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Smlouva o provozování drážní dopravy 
 

1. Název úkonu 
 

Posouzení rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy, nebo jejího návrhu,  

se zákonem o dráhách. 

 

2. V jakém případě ve věci jednat 

O posouzení možného rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy (dále jen Smlouva), 

nebo jejího návrhu, se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen zákon o dráhách) může 

některá ze smluvních stran požádat Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad).  

Smluvními stranami jsou provozovatel dráhy a dopravce. 

 

3. Charakteristika úkonu 

Úřad rozhodne, zda Smlouva nebo návrh Smlouvy není v některé ze svých částí v rozporu se 

zákonem o dráhách. Úřad je oprávněn posuzovat soulad smlouvy o provozování drážní dopravy 

týkající se jak dráhy celostátní, tak regionální nebo veřejně přístupné vlečky. 

Návrh musí podle § 34g zákona o dráhách obsahovat údaje o tom, která část smlouvy je 

rozporná, v čem je rozpor spatřován a jaké jsou pro to důkazy. 

Posouzení může zahájit také sám Úřad z moci úřední 

 

4. Výsledek úkonu  

Při potvrzení domněnky rozporu již uzavřené Smlouvy se zákonem o dráhách stanoví Úřad 

přiměřenou lhůtu na nápravu. Po uplynutí této lhůty nelze takovou část Smlouvy použít. 

Pokud Úřad obdrží k posouzení návrh na uzavření Smlouvy, nelze tuto Smlouvu až do ukončení 

řízení uzavřít. 

 

5. Kdy věc řešit  

Žádost některé ze smluvních stran může být Úřadu doručena kdykoli. 

 

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  
 

Žádost musí splňovat náležitosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Kromě 

samotného podání je vhodné doložit předmětnou Smlouvu či její návrh. 

Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem 

nebo prostřednictvím datové schránky. Podání je též možno učinit bez použití zaručeného 

elektronického podpisu pomocí jiných technických prostředků, pokud bude do 5 dnů potvrzeno, 

popř. doplněno podepsanou listinnou podobou nebo se zaručeným elektronickým podpisem. 

Navrhovatel musí předložit smlouvu, která mý být posuzována, nebo její návrh. 

 

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
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Žádost je též možno zaslat v listinné podobě. Musí splňovat požadavky prvního odst. bodu 6 a 

být podepsána oprávněnou osobou. Pokud je návrh podáván jinou osobou (prostřednictvím 

právního zástupce), je k návrhu nutné doložit plnou moc. 

 

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

Žádost je možné podat prostřednictvím datové schránky Úřadu nebo e-mailem na adresu 

podatelna@updi.cz. 

 

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  

Vedení řízení na žádost podléhá úhradě správního poplatku vyměřeného podle sazebníku 

správních poplatků v položce 59a písm. d) Část III Přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, a to ve výši 1 000 Kč. 

Návrh lze podat bez předchozí úhrady poplatku. Úřad navrhovatele vyzve k zaplacení 

bezhotovostním převodem na účet. Poplatek je také možné složit v hotovosti v sídle Úřadu, 

nebo jej uhradit kolkovou známkou. Do doby úhrady správního poplatku Úřad nemůže 

vykonávat žádné procesní úkony 

 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

Není rozdílu mezi podáním učiněným elektronicky či jinak. Platí všechny podmínky uvedené 

v bodu 10. 

 

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

Žádné dávky nebo jiné plnění nejsou předmětem úkonu. 

 

13. Opravné prostředky  

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení 

rozklad, o němž rozhoduje předseda Úřadu. Pokud není rozhodnuto jinak, má podaný rozklad 

odkladný účinek.  

 

14. Časté dotazy  
 

 Kdo může podat návrh na posouzení souladu Smlouvy se zákonem o dráhách? 

Návrh může podat některá ze smluvních stran. 

 Kdo je v takovém řízení účastníkem? 

Účastníky řízení jsou pouze smluvní strany dotčené smlouvy, a to i v případě, že jsou 

smlouvy provozovatele se všemi dopravci obsahově stejné. 

 

15. Sankce  

Navrhovateli nevzniká žádná povinnost, proto se jej sankce v souvislosti s tímto řízením netýká. 
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16. Působnost  

Úřad je příslušným správním úřadem ve všech případech, kdy se posuzuje smlouva  

o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální anebo veřejně přístupné vlečce.  

 

17. Oblast  

Drážní doprava. 

 

18. Klíčová slova  

Dráha, smlouva o provozování drážní dopravy.  

 

19. Počátek platnosti popisu úkonu  

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

30. 1. 2023. 

 

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. 

 

 

 


