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sp. zn. UPDI-RPD0004/17                       č. j. UPDI- 0918/19/SM 
Praha 5. 4. 2019 

 
R O Z H O D N U T Í  

 
Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako odvolací orgán příslušný podle § 3 a § 4 
odst. 1  zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), rozhodovat o rozkladu proti rozhodnutí 
Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni, v řízení o rozkladu, který 
podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 
10003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽDC“), ze dne 11. 1. 2019, č. j. 1733/2019-SŽDC-GŘ-O25 (dále 
jen „rozklad SŽDC“), přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 
28. 12. 2018, č. j. UPDI-3553/18-OPEP/PI, sp. zn. UPDI-RPD0004/17, a rozhodl v řízení, jehož 
dalšími účastníky řízení jsou podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,  
 Advanced World Transport a.s., IČO: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - 

Moravská Ostrava 
 PDV Railway a.s., IČO: 22792597, se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 
 KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 
 

takto: 
 

Rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28. 12. 2018, č. j. UPDI-3553/18-
OPEP/PI, sp. zn. UPDI-RPD0004/17 se  
a) podle § 152 odst. 5 ve spojení s § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu mění tak, že se ve výroku 

slova: „v rozporu s § 33 odst. 1 písm. k) zákona o dráhách“ nahrazují slovy „v rozporu s § 33 
odst. 3 písm. k) zákona o dráhách“,  

a 
b) podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 správního řádu se rozklad zamítá a ve 

zbývající části výroku se rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28. 
12. 2018, č. j. UPDI-3553/18-OPEP/PI, sp. zn. UPDI-RPD0004/17, potvrzuje. 

 

 

Odůvodnění: 
 

I. Správní řízení při prvním projednání a v prvním stupni 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. 12. 2017 návrh společnosti 
České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“ a „podání ČD“), č. j. 1028/2017-O11, na posouzení souladu Prohlášení 
o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného 
od 1. 12. 2017 vydaného společností SŽDC (dále jen „Prohlášení 2019“) se zákonem č. 266/1994 Sb., 
o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), čímž bylo zahájeno řízení vedené pod sp. zn. UPDI-
RPD0004/17. Další žádost o posouzení souladu téhož prohlášení o dráze obdržel Úřad dne 8. 1. 2018 
pod č. j. 3/2018/HH od společnosti KŽC Doprava, s.r.o. (dále jen „KŽC“).  
S ohledem na věcnou souvislost obou podání, rozhodl Úřad v souladu se zásadou procesní ekonomie a 
vydal usnesení o společném řízení vedeném pod sp. zn. UPDI-RPD0004/17. V řízení byl mimo jiné pod 
bodem 14 posuzován soulad kapitoly 3.6.6 Ostatní technické vybavení včetně zařízení pro mytí a čištění, 
třetí odstavec, se zákonem o dráhách. Tento bod byl obsahově téměř identický s bodem 6, týkajícím se 
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posouzení kapitoly 3.4 Omezení provozu, prvního odstavce první a poslední věty „SŽDC neodpovídá 
žadateli za omezení jízdy vlaků způsobené vlivem:“ a „při indikování závady na vlaku dopravce 
diagnostickým zařízením“. 
Úřad vyzval SŽDC, aby se vyjádřila k návrhům společností ČD a KŽC. SŽDC se k otázkám vyjádřila a 
doplnila veškeré údaje požadované ve výzvě.  
Úřad usnesením rozhodl, že podle § 140 odst. 3 správního řádu vyloučí ze společného řízení mimo jiné 
posouzení přílohy D Systém odměňování výkonu, část C, bod 4 - absence možnosti dopravce při 
opakované závadě na diagnostickém zařízení požadovat ověření jeho správné funkčnosti a rozhodne o 
nich samostatně. Úřad pravomocně rozhodnutím ze dne 18. 7. 2018, č. j. UPDI-2186/18-OPDI-
SPR/ZA ve spojení s rozhodnutím ze dne 16. 11. 2018, č. j. UPDI-3231/18-OPDI-SPR/KE rozhodl, 
že příloha D Systém odměňování výkonu v části C Prohlášení 2019 bod 4 je uvedením sankčních plateb, 
které nejsou sankčními platbami za narušení provozování drážní dopravy, v rozporu s § 33 odst. 3 písm. 
k) zákona o dráhách. 
Rozhodnutím ze dne 15. 6. 2018, č. j. UPDI-1675/18-OPDI-SPR/AZ ve spojení s rozhodnutím 
o rozkladu ze dne 2. 11. 2018, č. j. UPDI-2989/18-OPDI-SPR/KE bylo pravomocně rozhodnuto, 
o rozporu kapitoly 3.4 Prohlášení 2019 se zákonem o dráhách a současně byl zrušen výrok č. 14 
(o nezjištění rozporu třetího odstavce kapitoly 3.6.6 Prohlášení o dráze 2019) původního 
rozhodnutí, a v jeho části byla věc vrácena k novému projednání.  
Následně Úřad oznámil, že rozhodl o rozdělení společného řízení, a to vyloučení bodu č. 23 s tím, že o 
něm rozhodne samostatně.  
 
