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Váš dopis čj.    

 UPDI-3112/18-OPDI-SPR/ML    

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Ing. Pavel Kodym 

předseda UPDI 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha  1 

      

      

         

 

Ze dne  

30. 10. 2018 

Naše čj.  

1935/2018-KNO 

Datum  

19. 11. 2018 

 

Vyřizuje 
 

Hnulíková Luďka/Mgr. Vandas Jan, Ph.Dr. 

Kancelář NGŘ pro obchod /odbor právní  

T 972 232 007  E hnulikova@gr.cd.cz/ vandas@gr.cd.cz 
 

 

 
Rozklad proti rozhodnutí č.j. UPDI-3112/18-OPDI-SPR/ML ze dne 30.10.2018 

 

 

Dne 30. 10. 2018 byla na úřední desce ÚPDI zveřejněna „Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o schválení 

návrhu plánu omezení provozování dráhy v roce 2019 v rozsahu uvedeném v příloze“ (dále jen RPV 

2019), č.j. UPDI-3112/18-OPDI-SPR/ML ze dne 30. 10. 2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“) . 

České dráhy a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, Česká republika 

(dále jen „ČD“ nebo „účastník řízení“) tímto podávají proti výroku i odůvodnění rozhodnutí správního 

orgánu prvního stupně v plném rozsahu rozklad z dále uvedených důvodů: 

 

I. 

ČD žádaly zpracování studie zátěžového hodiny pro vybrané výluky z důvodu  posouzení relevance 

v rámci projednávání uváděného rozsahu omezení provozování drážní dopravy při dotčených výlukách. 

K této žádosti nás vedly zkušenosti z výluk konaných v dotčených úsecích v roce 2018, kdy bylo nutné po 

zahájení výluky buď doplnit další opatření spočívající v odříkání vybraných vlaků osobní dopravy a jejich 

náhrada vlaky dálkové dopravy s rozšířeným způsobem zastavování nebo náhradní dopravou (trať 171) 

nebo jejich vedení odklonem či odříkání v části trasy bez náhrady (trať 011, 171, 221). Ve skutečnosti se 

při realizaci výluk jednalo o výrazně vyšší rozsah omezení provozování dráhy, než jaký SŽDC 

deklarovala v procesu projednávání návrhu. Bez žádaných doplňujících informací nemohly ČD posoudit 

reálnost uváděných údajů, tj. dopad navrhovaného omezení provozování dráhy na provozování drážní 

dopravy dopravce ČD. Nemohly tedy  s navrženým omezení, uvedených v žádosti po č. V-011408/18, V-

012457/18, V-011387/18, V-011441/18, V-011440/18, V-011395/18, V-011392/18, V-011393/18,  V-

11141/18, V-11142/18, V-011700/18, V-011709/18, V-015798/18, V-010149/18, V-011390/18, V-

007333/18, V-007334/18 souhlasit a nadále z výše uvedených důvodů s konáním těchto výluk 

nesouhlasí. UPDI tak nemohl v napadeném rozhodnutí posoudit, zda nepříznivé dopady omezení 

provozování dráhy na dopravce nepřesahují přiměřenou míru ve smyslu § 23b odst. 5 zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“), takže nemohl podle § 23c odst. 

2 ZoD zjistit, jsou-li splněny požadavky § 23b ZoD, čímž porušil zásadu zákonnosti postupu veřejné 

správy podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„SŘ“). Současně v rozporu s § 3 SŘ UPDI nezjistil skutkový stav v rozsahu, aby o něm nebyly důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu se zákonem o dráhách. UPDI dále 

porušil § 2 odst. 3 SŘ, jelikož nezohlednil oprávněný zájem ČD na adekvátní reakci vůči navrhovanému 

omezení provozování dráhy. Tím byl současně v rozporu s § 2 odst. 4 SŘ porušen veřejný zájem na 

plynulém provozování drážní dopravy, vyplývající např. z § 22 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a) 

ZoD, jakož i veřejný zájem na zajištění dopravní obslužnosti podle § 3 odst. 1 resp. § 4 odst. 1 zákona č. 

194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.  

 

II. 

Vzhledem k tomu, že z výše uvedených důvodů nemohlo dojít ke shodě mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. na 

konání dotčených výluk a na jejich předpokládaném rozsahu omezení provozování drážní dopravy na 

dotčeném úseku dráhy a návrh Ročního plánu výluk na rok 2019, který byl předložen ÚPDI s žádostí s o 

schválení, neobsahoval informace o předpokládaném rozsahu omezení provozování dráhy, tj. návrh 

rozsahu změn a omezení podle odst. 5., § 23b ZoD není zřejmé, o jakém omezení vlastně ÚPDI v 

případě výše uvedených výluk rozhodl. 

 

III. 

Nelze souhlasit se závěrem, že je dostačující pro rozhodnutí ÚPDI ve věci schválení návrh RPV 2019 

uvedení předpokládaného rozsahu omezení provozování dráhy pouze v podkladech využitých 

k projednání návrhu omezení s dopravci a neuvedení tohoto předpokládaného rozsahu omezení 

provozování drážní dopravy na dráze v žádosti o rozhodnutí předložené ÚPDI. § 23b odst. 3 a odst. 5 

ZoD nerozlišuje mezi podklady projednávaným s dopravci a předkládanými k rozhodnutí ÚPDI, naopak 

zcela jednoznačně v § 23b odst. 3 uvádí, že návrh plánu předpokládaný rozsah omezení provozování 

drážní dopravy na dráze obsahuje. UPDI i v tomto směru porušil zásadu zákonnosti podle § 2 odst. 1 SŘ. 

