 

a zákona o cenách tak, jak je tato cena upravena v ustanovení § 212 a § 213 zákona 

o platebním styku. 

Na základě výše uvedené kompetence bylo rozhodnuto provést v souladu 
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s ustanovením § 12 zákona o cenách šetření, jehož účelem bylo zjistit, jak jsou 

ustanovení § 212 a § 213 zákona o platebním styku naplňována v praxi. 

Povinnost vést základní platební účet je stanovena v § 217 zákona o platebním styku. 

Povinnost vést základní platební účet se nevztahuje na banky, které nevedou platební 

účty spotřebitelům.  

Žádost o vyplnění dotazníku, určeného k získání cenových informací byla odeslána 

na 47 bank. Vyhodnocením získaných odpovědí bylo zjištěno, že povinnost vést 

základní platební účet se vztahuje pouze na 21 bank. Po vyhodnocení získaných 

skutečností bylo rozhodnuto, že fáze šetření bude ukončena, poněvadž vyhodnocené 

údaje nenasvědčovaly k tomu, že by došlo k porušení ustanovení zákona o cenách. 

13.5. Výše nájmů v ordinacích praktických lékařů 

Ministerstvo financí provádělo v roce 2018 v návaznosti na požadavek Svazu měst 

a obcí České republiky týkající se možnosti regulace cen nájemného ordinací pro 

praktické lékaře prostřednictvím maximálních cen šetření, které bylo zaměřeno na 

získání informací o výši účtovaných cen za pronájem těchto ordinací. Údaje 

jsou získávány pro potřeby vyhodnocování vývoje cen. 

Šetření, které probíhá i v roce 2019, je zaměřeno pouze na získání informací 

o pronajímaných nebytových prostorách, které jsou využívány k provozování praxe 

praktickými lékaři. Vyžadované údaje jsou sumarizovány do tabulek dle typů 

pronajímaných objektů, tj. objektů ve vlastnictví obcí, osobním vlastnictví 

pronajímatele, příp. ve vlastnictví jiného zdravotnického zařízení (poliklinika, 

nemocnice apod.). 

 

 

V Praze dne 8. dubna 2019 

 

Předseda vlády: 

 