Předmětem řízení je tedy bod 14 původního společného správního řízení, a to nové projednání 
posouzení Kapitoly 3.6.6 Ostatní technické vybavení včetně zařízení pro mytí a čištění, třetí 
odstavec ve znění „Na základě výše uvedeného si SŽDC vyhrazuje právo na zastavení vlaku, na kterém byla 
diagnostickým zařízením indikována závada, a právo postihu v případě, že dopravce použije opakovaně k jízdě drážní 
vozidlo, u kterého byla diagnostickým zařízením indikována závada způsobující poškozování kolejnic (příznak INJ)“, 
se zákonem o dráhách.  
 
II. Napadené rozhodnutí 
Při novém projednání vydal Úřad rozhodnutí ze dne 28. 12. 2018, č. j. UPDI-3553/18-OPEP/PI, sp. zn. 
UPDI-RPD0004/17 (dále jen „napadené rozhodnutí“).   
 
III. Rozklad 
SŽDC podala včasný rozklad. Žádný z účastníků k rozkladu nevyjádřil. 
 
Přehled námitek obsažených v rozkladu 
1. SŽDC namítá zmatečnost řízení, podle ní Úřad neoprávněně rozšířil předmět správního řízení 

ve vedlejším ustanovení výroku, když stanovil lhůtu, po kterou nelze použít celou kapitolu 3.6.6 
Prohlášení 2019. 

2. SŽDC namítá nesprávný odkaz na § 33 odst. 1 zákona o dráhách ve výroku. 
3. SŽDC namítá nedodržení správní lhůty pro vydání rozhodnutí. 
4. SŽDC namítá, že sporný odstavec 3.6.6 Prohlášení 2019 jí umožňuje zastavit vlak a aplikovat postih, 

tento nástroj však nemusí použít vždy. Dále namítá, že postih aplikuje v případech, kdy vozidlo je 
nezpůsobilé provozu podle platných předpisů. 

5. SŽDC namítá, že stejný text je v prohlášeních o dráze od roku 2017 a Úřad proti němu doposud 
nezakročil. Tímto řízením k němu změnil postoj, což nezdůvodnil. 

6. SŽDC opětovně namítá oprávněnost zastavit vlak s ohledem na bezpečnost a § 34 odst. 1 písm. j) 
vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah (dále jen „vyhláška č. 173/1995 Sb.“), 
při jehož dodržování nemůže dojít k porušení § 23 odst. 1 písm. a) a § 33 odst. 1 zákona o dráhách. 
Prohlašuje, že zastavení vlaku a uložení sankcí není závazným pravidlem a nemusí být vždy 
aplikován. 
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7. SŽDC opětovně namítá, že provozování vozidla s diagnostikovanými nepotvrzenými opakovanými 
závadami je v rozporu s § 34 vyhlášky č. 173/1995 Sb., bez ohledu na to, zda je závada potvrzena. 
Navíc kapitola 3.6.6 Prohlášení 2019 neupravuje problematiku ujednání o sankčních platbách. 

8. SŽDC namítá nevěrohodnost podkladů předložených ČD, kterou Úřad sice uznal, přesto na jejím 
základě Úřad odůvodnil své rozhodnutí. 

9. SŽDC napadá Úřad, že v napadeném rozhodnutí upravil text vyjádření SŽDC. Sankcionování 
SŽDC za zastavení vlaku při nezjištěné závadě SŽDC zásadně nepřipouští. 

10. SŽDC napadá, že sporný odstavec kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 se nevztahuje k sankčnímu 
systému plateb. 