Současně v rozporu s § 68 odst. 2 SŘ svým rozhodnutím nevyřešil komplexně otázku, která byla 

předmětem řízení, jelikož neschválil návrh plánu omezení provozování dráhy s předpokládaným 

rozsahem omezení, jak plyne z § 23b odst. 3 a 5 ZoD. 

 

Navíc, rozhodovací praxe ÚPDI v rámci změnových řízení k RPV 2018 tuto skutečnost tím, že vyžaduje 

jako součást žádosti o změnu RPV 2018 předpokládaný rozsah omezení provozování drážní dopravy 

uvádět, potvrzuje. V rozporu s § 2 odst. 4 SŘ se tak UPDI odklonil od své dosavadní rozhodovací praxe, 

aniž by pro to existoval legitimní věcný nebo právní důvod.  

 

Věcně je nezbytné, aby předpokládaný rozsah omezení provozování drážní dopravy byl součástí 

rozhodnutí ÚPDI, neboť tak se stane pro SŽDC, s.o. závazným. Nebude tak docházet k případům, kdy 

těsně před zahájením výluky nebo již v době vydaných opatření k výluce bude dodatečně instalována 

bezpečnostní pomalá jízda, která zásadním způsobem sníží dostupnou kapacitu dráhy a zvýší rozsah 

omezení provozování drážní dopravy, a to aniž byla v předpokládaném omezení provozování drážní 

dopravy při projednávání návrhu plánu omezení zohledněna. I v tomto směru byl v rozporu s § 2 odst. 4 

SŘ porušen veřejný zájem na plynulém provozování drážní dopravy, vyplývající např. z § 22 odst. 1 písm. 

a) a § 36 odst. 1 písm. a) ZoD, jakož i veřejný zájem na zajištění dopravní obslužnosti podle § 3 odst. 1 

resp. § 4 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. A současně byl 

porušen v rozporu s § 2 odst. 3 SŘ  i soukromý zájem ČD na poskytování plynulých a spolehlivých 

přepravních služeb. 

 

 

IV. 

Nelze souhlasit ani se závěrem ÚPDI, že v případě výluk s náhradní dopravou lze dovodit rozsah 

omezení kapacity dráhy, resp. rozsah omezení provozování drážní dopravy, a to zřejmě v rozsahu 

zastavení provozování dráhy. Tento závěr je zavádějící, v případě řady výluk je zvolen kombinovaný 

režim spočívající ve vedení části vlaků v rámci jednokolejného provozu (většinou dálková doprava) či 
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v kombinaci jízda úsekem s omezením a jízda odklonem a část vlaků (primárně regionální dopravy) je 

vedena náhradní dopravou. Navíc, rozsah předpokládaného omezení provozování drážní dopravy na 

dráze má být ve smyslu § 23b, odst. 3 ZoD v návrhu plánu omezení jednoznačně uveden, nikoliv že 

dopravci mají dle ostatních informací uvedených v návrhu plánu omezení dovozovat míru 

předpokládaného omezení (např. již i s ohledem na potřebnou znalost místních podmínek v dotčeném 

úseku trati včetně rozsahu dosud přijatých žádostí o příděl kapacity nebo neznalost aplikace 

bezpečnostních pomalých jízd). UPDI tak ukládá dopravcům povinnost, pro kterou nelze nalézt oporu 

v zákoně o dráhách, ani v jiném zákoně, čímž porušuje § 2 odst. 1 a 2 SŘ. O nerespektování dotčených 

veřejných i soukromých zájmů platí totéž, co uvedeno výše. Protože podklady pro rozhodnutí, na rozdíl 

od rozhodnutí samotného, nejsou zveřejňovány, nutí UPDI napadeným rozhodnutím v rozporu s § 6 odst. 

2 SŘ nést dopravce zbytečné náklady a zbytečně je zatěžuje, jelikož musí tyto podklady zvláště 

vyhledávat nebo o ně žádat.  

 

V. 

Vzhledem k tomu, že předložený návrh RPV 2019 neobsahuje základní informace o předpokládaném 

omezení provozování drážní dopravy, ač je tato informace uváděna § 23b), odst. 3 jako obligatorní 

součást návrhu plánu omezení, není rovněž zřejmé, na základě jakých informací ÚPDI usoudil, že 

„z předložené dokumentace vyplývá, že k omezení provozování dráhy dojde na dobu nezbytně nutnou“ a 

že „návrh plánu omezení provozování dráhy obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 23b) 

odst, 3 zákona o dráhách“. Domníváme se, že je-li SŽDC schopna zpracovat předpokládaný rozsah 

omezení do pracovních materiálů pro projednání s dotčeními účastníky projednávání návrhu dle § 23b), 

odst. 4) je zcela jistě schopna tento rozsah omezení předložit ÚPDI i jako součást žádosti o schválení 

návrhu omezení. Pokud jsou pro toto podání žádosti potřebné nezbytné úpravy SW vybavení 

provozovatele dráhy, domníváme se, že lhůta téměř 22 měsíců mezi zveřejněním zák. 319/2016 Sb. a 

podáním žádosti o schválení návrhu RPV 2019 vytvořila dostatečný časový předpoklad pro realizaci 

takové SW úpravy. UPDI tedy, kromě výše uvedených vadných kroků, v rozporu s § 37 odst. 3 SŘ 

nevyzval SŽDC k doplnění jejího podání, ačkoliv to učinit mohl a měl.  

  

VI. 

Předseda UPDI se pro nadepsané důvody žádá, aby napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu 

orgánu prvního stupně k novému projednání. 

 

 

 

 

 

Ing. Hnulíková Luďka v.r. 
ředitel odboru provozu osobní dopravy 

v pověření č. 7069 ze dne 15. 11. 2017                                                                                                                                              
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