S ohledem na současný vývoj cen některých potravin, kdy např. jeden obchod prodává Ramu
Clasic za 33,90 Kč, ale řetězce za 44,90 Kč a víc a v akci potom za 24,90 Kč nebo 26,90 Kč,
u másla, mléka a mléčných výrobků je to obdobné, nabízí se otázka, zda je dodržován zákon
o cenách v části týkající se povinnosti prodejce zahrnovat do ceny toliko přiměřený zisk
a ekonomicky oprávněné náklady.
Protože cenové kontroly spadají do povinností ministerstva financí, žádám s odvoláním na zákon
o svobodném přístupu k informacím o informace, zdy vůbec a pokud ano tak u kterých
obchodníků, u jakých výrobků a s jakým výsledkem byly provedeny kontroly přiměřenosti zisku
a oprávněnosti nákladů zahrnutých do cen pro spotřebitele, a to za dobu fungování nynější vlády.
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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 26. července 2017 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací (dále jen "Žádost") podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí
informací v tomto znění:
„S ohledem na současný vývoj cen některých potravin, kdy např. jeden obchod
prodává Ramu Clasic za 33,90 Kč, ale řetězce za 44,90 Kč a víc a v akci potom za 24,90 Kč
nebo 26,90 Kč, u másla, mléka a mléčných výrobků je to obdobné, nabízí se otázka, zda je
dodržován zákon o cenách v části týkající se povinnosti prodejce zahrnovat do ceny toliko
přiměřený zisk a ekonomicky oprávněné náklady.
Protože cenové kontroly spadají do povinností ministerstva financí, žádám s odvoláním na
zákon o svobodném přístupu k informacím o informace, zdy vůbec a pokud ano tak u kterých
obchodníků, u jakých výrobků a s jakým výsledkem byly provedeny kontroly přiměřenosti
zisku a oprávněnosti nákladů zahrnutých do cen pro spotřebitele, a to za dobu fungování
nynější vlády.
Předem děkuji a spoléhám v poskytnutí žádaných informaci v přijatelném termínu, neboť by je
ministerstvo mělo mít "při ruce" bez zdlouhavého zjišťování, když se dotýkají každodenních
spotřeby všech obyvatel ČR.“
K prvnímu odstavci žádosti o informace Ministerstvo financí (dále jen
"ministerstvo")uvádí, že v současné době žádný druh potravinářského zboží při prodeji
v maloobchodě nepodléhá žádné formě cenové regulace. Nelze tedy dovozovat, že zákon
o cenách ukládá povinnost prodejcům zahrnovat do ceny pouze přiměřený zisk a ekonomicky

oprávněné náklady. Ceny při prodeji tohoto sortimentu se v souladu se zákonem sjednávají
dohodou prodávajícího a kupujícího a stát je přímo neovlivňuje. Smluvní strany jsou povinny
respektovat ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 o cenách, v platném znění (dále
jen „zákon o cenách“) zakazující zneužívat výhodnějšího hospodářského postavení k získání
nepřiměřeného majetkového prospěchu. Vzhledem k účinné soutěži na straně nabídky
při maloobchodním prodeji potravin (řada navzájem si konkurujících řetězců a dalších
prodejců) nelze u žádného soutěžitele vzhledem ke stanoveným kritériím konstatovat existenci
výhodnějšího hospodářského postavení. Shodné stanovisko zastává i Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže z hlediska úpravy obsažené v zákonu o ochraně hospodářské soutěže.
Vzhledem k výše uvedenému je výkon cenové kontroly zaměřen především
na dodržování cenových přepisů u zboží podléhajícího cenové regulaci.
K Vaši žádosti dále uvádíme, že ministerstvo sleduje dlouhodobě vývoj cen
potravinářských výrobků, kdy se touto problematikou zabývalo i v předchozím volebním
období. Ceny zemědělských a potravinářských výrobků byly předmětem trvalé pozornosti
orgánů cenové kontroly, konkrétně oddělení cenové kontroly jednotlivých finančních
ředitelství, respektive od 1. 1. 2013 Specializovaného finančního úřadu.