 
Podrobný obsah námitek a jejich vypořádání  
Námitky 1 a 2 
SŽDC odkazuje na svá předchozí vyjádření učiněná v tomto řízení. SŽDC postupovala tak, aby byla 
zajištěna funkčnost a efektivita provozování dráhy, a aby bylo zabráněno jakékoli diskriminaci.  
SŽDC poukazuje na skutečnost, že Úřad odůvodnil rozhodnutí mimo jiné tím, že SŽDC neuvedla, zda 
jsou indikátory používány v zahraničí za stejných pravidel pro jejich umisťování a vyhodnocování, jako 
v České republice. Ve vyjádření SŽDC však byla uvedena informace o nastavení přísnějších hodnot 
alarmu v zahraničí v porovnání s Českou republikou. 
SŽDC dále namítá, že ve vedlejším ustanovení výroku napadeného rozhodnutí se rozhoduje o lhůtě, 
po jejímž uplynutí nebude možno kapitolu 3.6.6 Prohlášení 2019 použít, přestože řízení bylo vedeno 
pouze ve věci posouzení jejího třetího odstavce. SŽDC to považuje za důvod ke zrušení napadeného 
rozhodnutí. SŽDC pak dále namítá vadu výroku v tom, že odkazuje na § 33 odst. 1 písm. k) zákona o 
dráhách, ačkoliv toto ustanovení písmeno k) neobsahuje.  
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
K námitce SŽDC ohledně porovnání s použitím indikátorů v zahraničí odvolací orgán uvádí, že Úřad 
uvedl slovní spojení „pravidel pro jejich umisťování a vyhodnocování“, což je širší pojem než samotné nastavení 
limitních hodnot.  
K námitce neoprávněného rozšíření předmětu správního řízení, kdy Úřad podle SŽDC rozhodl o 
nemožnosti aplikace celé kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019, odvolací orgán uvádí, že vedlejší ustanovení 
výroku o stanovení lhůty se jednoznačně vztahuje k výroku, ve kterém je příslušný rozsah kapitoly 
přesně definován. Nevymezení přesné části kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 nemůže mít vliv na 
jednoznačnost uvedeného výroku. Navíc ze znění § 34e odst. 3 zákona o dráhách přímo vyplývá, že 
pokud je některá z částí prohlášení o dráze v rozporu s tímto zákonem, Úřad stanoví v rozhodnutí 
přiměřenou lhůtu, po jejímž uplynutí nelze takovou část použít. Stanovení lhůty se vztahuje pouze k té 
části, která byla shledána v rozporu se zákonem o dráhách. V odůvodnění napadeného rozhodnutí je 
výslovně uvedeno, že jde o třetí odstavec kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019.  
V případě odkazu na § 33 odst. 1 písm. k) zákona o dráhách jde o chybu v psaní. Správně měl být 
uveden § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách. Odvolací orgán výrok napadeného rozhodnutí změnil a 
chybu v psaní napravil.  
 
Námitka 3 
SŽDC napadá nedodržení 40denní správní lhůty na vydání napadeného rozhodnutí. Podle SŽDC je tato 
lhůta stanovena zákonem o dráhách. Vzhledem k nedodržení lhůty převažuje podle názoru SŽDC 
veřejný zájem na zachování jistoty existujícího právního stavu nad samotným vydáním rozhodnutí. 
SŽDC nesouhlasí s tím, že jde o lhůtu pořádkovou a odkazuje přitom na judikaturu Nejvyššího 
správního soudu, např. sp. zn. 4Ans 9/2007, podle kterého orgány veřejné moci musí rozhodovat v 
přiměřeném čase, respektive bez zbytečných průtahů. SŽDC dále odkazuje na čl. 56 odst. 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného 
evropského železničního prostoru. 
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Stanovisko odvolacího orgánu 
Věc byla vrácena k novému projednání rozhodnutím č. j. UPDI-2989/18-OPDI-SPR/KE, které nabylo 
právní moci 17. 11. 2018. Napadené rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečných průtahů dne 28. 12. 2018., 
tj. pouhý jeden den po uplynutí lhůty stanovené k jeho vydání. Lhůta pro vydání rozhodnutí zakotvená v 
§ 34e odst. 4 zákona o dráhách je lhůtou pořádkovou, s jejímž nedodržením zákon o dráhách a ani jiný 
právní předpis nespojuje nicotnost ani nezákonnost opožděně vydaného rozhodnutí. Názor, že lhůta 
pro vydání rozhodnutí je lhůtou pořádkovou byl opakovaně vysloven soudy, např. rozsudkem 
Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2011, č.j.  1Ad 54/2010-68, podle něhož „lhůta pro vydání 
rozhodnutí uvedená v § 71 odst. 3 správního řádu je pořádková, neboť s jejím marným uplynutím 
nespojuje zákon žádné důsledky. Nedodržení lhůty pro vydání rozhodnutí tedy nezpůsobuje jeho 
nezákonnost“. Tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2012 
č.j.  4Ads 165/2011-151, který taktéž uvedl, že „lhůta zakotvená v § 71 odst. 3 správního řádu je pouze 
pořádkové povahy“. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. prosince 2012, 2Ans 
14/2012 – 41, je pak nutno mít na zřeteli, že lhůty pro vydání rozhodnutí jsou pouze lhůtami 
pořádkovými (jejich překročení samo o sobě nemůže vést k závěru o nezákonnosti procesního postupu 
či rozhodnutí, které z něj vzešlo) a jejich nedodržení vůbec nemusí být nečinností. Vzhledem k výše 
uvedenému a s přihlédnutím k tomu, že došlo k překročení lhůty v řádu dnů, není námitka veřejného 
zájmu na zachování existujícího právního stavu na místě.  
 
