
Informace o výsledcích kontrolní činnosti Odboru 16 - Cenová politika, 
Oddělení 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, podle § 26 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2016 
 

Zaměření kontrolní činnosti 
Oddělení 1604, jako cenový kontrolní orgán Ministerstva financí, oprávněný k provádění cenové 
kontroly dle § 2 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 
znění pozdějších předpisů, započal svou činnost na podzim roku 2016. Z tohoto důvodu v uvedeném 
období zahájil pouze 2 kontroly s předmětem kontroly: dodržování věcně usměrňovaných cen ve 
smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o cenách“) a vedení cenové evidence dle § 11 zákona o cenách při kalkulaci a uplatňování cen 
pitné vody dodávané odběratelům a pitné vody dodávané do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu 
jiné osobě, než je odběratel („voda předaná“), dále cen odpadní vody odvedené kanalizací nečištěné 
a odpadní vody odvedené kanalizací čištěné a odpadní vody převzaté do kanalizace od jiného 
vodohospodářského subjektu („převzatá voda odpadní“). 
 
Počty kontrol 
Z uvedeného počtu kontrol byla k  31.12.2016 uzavřena 1 kontrola a v  1 případě ještě kontrolní 
činnost probíhá. 

Počet zahájených kontrol 2 
Z toho: celkový počet ukončených kontrol 1 

celkový počet ukončených kontrol se zjištěním 
(ukončených rozhodnutím o uložení pokut za porušení 
cenových předpisů) a jejich celková výše v Kč 

 
0/0 

Celkový počet vyřízených podnětů/ z toho neoprávněných 0/0 
 
Přehled provedených cenových kontrol a rozhodnutí o uložení pokuty s uvedením kontrolované 
osoby, výše pokuty a ustanovení zákona o cenách, které bylo porušeno je pravidelně zveřejňován ve 
smyslu ustanovení § 17a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v Cenovém věstníku na Internetových 
stránkách Ministerstva financí na adrese www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik 

 
Kontroly prováděné dle plánu kontrolní činnosti na r. 2016 
Kontrolní činnost vycházela z plánu, který navazoval na schválený dokument „návrh koncepčního 
řešení regulace ve vodárenství“.   

Stížnosti nebo podněty 
Cenový kontrolní orgán neobdržel v roce 2016 žádnou stížnost nebo podnět, na jehož základě by 
provedl cenovou kontrolu. 

Zpracováno dne: 20.1.2017 

Za správnost:  

Mgr. Andrea Zemanská      JUDr. Tamara Rapošová 
  ved. odd. 1604       ředitelka odboru 16 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik



