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ROZHODNUTÍ 
MINISTERSTVA FINANCÍ 
č.j. MF-35053/2013/16-1838 

PID MFCR3XCHNN 
 
 
 
 
 
 
o odvolání společnosti VETT a.s., se sídlem Zákupy, Nádražní čp. 287, PSČ 471 23,  IČ      
254 04 717, zastoupené advokátem JUDr. Jiřím Teryngelem, se sídlem Praha 5 - Smíchov,  
Ke Klimentce 2186/15, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem č.j. 
5860/08-2700-506935 ze dne 5.6.2008, sp. zn. 5332/08-2700-506935-29 o uložení pokuty za 
porušení cenových předpisů podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve výši  8 595 912,- Kč a o paušální částce náhrady nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.  
 
Ministerstvo financí vázáno právním názorem Městského soudu v Praze uvedeným 
v rozsudku sp. zn. 11 Ca 284/2008-66 ze dne 18.5.2010 a právním názorem uvedeným 
v rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 14/2011-134 ze dne 11.1.2013  
v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. a)  zákona č. 500/2004 Sb. 

 
rozhodnutí správního orgánu I. stupně ruší a správní řízení zastavuje. 

 
 
 
 
 
 

              O d ů v o d n ě n í : 
 

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem shora uvedeným rozhodnutím uložilo společnosti 
VETT, a.s. (dále jen účastník) pokutu za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 3 
zákona o cenách, kterého se účastník dopustil podle tohoto rozhodnutí tím, že zneužil svého 
výhodnějšího hospodářského postavení vůči kupujícímu Městu Česká Lípa tak, že v průběhu 
roků 2005 a 2006 uplatnil cenu za poskytování veřejné služby zajištění dopravní obslužnosti 
vyšší než cenu obvyklou odvozenou z cen srovnatelných služeb na trhu. Konkrétně účastník 
uplatnil v r. 2005 cenu ve výši 77,79 Kč/km (cena obvyklá byla zjištěna ve výši 37,60 Kč/km) 
a v r. 2006 cenu 80,65 Kč/km (cena obvyklá byla 39,60 Kč/km). Tímto jednáním účastník 
zneužil své hospodářské postavení ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o cenách a získal za období 
od 1.1.2005 do 31.12.2006 nepřiměřený hospodářský prospěch v celkové výši 15 012 413,- 
Kč. Kontrolováno bylo období r. 2005 a 2006, pokuta byla uložena  s ohledem na částečnou 
prekluzi objektivní tříleté lhůty pro uložení pokuty pouze za období od 1.9.2005 do 
31.12.2006. 
 
Proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem se účastník v zákonné lhůtě odvolal. 
Odvolací orgán po přezkoumání věci svým rozhodnutím  č.j. 16/58306/2008/1606 ze dne 
28.7.2008 odvolání účastníka zamítl a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. 
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Následně podal účastník proti rozhodnutí odvolacího orgánu v zákonné lhůtě žalobu 
k Městskému soudu v Praze, který svým rozsudkem 11 Ca 284/2008-66 ze dne 18.5.2010 toto 
rozhodnutí o odvolání zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení s tím, že rozhodnutí je nezákonné, 
protože nebyla dodržena jednoroční subjektivní lhůta pro uložení pokuty, která byla 
stanovena v § 17 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 
 
Ministerstvo financí jako odvolací orgán podalo proti výše uvedenému rozsudku Městského 
soudu v Praze kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 
 
Rozšířený senát tohoto soudu vydal dne 18.9.2012 Usnesení 7 Afs 14/2011-115, kterým věc 
vrátil k projednání a rozhodnutí sedmému senátu.  V tomto Usnesení mj. uvedl, že správní 
orgán se „dozví“ o porušení cenových předpisů (§ 17 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách), dnem, kdy soustředí onen okruh poznatků, informací a důkazních prostředků, z nichž 
lze na spáchání deliktu usoudit. Není rozhodující, zda v tento den již byl zpracován kontrolní 
protokol, ani zda tyto poznatky byly analyzovány a posouzeny se závěrem, že delikt byl 
spáchán a kým.  
 
Sedmý senát NSS vázán závazným právním názorem vysloveným rozšířeným senátem 
rozsudkem 7 Afs 14/2011-134 ze dne 11.1.2013 kasační stížnost zamítl. 
 
Odvolací orgán je povinen řídit se závěrem rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
18.5.2010 sp. zn. 11 Ca 284/2008 - 66, který jeho rozhodnutí   č.j. 16/58306/2008/1606 
prohlásil za nezákonné. Z těchto důvodů je odvolací orgán nucen shora uvedené rozhodnutí 
Finančního ředitelství v Ústí nad Labem  zrušit a správní řízení v dané věci zastavit. 
 
 
 
 
 
 

P o u č e n í   : 
 
Proti  rozhodnutí  o  odvolání  se nelze  podle ustanovení § 91 odst. 1  zákona č. 500/2004 Sb. 
dále odvolat. 
 
 
 
 
V Praze dne  21. února 2013  
 

Otisk úředního razítka 
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