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Poskytnutí informace
Vážený pane magistře,
dne 10. 6. 2010 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Krajský živnostenský úřad
Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem
„Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – cenová regulace“ (dále jen „žádost“).
V žádosti požadujete zodpovězení následujících otázek:
1. Uplatňuje kraj v současnosti oprávnění vyplývající z ustanovení § 4 zákona
č. 265/1991 Sb.?
2. Pokud ano, jaké druhy zboží/služeb jsou v současnosti regulovány na území kraje? Které
z nich jsou regulovány podle § 4 odst. 1 písm. a) – tedy zboží/služby, které jinak nejsou
regulovány maximální cenou Ministerstvem financí? Které z nich jsou regulovány podle
§ 4 odst. 1 písm. b) – tedy zboží/služby, kterým kraj stanovil maximální cenu nižší než tu,
kterou stanovilo Ministerstvo financí?
3. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. a) – tedy u zboží/služeb,
které nejsou regulovány maximální cenou Ministerstvem financí - jakým způsobem
postupuje k určení výše maximální ceny? Kde lze nalézt postup pro stanovení maximální
ceny (metodiku) tak, aby bylo přezkoumatelné, jaké hodnoty a z jakých zdrojů vstupují do
procesu stanovení maximální ceny?
4. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. a) – tedy u zboží/služeb,
které nejsou regulovány maximální cenou Ministerstvem financí - uplatňují se v procesu
stanovení úředně stanovené ceny prvky správního řízení ve smyslu správního řádu
(zahájení řízení, dokazování, rozhodnutí, možnost opravných prostředků), apod.? Pokud
ano, kolik takových správních řízení kraj vedl v roce 2009 a s kolika účastníky řízení
(jednotlivé individuální účastníky prosím započítat do statistiky pouze jednou pro celý
rok, ne opakovaně).
Pokud ne, jakým způsobem a v jakém rozsahu kraj komunikuje se subjekty, které jsou
regulací cen přímo dotčené (výrobce zboží, poskytovatel služeb, osoby podílející se dále
na prodeji konečnému spotřebiteli – distributoři, apod.)?
5. Pokud kraj stanovuje maximální ceny, kde lze naleznout seznam regulovaného
zboží/služeb v souladu s ustanovením § 10 zákona o cenách.
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6. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. b) – tedy u zboží/služeb,
kterým kraj stanovil maximální cenu nižší než tu, kterou stanovilo Ministerstvo financí jakým způsobem postupuje k určení výše maximální ceny? Kde lze nalézt postup pro
stanovení maximální ceny (metodiku) tak, aby bylo přezkoumatelné, jaké hodnoty a
z jakých zdrojů vstupují do procesu stanovení maximální ceny?
7. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. b) – tedy u zboží/služeb,
kterým kraj stanovil maximální cenu nižší než tu, kterou stanovilo Ministerstvo financí uplatňují se v procesu stanovení úředně stanovené ceny prvky správního řízení ve smyslu
správního řádu (zahájení řízení, dokazování, rozhodnutí, možnost opravných prostředků),
apod.?
Pokud ano, kolik takových správních řízení kraj vedl v roce 2009 a s kolika účastníky
řízení (jednotlivé individuální účastníky prosím započítat do statistiky pouze jednou pro
celý rok, ne opakovaně).
Pokud ne, jakým způsobem a v jakém rozsahu kraj komunikuje se subjekty, které jsou
regulací cen přímo dotčené (výrobce zboží, poskytovatel služeb, osoby podílející se dále
na prodeji konečnému spotřebiteli – distributoři, apod.)?
8. Kolik cenových kontrol provedl kraj v roce 2009? V jaké souhrnné výši uložil kraj pokuty
za porušení cenových předpisů kraje?
9. Který organizační útvar kraje je příslušný k činnostem souvisejícím s cenovou regulací
v rozsahu zákona č. 265/1991 Sb.?
10. Je kraji známo, zda na jeho území existují obce, které využívají oprávnění plynoucí
z ustanovení § 4a zákona č. 265/1991 Sb. a stanovují maximální ceny v rozsahu a
za podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva financí? Pokud ano, které?
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme
Vámi požadované informace, a to:
Ad 1.
Jihomoravský kraj v současnosti neuplatňuje (dosud ani neuplatňoval) oprávnění
vyplývající z ustanovení § 4 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 265/1991 Sb.).
Ad 2. až ad 7.
Vzhledem k negativní odpovědi na dotaz č. 1 nelze na dotazy č. 2 až č. 7 odpovědět.
Ad 8.
V roce 2009 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad (dále jen
„KŽÚ“) celkem 49 kontrol, zaměřených na dodržování povinností, vyplývajících z ust. § 11
a § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2009 nebyla
KŽÚ uložena pokuta za porušení cenových předpisů.
Ad 9.
Organizačním řádem Krajského úřadu Jihomoravského kraje jsou činnosti související
s cenovou regulací dle zákona č. 265/1991 Sb., svěřeny odboru Krajský živnostenský úřad.
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Ad 10.
Podle evidence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, který
provádí dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí v přenesené působnosti, využívá (nebo
v minulosti využilo) oprávnění ve smyslu ust. § 4a zákona č. 265/1991 Sb., na území
Jihomoravského kraje celkem 6 obcí, a to: Brno, Dubňany, Rosice, Valtice, Znojmo
a Židlochovice.

S pozdravem

Ing. Bc. Jitka Vítová
vedoucí Krajského živnostenského úřadu
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