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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 rok 2018 

 
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, vykonal v roce 2018, kromě jiné své činnosti, jeden státní dozor. Obsahem 
dozoru bylo dodržování povinností provozovatele dráhy, zejména ustanovení § 23d zákona                      
o dráhách, zda provozovatel zařízení služeb poskytuje dopravcům prostřednictvím tohoto zařízení 
služby bezprostředně související s provozováním drážní dopravy nediskriminačním způsobem                     
za cenu sjednanou podle cenových předpisů. Uvedený dozor byl v roce 2018 i uzavřen, a to včetně 
vypořádání námitek. 
 

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, v roce 2018 pokračoval v provádění cenových kontrol a 
to jak na základě kontrolní iniciativy ÚPDI, tak i na základě oznámení. 

Kontrolní činnost vycházela z předběžného plánu, který odpovídal stávajícím personálním 
možnostem Oddělení cenové kontroly ÚPDI. 

Počet kontrol za rok 2018: 

V roce 2018 byly provedeny a dokončeny dvě cenové kontroly a jedna kontrola byla započata. 
 

Počty porušení za rok 2018: 

U dvou kontrol bylo zjištěno porušení cenových předpisů. 
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Přehled o provedených cenových kontrolách je pravidelně zveřejňován v cenovém věstníku MF ČR 
na adrese Cenový věstník I Legislativa I Ministerstvo financí ČR. 
 

Počty a výše uložených pokut za rok 2018: 

Celkem uloženy 2 pokuty ve výši 5 000,- Kč a 100 000,- Kč. 
 
Počty stížností a kontrol provedených na jejich základě: 

1/1 

Zobecnění opatření k nápravě: 

Vzhledem k počtu provedených kontrol a současně v situaci, kdy způsoby porušení cenových 
předpisů jsou navzájem velmi odlišné, není možno zobecnit závěry těchto kontrol. 

 
Přehled o kontrolách plnění opatření k nápravě: 

Opatření k nápravě nebyla přijata, ponecháno v rovině sankcí.  
 

Kontroly: 
 
Kontrolní činnost vycházela z plnění povinností z článku 9 nařízení Komise (EU) 2015/909. 

 

Celkový přehled: 

         Ing. Pavel Kodym 
     

   předseda Úřadu pro přístup 
     k dopravní infrastruktuře  
 

 
 

 
 Státní odborný 

dozor 
Cenová 
kontrola 

Počet zahájených kontrol 1 3 

Z toho:  
celkový počet ukončených kontrol 1 2 

celkový počet ukončených kontrol se zjištěním 
(ukončených rozhodnutím o uložení pokuty) a 
jejich celková výše v Kč 

0/0 
 2/105 000,- Kč 

Celkový počet vyřízených podnětů/z toho 
neoprávněných 0/0 1/0 
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