Na základě obdržených podnětů zadalo v červnu 2010 ministerstvo, odbor 16 - Cenová
politika, oddělením cenové kontroly finančních ředitelství úkol provést u vybraných subjektů
šetření podle § 12 zákona o cenách o nákupních a prodejních cenách mléka, másla a sýrů.
Šetření se konkrétně týkalo následujícího zboží:
- mléko syrové kravské;
- máslo, 82% tuku, bal. 250 g (ne stolní máslo);
- mléko trvanlivé polotučné, 1,5% tuku, bal. 1 litr;
- sýr Eidam cihla, 30% t. v s.;
- sýr Eidam cihla, 45% t. v s.
Celorepublikové šetření nákupních a prodejních cen mléka, másla a sýrů bylo
provedeno celkem u 25 vybraných významných subjektů. Z toho bylo 12 zpracovatelů
(mlékáren), 8 velkoobchodů a 5 obchodních řetězců. Ve finančním vyjádření bylo předmětem
šetření zboží s obratem v celkové výši téměř 5 mld. Kč v prodejních cenách obchodních řetězců
bez DPH.
Meziproduktovým cenovým porovnáním sledovaných druhů zboží bylo zjištěno,
že na objemově nosných výrobcích, jakými jsou mléko trvanlivé polotučné, 1,5% tuku,
bal. 1 litr a máslo, 82% tuku, bal. 250 g, které nízkými prodejními cenami lákají kupující, mají
zpracovatelé i obchodní řetězce zpravidla dlouhodobě velmi nízkou až zápornou marži, zatímco
u jiného zboží, konkrétně u šetřených sýrů Eidam, jsou realizovány jednotkové marže řádově
vyšší než u mléka a másla. Tato skutečnost prokazuje, že v rámci obchodní politiky je běžnou
praxí kompenzace rozdílných hodnot marží dosahovaných u jednotlivých druhů zboží.
Provedené šetření nezaložilo podezření na možné zneužití hospodářského postavení ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 3 zákona o cenách.
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V roce 2013 ministerstvo zahájilo prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu
(dále jen "SFÚ") ve vybraných pekárnách šetření prodejních cen pečiva s cílem získat
informace pro případné zahájení cenové kontroly zaměřené na ověření, zda nedochází
k porušování § 2 odst. 3 zákona o cenách tj. zneužití výhodnějšího hospodářského postavení při
nákupu pečiva. Na základě provedeného vyhodnocení všech cenových informací byl učiněn
závěr, že zjištěné informace neposkytly dostatečné důkazy o porušení cenového předpisu,
a cenová kontrola proto nebyla zahájena.
Ministerstvo v r. 2016 zahájilo šetření výše uplatňovaných nákupních a prodejních
cen vybraných potravinářských výrobků v obchodních řetězcích s využitím pracovníků
cenové kontroly SFÚ. SFÚ si vyžádal u šesti významných obchodních společností
(tzv. „maloobchodních řetězců“) cenové informace podle § 12 odst. 1 zákona o cenách,
zaměřené na vývoj uplatňovaných nákupních a konečných prodejních cen vybraných druhů
zboží (másla, trvanlivého mléka, sýru Eidam, slepičích vajec, chlazených kuřat, vepřové
plece, vepřové kýty a vepřové krkovice) za období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016,
tj. za 5 měsíců, kdy šetření stále probíhá.
Pro detailní informace ohledně zpracování cenové analýzy s informací, u kterých
obchodníků byla tato prováděna, Vám ministerstvo doporučuje obrátit se na Specializovaný
finanční úřad se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7.
S ohledem na výše uvedené ministerstvo podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c)
Zákona část Vaší žádosti o poskytnutí informací o d k l á d á.
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