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     Dne 18.11.2013 obdržel Specializovaný finanční úřad žádost o poskytnutí informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. Tazatel se dotazoval poskytnutí informací ve věci cenové kontroly provedené u 

obce provozující čistírnu odpadních vod. Na základě této žádosti Specializovaný finanční 

úřad sdělil tyto údaje: 

 

 Cenová kontrola byla zaměřena na dodržování podmínek věcného usměrňování cen 

při tvorbě (kalkulaci) a uplatňování cen za odvádění a čištění odpadních vod, z toho 

jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní čištěná. Dále odpadní voda 

převzatá do kanalizačního systému od jiné osoby, než je odběratel („převzatá voda 

odpadní“). Kontrola byla provedena za období: 1.1.2011 – 31.7.2013. 

 

 Specializovaný finanční úřad dospěl k závěru, že obec porušila cenové předpisy tím, 

že ve výsledné kalkulaci ceny vody odvedené za rok 2011 zahrnula do finančních 

nákladů úroky z investičního úvěru z části hrazeného rozpočtem Jihomoravského kraje 

a tím, že výslednou kalkulaci ceny vody odvedené za rok 2011 ponížila o odhad 

výnosů za převzatou vodu odpadní a tím, že v předběžné kalkulaci ceny vody 

odvedené na rok 2011, ve výsledné kalkulaci ceny vody odvedené za rok 2011 a 

v předběžné kalkulaci ceny vody odvedené na rok 2012 klíčovala správní a výrobní 

režie v rozporu se svým metodickým pokynem. Tímto postupem jednala v rozporu se 

zněním ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Za prokázané porušení cenových předpisů podle § 16 odst. 

1 písm. d) zákona o cenách uložil Specializovaný finanční úřad pokutu v souladu 

s § 16 odst. 4 písm. a) zákona o cenách, ve výši 3 000,- Kč. 

 

 Obec dále porušila cenové předpisy tím, že nevyhotovila předběžné kalkulace cen 

odpadní vody převzaté na roky 2011 a 2012 a výsledné kalkulace cen odpadní vody 

převzaté za roky 2011 a 2012. Neplněním evidenční povinnosti jednala v rozporu se 

zněním ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách. Za prokázané porušení 

cenových předpisů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o cenách uložil Specializovaný 

finanční úřad pokutu v souladu s § 16 odst. 4 písm. a) zákona o cenách, ve výši            

2 000,- Kč. 

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že za prokázané porušení cenových předpisů podle 

§ 16 odst. 1 písm. d) a g) zákona o cenách, uložil Specializovaný finanční úřad pokutu 

v souladu s § 16 odst. 4 písm. a) zákona o cenách, v celkové výši 5 000,- Kč. 

 


