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Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení 
 

Ministerstvo financí, odbor 16 – Cenová politika, jako příslušný orgán v oblasti cen 
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že s obchodní společností 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 
682 01 Vyškov, IČO 494 54 587 (dále jen „podezřelá z přestupků“), podle ustanovení 
§ 46 odst. 1 správního řádu zahajuje správní řízení ve věci porušení ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), které spatřuje Ministerstvo 
financí v tom, že podezřelá z přestupků: 

- zahrnula do kalkulací cen vody, uplatňovaných v období od 1. 4. 2014 
do 31. 12. 2016 náklady neodpovídající pravidlům věcného usměrňování cen, 

- neuchovala evidenci o cenách podle ustanovení § 11 zákona o cenách 
prokazující dodržení pravidel věcného usměrňování cen. 

Takové jednání odpovídá skutkovým podstatám přestupků, které jsou uvedeny 
v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) a v ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona 
o cenách. 

Tímto se vyrozumívají všechny osoby, které se domnívají, že byly poškozeny výše 
popsaným porušením právních předpisů, o jejich možnosti uplatnit nárok na vydání 
bezdůvodného obohacení od podezřelé z přestupků. Nárok se uplatňuje 
u Ministerstva financí, odboru 16 - Cenová politika, formou podání ve smyslu 
ustanovení § 37 správního řádu ve lhůtě 15 dnů od data doručení tohoto vyrozumění 
veřejnou vyhláškou.  
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