Námitka 4 
SŽDC zpochybňuje výklad problematického odstavce kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 Úřadem. 
Upozorňuje, že formulace o zastavení vlaku s indikovanou závadou nezakládá pravidlo, ale pouze právo 
SŽDC takový vlak zastavit a právo postihu, nikoliv pravidlo, že k postihu vždy dojde. SŽDC vychází z § 
34 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 173/1995 Sb., podle kterého „K jízdě nesmí být použito drážní vozidlo, které je 
vyhodnoceno diagnostikou z indikátoru horkoběžnosti ložisek, z indikátoru horkých obručí nebo z indikátoru 
nekorektnosti jízdy v úrovni překračující úroveň STOP, je-li závada potvrzena neprodleně provedenou prohlídkou vozidla 
nebo jedná-li se o opakované vyhodnocení stejné závady u totožného vozidla". Z toho vyplývá, že k jízdě je 
nezpůsobilé drážní vozidlo s opětovně diagnostikovanou závadou bez ohledu na to, zda je závada 
potvrzena, či nikoli a provoz takovéhoto vozidla může být ze strany SŽDC sankcionován. Uvedená 
skutečnost nebyla v napadeném rozhodnutí zdůvodněna a podle SŽDC je napadené rozhodnutí 
v rozporu s vyhláškou č. 173/1995 Sb. 
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
K námitce SŽDC ve věci výkladu předmětného odstavce odvolací orgán uvádí, že výraz „vyhrazuje si 
právo postihu“ považuje, stejně jako ČD, za diskriminační. Neboť v případě postihu nemá možnost se 
dopravce bránit jinak než soudní cestou. K § 34 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 173/1995 Sb. odvolací orgán 
především zdůrazňuje, že v napadeném rozhodnutí je v části nadepsané Bezpečnost uvedeno, že Úřad se 
SŽDC souhlasí v tom, že diagnostické zařízení slouží k zajištění bezpečnosti, a že SŽDC je oprávněna, 
nebo dokonce povinna, vlak zastavit. Úřad sice přímo § 34 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 173/1995 Sb. 
necitoval, uvedl však v téže části „ÚPDI souhlasí, že pokud dojde k potvrzení závady, může se jednat o stav, že 
vozidlo bylo provozováno v rozporu s platnou legislativou“. Zmiňované znění vyhlášky nepředpokládá jakékoliv 
závady na straně diagnostiky. Pokud k nim dojde, nebo diagnostika následkem cizích vlivů vozidlo 
opakovaně chybně vyhodnotí, stává se vozidlo pro dopravce nezpůsobilým provozu bez možnosti 
dalšího zjišťování skutečných příčin. Jak bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí, Úřad nesouhlasí s tím a 
ani nepožaduje, aby byla provozována vozidla v rozporu s vyhláškou. Úřad požaduje, aby byla zavedena 
možnost nestranného mimosoudního řešení sporů mezi provozovatelem dráhy a dopravcem v případě 
pochybností o správné funkci indikace. 
 
