Prohlášení o dráze
1. Název úkonu
Posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách

2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud je podezření, že zveřejněné prohlášení o dráze nebo jeho část je v rozporu se zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen zákon o dráhách).

3. Charakteristika úkonu
Přídělce zpracuje prohlášení o dráze a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup
nejpozději 12 měsíců před nabytím platnosti jízdního řádu. Prohlášení o dráze musí splňovat
náležitosti stanovené § 33 odst. 3 a 4 zákona o dráhách.
V případě veřejně přístupné vlečky, prohlášení o dráze zpracuje, projedná a zveřejní její
provozovatel.
Žadatel o kapacitu může podat Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad)
návrh na posouzení, zda některá z části prohlášení o dráze není v rozporu se zákonem
o dráhách.
Návrh musí podle § 34e zákona o dráhách obsahovat údaje o tom, která část prohlášení o dráze
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 splnění podmínek uvedených pod bodem 3 Úřad posoudí napadené části prohlášení o dráze.
Pokud zjistí, že některé z částí prohlášení o dráze jsou v rozporu se zákonem o dráhách, stanoví
v rozhodnutí přiměřenou lhůtu, po jejímž uplynutí nelze takovou část prohlášení o dráze použít.

5. Kdy věc řešit
Přestože lze podat návrh kdykoliv po dobu platnosti prohlášení o dráze, měl by být Úřadu
doručen pokud možno tak, aby k odstranění případných závad došlo co nejdříve, nebo alespoň
před započetím platnosti jízdního řádu, pro který je prohlášení o dráze vydáno.
K odstranění závad může dojít až po nabytí právní moci rozhodnutí během stanovené lhůty.
Proto je nutno předpokládat, že celé řízení včetně případného řízení o rozkladu může trvat i
několik měsíců.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Návrh musí splňovat náležitosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a údaje podle
§ 34e odst. 2 zákona o dráhách.
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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.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
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 podléhá úhrada správního poplatku vyměřeného podle sazebníku správních
poplatků v položce 59a písm. b) Část III Přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
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 úkonu

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.
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14.

Časté dotazy

Kdo může podat návrh na posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách?
Podle § 34e zákona o dráhách může obecně podat návrh žadatel o přidělení kapacity. Těmi
mohou být všichni dopravci, kteří mají s provozovatelkami drah uzavřenu smlouvu
o provozování drážní dopravy.
Žadatelé jsou podle čl. 3 odst. 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne
21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru definováni také
jako „železniční podnik nebo mezinárodní seskupení železničních podniků nebo jiné osoby nebo
právní subjekty, jako například příslušné orgány ve smyslu nařízení (ES) č. 1370/2007 a
zasilatelé, dopravci a provozovatelé kombinované dopravy se zájmem v oblasti veřejné služby
nebo obchodním zájmem na získání kapacity infrastruktury“.

15.

Sankce

Navrhovateli nevzniká žádná povinnost, proto se jej sankce v souvislosti s tímto řízením
netýká. Jestliže přídělce nebo provozovatel dráhy nezpracuje, neprojedná nebo nezveřejní
prohlášení o dráze, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

16.

Působnost

Úřad je příslušným správním úřadem na území celé ČR.

17.

Oblast

Drážní doprava

18.

Klíčová slova

Dráha, prohlášení o dráze,

19.

Počátek platnosti popisu úkonu

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 2. 2022, s poslední aktualizací dne
31. 3. 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.
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