
  

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

 

Žádost ze dne 18. 4. 2018 (doručeno 19. 4. 2018 prostřednictvím e-mailu 
podatelna@uzei.cz ) 

„Vážení, 
ve smyslu § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, se na Vás obracím jako na povinný subjekt a dovoluji si Vás požádat o 
poskytnutí informací, týkajících se výsledků, které Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
získal v rámci tzv. „Monitoringu chování obchodních řetězců v oblasti prodeje potravin“, resp. 
obdobného cenového šetření, prováděného na podzim 2017 v prodejnách obchodních řetězců 
(oficiální název a přesný termín konání projektu nám není znám), zejména procentuální 
vyjádření podílu jednotlivých účastníků potravinového řetězce na finální spotřebitelské ceně 
zkoumaných potravin, případně marží jednotlivých účastníků potravinového řetězce. 

Jedná se o data, na něž se odkazoval a jejichž část veřejně prezentoval ministr 
zemědělství pan Jiří Milek na konferenci „219. Žofínské fórum“ dne 20. 3. 2018 (např. ceny 
másla, jako zdroj byl uveden ÚZEI).“ 
 

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Odpověď ze dne 4. 5. 2018 

Monitoring obchodních řetězců je agenda, kterou vykonává ÚZEI na základě požadavku 
ministerstva zemědělství a váže se pouze na maloobchodní prodej.  

Cenové šetření a „… procentuální vyjádření podílu jednotlivých účastníků potravinového 
řetězce na finální spotřebitelské ceně zkoumaných potravin, případně marží jednotlivých 
účastníků potravinového řetězce“, který zmiňujete ve vašem dotazu, nezkoumáme. Výpočtem 
podílů se ÚZEI nezabývá a nemá je k dispozici, především z důvodu velmi obtížné dostupnosti 
relevantních dat.  

V době prudkého růstu ceny másla na trhu koncem roku 2017 reagoval ÚZEI na podnět MZe 
a provedl propočty vzájemných vztahů mezi cenami u vertikály komodity máslo na základě 
údajů z veřejně dostupných dat ČSÚ a MZe (odkazy na používané zdroje jsou v závěru textu). 
Právě v případě másla se jedná o poměrně složitý postup. V případě prezentace pana ministra, 
na kterou se odkazujete, se jednalo o vyjádření, jak se jednotlivé články vertikály podílí na 
tvorbě ceny v průběhu celé vertikály (17 – 24 %; 30 – 32 %; 44 – 50 %). Podíl maloobchodu 
byl vyjádřen se zahrnutím DPH s tím, že je nutné DPH odečíst. Základem byly veřejně 
dostupné údaje ČSÚ a MZe. Zdůrazňujeme, že data ČSÚ a MZe odhalují průměrné prodejní 
ceny celého segmentu dané úrovně vertikály (zemědělská prvovýroba – zpracovatel – 
maloobchod) a ÚZEI je tak vždy interpretuje. 

Samozřejmě údaje o tom, jak se podílí jednotlivé články vertikály na tvorbě ceny, neodráží 
nákladovou část, ale ukazují relace mezi výkupními cenami jednotlivých úrovní vertikály. K 
proniknutí do nákladové sféry nemá ÚZEI patřičné podklady.  
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http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky&katalog=31785#katalog=31785  

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-prumyslovych-vyrobcu-brezen-2018  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky&katalog=31779  
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