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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 2019
Zaměření kontrolní činnosti
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad) je oprávněn k výkonu kontrolní činnosti,
při které se uplatňuje postup podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád) (dále jen
kontrolní řád) v těchto případech:
a) Státní dozor podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen zákon o dráhách)
b) Cenová kontrola podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, (dále jen zákon o cenách)
A) Státní dozor
Odbor přístupu k dopravní infrastruktuře, oprávněný k dozorové činnosti podle § 58 zákona
o dráhách, vykonal v roce 2019, kromě jiné své činnosti, tři státní dozory. Obsahem dvou z těchto
dozorů bylo dodržování povinností provozovatele dráhy, zejména ustanovení § 23b a 23c zákona
o dráhách, tj. zda provozovatel vlečky plní své povinnosti při omezení provozování dráhy
a ve druhém případě plnění obecných povinností provozovatele dráhy. Obsahem třetího dozoru bylo
dodržování povinností provozovatele zařízení služeb, zejména ustanovení § 23d a § 23f zákona
o dráhách, tj. plnění obecných povinností při provozování zařízení služeb. Ani v jednom z případů
nebylo výsledkem dozoru uložení sankce. V jednom případě bylo vedeno řízení ve věci uložení
odstranění nedostatků, ve druhém případě byl o výsledcích státního dozoru informován příslušný
úřad.
B) Cenová kontrola
Oddělení cenové kontroly, jako cenový kontrolní orgán Úřadu, oprávněný k výkonu cenové
kontroly ve smyslu § 2b odst. 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, v roce 2019 prováděl cenové kontroly na základě vlastní kontrolní iniciativy Úřadu
podle předem schváleného ročního plánu kontrol se zaměřením na dodržování podmínek
pro stanovení věcně usměrňovaných cen za užití železniční infrastruktury celostátních a
regionálních drah a veřejně přístupných vleček, a za užití zařízení služeb a poskytování služby
pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy.
Kontrolní činnost vycházela z plánu kontrol podle § 27 kontrolního řádu na rok 2019.
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Počet kontrol za rok 2019:
V průběhu roku 2019 bylo řešeno celkem 5 cenových kontrol. Z tohoto počtu jedna cenová kontrola
byla zahájena již v roce 2018, zbylé čtyři kontroly byly zahájeny v průběhu roku 2019. Z kontrol
zahájených v roce 2019 byla jedna cenová kontrola ukončena, a to včetně nabytí právní moci
rozhodnutí o pokutě a uhrazení uložené pokuty. U kontroly zahájené v roce 2018 bylo v roce 2019
vydáno rozhodnutí o přestupku v prvním stupni.
Počty porušení za rok 2019:
U cenové kontroly, která byla zahájena a ukončena v roce 2019 a stejně tak v případě kontroly
zahájené v roce 2018 a ukončené v roce 2019, bylo zjištěno porušení cenových předpisů,
a to především dodržování věcně usměrňovaných cen ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona
o cenách a vedení cenové evidence podle § 11 téhož zákona, při kalkulaci a uplatňování cen za užití
zařízení služeb pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy.
Počty a výše uložených pokut za rok 2019:
Celkem byly uloženy dvě pokuty ve výši 25 000 Kč a 15 000 Kč. Pokuta ve výši 25 000 Kč byla
k 31. 12. 2019 uhrazena. Proti pokutě ve výši 15 000,- Kč byl podán v řádném termínu rozklad
a byla zaplacena až v prvním čtvrtletí roku 2020.
V průběhu kalendářního roku 2019 nebyl k Úřadu podán žádný podnět, který by byl vyhodnocen
jako podnět k zahájení cenové kontroly.
Přehled o kontrolách plnění opatření k nápravě:
V návaznosti na cenovou kontrolu vyplývající z § 14 odst. 2 zákona o cenách nebyla žádná
konkrétní opatření k nápravě přijata, odstranění závad se řešilo prostřednictvím sankcí.
Celkový přehled za rok 2019:
Státní odborný dozor
Počet zahájených kontrol
Počet kontrol převedených z předešlého roku
Z toho:
celkový počet ukončených kontrol
Celkový počet ukončených kontrol se zjištěním
(ukončených rozhodnutím o uložení pokuty) a
jejich celková výše v Kč
Celkový počet vyřízených podnětů/z toho
neoprávněných
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