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Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení 

Ministerstvo financí, odbor 16 – Cenová politika, jako příslušný orgán v oblasti cen 
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že s obchodní společností 
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 451 93 673 (dále také „podezřelá z přestupku“), podle 
ustanovení § 46 odst. 1 správního řádu zahajuje správní řízení ve věci porušení 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“).  

Uvedená obchodní společnost je podezřelá, že požadovala ceny, jejichž kalkulace 
nejsou v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách tím, že do kalkulací cen vody zahrnula 
ekonomicky neoprávněný náklad, a to  

do kalkulací cen vody pitné a vody odpadní v lokalitě Ostrava, do kalkulací cen 
vody převzaté v lokalitách Vratimov, Klimkovice, Vřesina, Stará Ves nad 
Ondřejnicí, Ludgeřovice a Šenov a do kalkulací cen vody předané v lokalitách 
Polanka - Vřesina a Šenov. 

Takové jednání odpovídá skutkové podstatě přestupku uvedeného v ustanovení 
§ 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách. 
 
Tímto se vyrozumívají všechny osoby, které se domnívají, že byly poškozeny výše 
popsaným porušením právních předpisů, o jejich možnosti uplatnit nárok na vydání 
bezdůvodného obohacení od podezřelé z přestupku. Nárok se uplatňuje 
u Ministerstva financí, odboru 16 - Cenová politika, formou podání ve smyslu 
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ustanovení § 37 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů od data doručení tohoto vyrozumění 
veřejnou vyhláškou. Podání podle ustanovení § 37 správního řádu musí obsahovat 
identifikaci osoby, která jej činí, včetně podpisu této osoby. Dále v něm musí být 
uvedena výše uplatňovaného nároku na vydání bezdůvodného obohacení 
a informace o právním vztahu osoby, uplatňující nárok, s podezřelou 
z přestupku  včetně identifikace tzv. přípojky. 
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