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Výměr MF č. 01/2019

 Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není
provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako
občanské vybavení pro veřejnou správu, soudy, státní
zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu
obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, pro
kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby. Maximální ceny platí
pouze pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno
ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace
zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo
z rezervního fondu organizační složky státu, z rozpočtu kraje
nebo obce.

 Nájemné z pozemků pro  veřejná pohřebiště.

 Aktualizace maximálních cen pro rok 2019 podle cenového vývoje

 Potřeba zohlednit věcné podmínky při sjednávání ceny



Výměr MF č. 01/2019

 Mléčné výrobky pro žáky

Cenová regulace i kontrola vyplývá z   komunitárních  předpisů

Nové komunitární předpisy ukládají poskytovat „čisté“ výrobky zdarma. 
Obdoba jako u ovoce.

Nadále v roce 2019 úřední maximální ceny budou jen pro ochucené 
výrobky.



Výměr MF č. 01/2019 – námět k realizaci

Návrh nové položky regulace plateb za revize 
kotlů na topení - požadavek MŽP



Výměr MF č. 01/2019

Pravidla věcného usměrňování cen

Výčet nákladů zejména neuznatelných jako EON
- upřesnění pravidel pro klíčování společných nákladů



Výměr MF č. 01/2019

Voda

 rozšíření pravidel cenotvorby i pro projekty zařazené do
financování v rámci Národního programu Životní prostředí.
 sjednocení pravidel mezi tvorbou cen u těchto projektů
a projektů financovaných z prostředků EK v rámci
Operačního programu Životní prostředí

 u vody předané (prodávané jedním vodárenským
subjektem druhému vodárenskému subjektu) se zvýší
maximální limit pro uplatnění pevné složky na 30 %
z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a
přiměřeného zisku (dosavadní limit 15 %). Změna se
nebude dotýkat cen účtovaných konečným spotřebitelům –
domácnostem.



Voda pokračování

 Probíhajícími změnami a rekolaudacemi dosavadních
tzv. areálových vodovodů dochází k jejich změně na provozně
související vodovod nebo provozně související kanalizaci, což ve
svém důsledku znamená změnu charakteru dodávky vody
(dosavadní finální odběratel se mění na vlastníka provozně
souvisejícího vodovodu a má právo na odběr za cenu pro vodu
předanou namísto dosud uplatňované ceny pro vodu pitnou.
Změna pravidla regulace bude umožňovat, aby změna provedená
v průběhu kalendářního roku se promítla až do cen
sestavovaných a sjednávaných pro rok následující po kolaudaci
příslušné změny vodovodu.



Výměr MF č. 01/2019

Pohřebnictví

Služby v oblasti pohřebnictví zajišťované obcemi § 5 zákona o 
pohřebnictví

Vyhláška MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného 
pohřbení

Vymezení podrobnějšího rozsahu služeb, které mohou být součástí 
ceny vyžadované po obci, včetně některých omezení.



Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací

Zásadní odvětví pro udržení základních životních podmínek občanů.

Nutnost komplexního nikoliv dílčích řešení

Státní cenová regulace v kombinaci s regulací ze strany měst a obcí.



Přechodná ustanovení zákona o cenách

Pro připomenutí pro výkon cenové kontroly v maloobchodě

Od 1. 5. 2014 platí plně povinnost označovat výrobky

prodejní cenou současně s měrnou cenou. Prodávající jsou
povinni uvádět u balených potravinářských výrobků vedle
prodejní ceny (za balení) i cenu za jednotku množství (litr,
kg apod.) i v prodejnách se samoobslužným prodejem
menších než 400 m čtverečních.

Nejsou  žádné nové výjimky z této povinnosti.



Informační zdroje MF

Cenový věstník  pouze v digitální podobě 

www.portal.gov.cz

Webové zdroje

www.mfcr.cz

- Soukromý sektor

-- Cenový věstník (.pdf) 

(plná znění právních předpisů a rozhodnutí z oblasti cen a 

oceňování, přehledy o kontrolní činnosti)

Novelizovaný obsah webových stránek  včetně 
výkladových stanovisek i návodu pro regulaci místními 
orgány.

http://www.mfcr.cz/
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Děkuji  za pozornost.


