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MINISTERSTVO FINANCÍ 
Odbor 16 - Cenová politika 

 

Informace o výsledcích kontrolní činnosti odboru 16 - Cenová politika, 
oddělení 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací za rok 2018 
 podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Zaměření kontrolní činnosti 
Kontrolní činnost oddělení 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací 
je prováděna na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 14 odst. 1 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), 
a navazujících cenových předpisů, a dále v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, u 50 největších vodohospodářských subjektů 
v České republice. 
Předmět prováděných cenových kontrol je dodržování závazného postupu při tvorbě ceny 
nebo při kalkulaci ceny, uplatňování věcně usměrňovaných cen ve smyslu ustanovení  
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách a vedení cenové evidence dle ustanovení § 11 zákona 
o cenách při kalkulaci a uplatňování cen: 

− vody pitné dodávané odběratelům,  

− vody pitné dodávané do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, 
než je odběratel („voda předaná“),  

− vody odpadní odvedené kanalizací nečištěné a vody odpadní odvedené kanalizací 
čištěné,  

− vody odpadní převzaté do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu 
(„převzatá voda odpadní“). 

 
V roce 2018 byl splněn plán kontrol; byly zahájeny cenové kontroly u 10/10 
vodohospodářských subjektů. 
Ve stejném  roce byly v souladu s ustanovením § 18 kontrolního řádu ukončeny cenové 
kontroly u třech vodohospodářských subjektů. U všech tří kontrolovaných subjektů bylo 
zjištěno porušení ustanovení § 6 odst. 1 zákona o cenách se závěrem, že tyto subjekty jsou 
důvodně podezřelé z naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení 
§ 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách. V současné době je s těmito subjekty vedeno řízení 
o přestupku. 
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Přehled cenových kontrol v číslech je znázorněn v následující tabulce. 

Počet zahájených cenových kontrol v roce 2018 10 
Počet ukončených cenových kontrol v roce 2018 dle ustanovení § 18 kontrolního řádu 3 
 - se zjištěním 3/3 
 - bez zjištění 0/3 
Počet ukončených správních řízení o uložení pokuty za porušení cenových předpisů v roce 2018 0 
 - počet uhrazených pokut uložených v rámci správního řízení navazujícího na cenovou kontrolu 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 zvěřejňován, dle ustanovení § 17a zákona o cenách, v Cenovém věstníku 
na webových stránkách Ministerstva financí, na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik.  
 
Zpracováno dne: 30. 7. 2019 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Denisa Drmelová      JUDr. Tamara Rapošová 
vedoucí oddělení 1604          ředitelka odboru 16 
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