Námitka 5 
SŽDC namítá, že doslovné znění odstavce 3.6.6 Prohlášení 2019 bylo součástí prohlášení o dráze SŽDC 
v letech 2017 a 2018 a nebyly k němu vzneseny námitky ze strany dopravců. Tento text byl přijat i 
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správními úřady, které mohly zahájit řízení z moci úřední (jak Drážní úřad, tak Úřad). Pokud je text 
nezákonný, Úřad nezajistil ochranu práv dopravců v letech 2017 a 2018, kdy mu totožný text nevadil a 
považoval jej za zákonný. V rozhodné době pak nedošlo ke změně právní úpravy problematiky, která by 
zavdala příčinu ke změně přístupu v naznačené problematice. SŽDC napadá, že odlišný přístup k této 
formulaci oproti dřívějšku není náležitě odůvodněn. 
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
K námitce totožného textu v předchozích prohlášeních o dráze, Úřad uvádí, že nevedl žádné řízení 
o posouzení jeho souladu se zákonem o dráhách, a to ani z moci úřední ani na základě návrhu. 
Skutečnost, že žádný z dopravců dosud text nenapadl, nemůže vést k závěru, že je text v souladu se 
zákonem o dráhách. Závěr SŽDC, že nezahájení řízení z moci úřední znamená, že je text v souladu se 
zákonem, není relevantní. Text prohlášení je třeba vnímat i z pohledu vývoje na síti SŽDC. Ta sama 
uvedla, že v poslední době byla instalována řada indikátorů, při jejichž instalaci se vyskytly i určité 
problémy. Tyto problémy začaly dopravci řešit. Úřad se o problémech s indikátory dozvěděl až z podání 
účastníka. Úřad nemá povinnost přezkoumávat všechna prohlášení o dráze všech provozovatelů drah. 
Nedochází tedy ke změně postoje Úřadu, jak se mylně domnívá SZĎC. Úřad v této věci poprvé zaujal 
stanovisko, žádné stanovisko neměnil, nepostupoval tedy v rozporu se zásadou legitimního očekávání. 
Teprve tehdy, kdyby se měnila ustálená rozhodovací praxe Úřadu, bylo by na místě odlišné stanovisko 
odůvodnit.  
Pokud jde o námitku SŽDC, že text prohlášení byl v minulosti přijat i správními úřady, jak Drážním 
úřadem, tak Úřadem, pak tato námitka není důvodná. Problematika indikátorů byla předmětem 
správního řízení i  soudního řízení, o čemž se odvolací orgán vyjadřuje níže u vypořádání námitky č. 10. 
 
