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Informace o výsledcích kontrolní činnosti
Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

za část roku 2017
Zaměření kontrolní činnosti
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) je oprávněn k výkonu kontrolní činnosti,
při které se uplatňuje postup dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
v těchto případech:
a) Státní dozor dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o dráhách“)
b) Cenová kontrola dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o cenách“)
A) Státní dozor
Odbor přístupu k dopravní infrastruktuře, jako dozorový orgán ÚPDI, oprávněný ke své činnosti dle
§ 58 zákona o dráhách, zahájil svou činnost krátce po dostatečném personálním obsazení ÚPDI.
S ohledem na nedávný vznik ÚPDI, obdržel tento dozorový orgán v roce 2017 jeden podnět, na jehož
základě byl proveden státní dozor. Obsahem dozoru byla organizace drážní dopravy při výluce
Negrelliho viaduktu. Předmětný dozor zahájený v roce 2017 byl v témže roce i uzavřen, byly
vypořádány námitky a byla uložena opatření k odstranění závad.
B) Cenová kontrola
Oddělení cenové kontroly, jako cenový kontrolní orgán ÚPDI, oprávněný k provádění cenové kontroly
ve smyslu § 2b odst. 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve
znění pozdějších předpisů, započal svou činnost na podzim roku 2017. Z tohoto důvodu v uvedeném
období zahájil pouze 1 kontrolu s předmětem kontroly: dodržování věcně usměrňovaných cen ve smyslu
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách a vedení cenové evidence dle § 11 zákona o cenách při kalkulaci a
uplatňování cen „užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných
vleček“.
Počty kontrol
Z uvedeného počtu kontrol nebyla k 31. 12. 2017 uzavřena žádná kontrola, zahájená kontrola stále
probíhá.
Přehled provedených cenových kontrol, a rozhodnutí o uložení pokuty s uvedením kontrolované osoby,
výše pokuty a ustanovení zákona o cenách, které bylo porušeno, bude pravidelně zveřejňován ve smyslu
ustanovení § 17a zákona o cenách, v Cenovém věstníku na Internetových stránkách Ministerstva financí
na adrese Cenový věstník | Legislativa | Ministerstvo financí ČR.
Kontroly
Kontrolní činnost vycházela z plnění povinností z článku 9 nařízení Komise (EU) 2015/909.
Stížnosti nebo podněty
Cenový kontrolní orgán neobdržel v roce 2017 žádnou stížnost nebo podnět, na jehož základě by provedl
cenovou kontrolu.
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