
 
 
 
 
“Vážení, vydali jste prý nedávno nový cenový výměr, podle kterého všechny vodárenské 
společnosti musí při kalkulaci cen vody vycházet mimo jiné z tzv. přiměřeného zisku, o což se 
dlouhodobě zajímám.. V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám: 
1) poskytnout informace v tomto výměru obsažené, a to poskytnutím jeho kopie třeba 
elektronicky, 
2) sdělit, zda jste něco podobného vydali i pro oblast teplárenství, a v tom případě také 
poskytnutím jeho kopie třeba elektronicky. 
3) Pokud jste se obsahem bodu 2) dosud nezabývali, dávám Vám k tomu podnět.”  
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení o 
odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážený pane,  
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 12. února 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Požádal jste o poskytnutí informací v tomto 
znění:  
 
“Vážení, vydali jste prý nedávno nový cenový výměr, podle kterého všechny vodárenské 
společnosti musí při kalkulaci cen vody vycházet mimo jiné z tzv. přiměřeného zisku, o což se 
dlouhodobě zajímám.. V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám: 
1) poskytnout informace v tomto výměru obsažené, a to poskytnutím jeho kopie třeba 
elektronicky, 
2) sdělit, zda jste něco podobného vydali i pro oblast teplárenství, a v tom případě také 
poskytnutím jeho kopie třeba elektronicky. 
3) Pokud jste se obsahem bodu 2) dosud nezabývali, dávám Vám k tomu podnět.”  
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále také jen „ministerstvo“) sděluje následující: 
 
K bodu 1): 
  

Vámi požadovaný Výměr MF č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, je zveřejněn na webových stránkách ministerstva, kde 
jsou publikována všechna cenová rozhodnutí. Tento cenový výměr naleznete na stránkách 
www.mfcr.cz, v části „Soukromý sektor“, dále „Cenová regulace a kontrola“ a dále „Cenový 
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věstník“ pod odkazem na „Cenový věstník 12/2016“. Výměr Vám zároveň zasíláme v příloze 
tohoto dopisu. 

 
K bodu 2): 
 
 Podle ustanovení § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto 
zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, 
územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Ministerstvo financí není 
cenovým orgánem pro oblast energetiky a teplárenství a požadované informace pod tímto 
bodem se tedy nevztahují k působnosti ministerstva. 
 

Podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 
znění pozdějších předpisů, je působnost pro regulaci a kontrolu cen v oblasti energetiky a 
teplárenství svěřena Energetickému regulačnímu úřadu, Masarykovo náměstí 5, 586 01 
Jihlava (www.eru.cz). Energetický regulační úřad reguluje formou úředně stanovených 
minimálních, pevných a maximálních cen elektrickou energii, formou pevných a maximálních 
cen zemní plyn a formou věcného usměrňování cen tepelnou energii. 
 
 S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 
Vaši žádost o poskytnutí informací v bodu 2)  o d k l á d á. 
 
K bodu 3): 
 
 K požadavku uvedenému pod bodem 3) Vám doporučujeme se s případnými podněty 
k provedení kontroly cen v oblasti energetiky obrátit na Energetický regulační úřad, do jehož 
působnosti tato oblast spadá. 
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