Námitka 6 
SŽDC namítá, že text uvedený v napadeném rozhodnutí pod nadpisem Předmět sporu, neodpovídá 
podání ČD. SŽDC nesouhlasí s názorem ČD, že třetí odstavec kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 je 
v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) a § 33 odst. 1 zákona o dráhách. Při diagnostikování závady je nutno 
vlak zastavit a zkontrolovat vzhledem k § 34 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 173/1995 Sb. i z důvodu 
bezpečnosti. V době účinku signalizace není známa její skutečná příčina, ani není jasné, zda bude závada 
potvrzena. Pokud by provozovatel dráhy věděl o závadě diagnostického zařízení, nezastavoval by vlak a 
sankci nevymáhal. SŽDC dále napadá, že není důvod ke shodě postupů v kapitole 3.6.6 a 3.4 Prohlášení 
2019, každý text řeší odlišnou problematiku v souvislosti s uvedeným technickým zařízením. SŽDC 
opětovně upozorňuje na § 34 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 173/1995 Sb., který je závazný bez ohledu na 
stanovisko Úřadu a jehož aplikací nemůže nikomu vzniknout škoda. SŽDC opakuje, že text kapitoly 
3.6.6 Prohlášení 2019 obsahuje možné, nikoliv závazné, postupy a nevylučuje aplikaci systému pro řešení 
sporů. 
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
ČD požadovaly (ke kapitole 3.4 a 3.6.6) doplnit do věty: „ ...při identifikování závady na vlaku dopravce 
diagnostickým zařízením“ text „…, byla-li závada potvrzena“, tedy omezit sankce na případy 
potvrzené závady. Z uvedeného vyplývá, že v případě potvrzení závady se sankcemi ČD souhlasí. 
Z čehož Úřad vycházel a uvedl to v rozhodnutí. Předmět řízení se nezměnil. Úřad zastává názor, že 
sankci bude možné uložit i v případě, že závada potvrzena není, pokud bude mít dopravce možnost 
se uložení sankce bránit mimosoudním řešením sporu.  
V otázce rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) a § 33 odst. 1 zákona o dráhách odvolací orgán  uvádí, že 
v podstatě souhlasí s ČD. Pokud se vozidlo prohlásí za nezpůsobilé v důsledku opakované signalizace 
indikátoru, mělo by být přepraveno do místa opravy, a do doby odstranění závady nesmí být 
provozováno. K tomu ale může dojít i nesprávnou signalizací. Pokud nesprávnou signalizací závady 
dojde k odstavení vozidla, jde bezpochyby o omezení práv dopravce na přístup ke dráze, proti kterému 
nemá dopravce možnost se bránit. Je obtížné nutit dopravce k demontáži částí vozidla, za účelem 
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opravárenského zásahu, pokud není jistota skutečné závady. Oprava může být velmi nákladná, a po jejím 
provedení nemusí být zjištěna závada či příčina. 
Odvolací orgán nesouhlasí s námitkou SŽDC uvedenou v rozkladu, že v kapitole 3.4 a 3.6.6 Prohlášení 
2019 je možno postupovat úplně odlišně. Podle původního znění kapitoly 3.4 Prohlášení 2019, SŽDC 
neodpovídá za omezení jízdy vlaků při indikování závady na vlaku dopravce diagnostickým zařízením a 
předem vylučuje odpovědnost za náhradu škody. Podle kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 si SŽDC 
vyhrazuje právo na takové zastavení a na sankční platby. Podle názoru Úřadu pak má SŽDC právo na 
zastavení vlaku. Pokud jde o právo na sankční platby či otázky týkající se náhrady škody, může se 
uplatnit až při použití postupu podle § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách.  
Pokud SŽDC argumentuje, že postupy jsou možné, nikoliv závazné, měla by stanovit pravidla, kdy a jak 
budou použity. Konstatování, že nebudou požity sankce v případě vědomé existence závad 
na indikátorech, je určitě správné, nikoliv však vyčerpávající. Předmětem sporu jsou případy, kdy obě 
strany tvrdí, že k závadě na jejich zařízeních nedošlo. Tyto případy by měly být rozhodovány 
prostřednictvím nestranného mimosoudního řešení sporů. 
 
