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I. 
Úvodní ustanovení 

Článek 1 

 

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydává tuto směrnici Úřadu pro přístup k 
dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) k provedení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kterou se zřizuje rozkladová komise, a 
stanovují pravidla její působnosti. 

 

II. 
Zřízení a působnost a zajištění činnosti rozkladové komise 

 

Článek 2 

Zřízení rozkladové komise  

(1) Zřizuje se rozkladová komise v Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.  

 

Článek 3  

Působnost komise 

(1) Rozkladová komise předsedy (dále jen „komise“) je odborným poradním orgánem předsedy 
Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře pro přípravu návrhů rozhodnutí (vyřízení) v 
případech, kdy podle správního řádu rozhoduje předseda Úřadu o rozkladu podanému proti 
prvostupňovému rozhodnutí Úřadu a o podnětech k přezkoumání pravomocných rozhodnutí 
Úřadu v přezkumném řízení. 

(2) Komise plní i funkci zvláštního poradního orgánu předsedy Úřadu také v případech, kdy ji o to 
předseda Úřadu požádá a nejedná-li se o rozhodování podle správního řádu. V případech 
jednání komise podle tohoto odstavce se ustanovení jednacího řádu komise použijí přiměřeně.  

 

Článek 4 

Jmenování a složení komise 

(1) Členy komise jmenuje a odvolává předseda Úřadu. Většinu členů komise musí tvořit 
odborníci, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu.  

(2) Členství v komisi vzniká jmenováním a zaniká: 
odvoláním, 
vzdáním se členství, 
úmrtím člena. 

(3) Komise se skládá z předsedy, tajemníka a dalších členů komise.  
(4) Členství v komisi je nezastupitelné. 
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Článek 5 

Zajištění činnosti komise 

(1) Přípravu a zabezpečení jednání komise zajišťuje oddělení personálně-ekonomicko-právní, 
odboru kanceláře předsedy. 

Oddělení personálně-ekonomicko-právní zejména 

- sestavuje návrh programu zasedání, 
- na podnět předsedy komise rozesílá písemné pozvánky na zasedání, 
- odpovídá za včasné rozeslání podkladů členům komise, 
- odpovídá za vedení dokumentace komise a podle závěrů zasedání připravuje návrhy 

rozhodnutí, stanovisek a odpovědí předsedy Úřadu, 
- zabezpečuje vyřízení spisů projednávaných v komisi, včetně sledování doručení 

rozhodnutí, stanovisek a odpovědí, 
- prostřednictvím podatelny zajišťuje výpravu schváleného rozhodnutí předsedy Úřadu 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy včetně vrácení originálu spisu, 
- vede evidenci projednávaných případů, 
- vyznačuje právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí předsedy Úřadu ve smyslu § 75 

správního řádu. 
 

(2) Ze zasedání se pořizuje zápis, jehož obsahem jsou zejména usnesení komise k projednávaným 
případům. Zápis ze zasedání podepisuje předseda, případně pověřený člen komise. Za 
zpracování zápisu odpovídá tajemník komise. 

(3) Vlastní písemnosti komise se ukládají odděleně od ostatních písemností. 
(4) Kopie části zápisu, vztahující se ke konkrétnímu případu, který komise projednala, je součástí 

příslušného správního spisu.  
(5) Při nahlížení do spisu (§ 38 správního řádu) je vyloučeno nahlížet do protokolu o hlasování.  

 

Článek 6 

Odměna členů komise 

(1) Odměna za činnosti v rozkladové komisi je stanovena předsedou úřadu, na základě výkazu 
hodin, vynaložených na přípravu stanovisek k jednotlivým případům a hodin, strávených na 
zasedání komise. Odměna za hodinu práce je stanovena v dohodě o pracovní činnosti nebo v 
mandátní smlouvě. Odměna může být též stanovena v dohodě o provedení práce. 

 
 
V Praze dne  15. září 2017  
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Kodym 

předseda Úřadu pro přístup 
 k dopravní infrastruktuře 
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