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Oznámení vlečky provozovatelem 

 

1. Název úkonu 

Oznámení veřejně přístupné vlečky nebo vlečky veřejně nepřístupné s povinností umožnit 

dopravci užít tuto vlečku podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách 

 

2. V jakém případě ve věci jednat 

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách zákonem 

č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. Tím došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona o drahách, 

tj. ke změně způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně 

nepřístupnou.  

Provozovatel vlečky má povinnost sdělit Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen 

„Úřad“), které jím provozované vlečky jsou veřejně přístupné a u kterých veřejně 

nepřístupných vleček je povinen umožnit dopravci jejich užití způsobem podle § 22a odst. 3 

zákona o dráhách. 

Povinnost umožnit užití se podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách týká vleček, které slouží pro 

přístup k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných 

vlastníků, pro přístup k zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo nebo 

prostřednictvím jiné vlečky, celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb, nebo pro 

přístup k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je 

odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky. 

 

3. Charakteristika úkonu 

Provozovatel vlečky v souladu s § 22a odst. 5 zákona o dráhách informuje Úřad o oznamované 

vlečce (popř. vlečkách). Oznámení se provádí volnou formou, žádný formulář není třeba. 

Informace požadované v oznámení jsou uvedeny pod bodem 6. Cílem úkonu je poskytnutí 

informací o přístupu na vlečky potenciálním zájemcům o jejich užití. 

 

4. Výsledek úkonu  

Oznámenou vlečku Úřad zveřejní v seznamu veřejně přístupných vleček, popř. v seznamu 

veřejně nepřístupných vleček na svých internetových stránkách, vč. údajů o jejich 

provozovatelích v rozsahu: obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení 

a adresa sídla. 

 

5. Kdy věc řešit  

Tuto oznamovací povinnost, vyplývající z § 22a odst. 5 zákona o dráhách, byl provozovatel 

vlečky povinen splnit do 15. 2. 2020 v případě, že již byl v době nabytí účinnosti zákona 

č. 367/2019 Sb. (tj. dne 15. 1. 2020) provozovatelem veřejně přístupné vlečky nebo veřejně 

nepřístupné vlečky splňující podmínky § 22a odst. 3 zákona o dráhách.  

Jestliže se stal provozovatelem takovéto vlečky později, nebo došlo ke změně povinnosti 

umožnění přístupu a provozovaná vlečka začala splňovat některou z podmínek, které jsou 

stanoveny § 22a odst. 5 zákona o dráhách, je povinen splnit oznamovací povinnost 

do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  
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Pokud provozovatel vlečky zjistí, že jím provozovaná vlečka nebyla v rozporu se zákonem 

o dráhách nahlášena, oznámí ji bezodkladně. 

 

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

V oznámení je nutné uvést název provozovatele vlečky, údaje pro jednoznačnou identifikaci 

vlečky (např. její přesný název,  ev. č. úředního povolení) a informaci, zda se jedná o vlečku 

veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou s povinností umožnit dopravci její užití podle 

§ 22a odst. 3 zákona o dráhách. 

Pokud se jedná o veřejně nepřístupnou vlečku, u které je provozovatel povinen umožnit 

dopravci její užití podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách, je vhodné v oznámení uvést, kterou 

z podmínek uvedených pod písmeny a) až c) uvedeného ustanovení oznámená vlečka splňuje.  
 

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 

Neliší se od bodu 6. 

 

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

Oznámení je možné zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým 

podpisem e-mailem na adresu podatelna@updi.cz nebo prostřednictvím datové schránky. 

Podání je též možno učinit e-mailem bez použití zaručeného elektronického podpisu, pokud 

bude do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno se zaručeným elektronickým podpisem. 

 

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat  

Žádost je možné podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručit přímo 

do podatelny v sídle Úřadu.  

 

10.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

Bez poplatku. 

 

11.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

Bez poplatku.  

 

12.   Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  

Žádné dávky nebo jiné plnění nejsou předmětem úkonu. 

 

13.  Opravné prostředky  

Proti tomuto úkonu neexistuje opravný prostředek. 

 

14.  Časté dotazy  

Kde se na stránkách Úřadu nachází seznam oznámených veřejně přístupných vleček?  

https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/seznam-vlecek/verejne-pristupne  

 

 

mailto:podatelna@updi.cz
https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/seznam-vlecek/verejne-pristupne


3 
 

Kde se na stránkách Úřadu nachází seznam oznámených veřejně nepřístupných vleček 

s povinností umožnit dopravci užít tuto vlečku podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách?  

https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/seznam-vlecek/verejne-nepristupne 

 

15.  Sankce  

Nesplněním oznamovací povinností v zákonem stanoveném termínu se provozovatel vlečky 

dopouští přestupku podle § 51 odst. 6 písm. b) zákona o drahách, za který je možné podle § 51 

odst. 10 písm. d) zákona o dráhách uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

 

16.  Působnost  

Úřad je příslušným podle § 54 zákona o dráhách a podle čl. 55 až 57 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 

na území České republiky. 

  

17.  Oblast  

Drážní doprava. 

 

18.  Klíčová slova  

Dráha, vlečka, veřejně přístupná, veřejně nepřístupná, oznámení vlečky, zařízení služeb, 

manipulační místo, přístup, dopravce 

 

19.  Počátek platnosti popisu úkonu  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 2. 2022, s poslední aktualizací dne  

1. 6. 2022. 

 

20.  Konec platnosti popisu úkonu  

Bez časového omezení. 
 

21.  Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém 

informačním systému  

Výsledek úkonu není vedený v základním registru ani v agendovém informačním systému. 

https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/seznam-vlecek/verejne-nepristupne