Námitka 7 
SŽDC nesouhlasí s odůvodněním, že dochází k diskriminaci při sankcionování opakovaně 
diagnostikovaných závad bez toho, aby byly potvrzeny, přestože takovéto jednání je v rozporu s § 34 
vyhlášky č. 173/1995 Sb. Dále napadá doporučení rozkladové komise prověřit soulad ustanovení třetího 
odstavce kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 s § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách, přestože třetí odstavec 
kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 neupravuje problematiku vzorového návrhu ujednání o sankčních 
platbách podle § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách. S ohledem na § 34 vyhlášky č. 173/1995 Sb. by 
bylo nutno přičítat opakovaně diagnostikovanou závadu, byť nepotvrzenou, plně k tíži dopravce, jelikož 
právní úprava neřeší, zda závada reálně existuje a drážní vozidlo s opakovaně diagnostikovanou závadou 
považuje za ex lege nezpůsobilé dalšího provozu. 
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
Odvolací orgán uvádí, že se neztotožňuje s názorem SŽDC, že drážní vozidlo je automaticky 
nezpůsobilé provozu, kdykoliv dojde k opakovaně diagnostikované závadě, bez ohledu na potvrzení 
takovéto závady. Ustanovení § 34 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 173/1995 Sb. je nutno vykládat v souladu 
se zákonem o dráhách. Podle § 44 odst. 2 zákona o dráhách o nezpůsobilosti vozidla k provozu 
rozhoduje drážní správní úřad v případě, že drážní vozidlo je v technickém stavu, který nezaručuje 
bezpečnost drážní dopravy nebo nemá vlastnosti schváleného typu. Vozidlo nemůže být automaticky 
nezpůsobilé provozu, pokud indikátor, o jehož spolehlivosti se vedou spory, opakovaně nahlásí závadu, 
aniž by závada byla zjištěna. Na druhou stranu odvolací orgán vzal v úvahu bezpečnost provozu, kdy 
je nutno jednat okamžitě. Proto je zde nutné umožnit dopravci řešit spory, ohledně nepotvrzených 
hlášení, okamžitě, nestranně a mimosoudně. Navíc je nutné je řešit dříve, než nastane důvod k 
prohlášení vozidla nezpůsobilým. 
Dále je nutné vzít v úvahu, že o případné nezpůsobilosti vozidla zde rozhodují parametry, na které jsou 
indikátory nastaveny. Tyto parametry jsou určeny vnitřním předpisem provozovatele dráhy. Úřad nesdílí 
názor, že lze na základě parametrů stanovených jedním z provozovatelů drah, na které mají být 
indikátory nastaveny, prohlásit s ohledem na § 44 odst. 2 zákona o dráhách vozidlo za nezpůsobilé 
provozu, pokud je u něho v průběhu 3 měsíců indikována opakovaně stejná závada.  
Vztah kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 a § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách pak odvolací orgán 
zdůvodnil v části napadeného rozhodnutí nadepsané Jednotné rozhodování následovně „K neoprávněnému 
sankcionování v případě chybových diagnostických hlášení dojde, což je nepochybně diskriminační konání. Proto je nutno 
uplatnit sankci za zpoždění, vzniklé zastavením vlaku z důvodu technické prohlídky. Tato sankce pak bude sankcí za 
narušení provozování drážní dopravy a bude možno o zodpovědnosti za toto narušení rozhodovat podle § 33 odst. 3 písm. 
k) zákona o dráhách“. Odůvodnění, že potencionálně neoprávněné zastavení vlaku je narušením 
provozování drážní dopravy, a je jej nutno řešit způsobem podle § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách, 
považuje odvolací orgán za dostatečné. 
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Námitka 8 
SŽDC namítá, že je jí Úřadem vytýkáno, že považuje podklady ČD ve věci nepotvrzených závad 
za chybné, ačkoli Úřad v napadeném rozhodnutí tyto podklady také zpochybnil. Současně SŽDC 
doložila své podklady. SŽDC pak považuje rozhodnutí za vnitřně rozporné. 
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
Z podkladů doložených ČD vyplývá, že počet potvrzených závad na vozech je pouze malým procentem 
z počtu závad celkových. To je nezpochybnitelná informace v tom smyslu, že věrohodnosti výsledků 
diagnostiky nelze přiložit takovou váhu, aby bez jakékoliv možnosti obrany dopravce bylo možno 
prohlašovat vozidla za nezpůsobilá. Informace o neúplnosti spíše dokládá, že ze strany ČD neprobíhá 
další jejich podrobná analýza. To dokazuje, že systém stanovených sankcí bez možnosti se bránit, je 
nemotivační. SŽDC doložila doklady o počtech diagnostikovaných vozidel a počtech vozidel, kde je 
vyhodnocena závada. Z nich sice vyplývá, že procento indikovaných závad je zanedbatelné oproti počtu 
diagnostikovaných náprav vozidel. Z celkového počtu diagnostikovaných závad je však malé procento 
těch potvrzených. Podle názoru odvolacího orgánu napadené rozhodnutí není vnitřně rozporné. Navíc 
v napadeném rozhodnutí je zpochybnění podkladů ČD odůvodněno tak, že Úřad považuje předchozí 
vyloučení nestranného řešení sporu ve věci omezení jízdy vlaků způsobené vlivem indikování závady 
diagnostickým zařízením na vlaku ze strany SŽDC za nezákonné, bez ohledu na to, zda chybovost 
vykázaná ČD je pravdivá, či nikoliv. 
 
Námitka 9 
SŽDC se ohrazuje proti tvrzení Úřadu, že SŽDC deklaruje bezchybnost instalovaných zařízení. SŽDC 
ve svém vyjádření doložila, jak je funkce zařízení kontrolována, připustila i možnost vad. V případech 
zjištěných závad je zařízení vypnuto a zajištěna oprava. SŽDC připustila i chyby v diagnostice způsobené 
povětrnostními vlivy v roce 2017. Takové informace v napadeném rozhodnutí Úřad opominul. SŽDC 
odmítá zpochybnění funkce diagnostických zařízení při zajišťování prevence v oblasti bezpečnosti, 
zdůrazňuje jejich funkci ve veřejném zájmu. SŽDC odmítá připustit, že by v případě nepotvrzené 
diagnostiky mohl být úspěšně uplatněn nárok na náhradu škody. Výstup diagnostiky je nutno vnímat 
jako výkon povinnosti uložené právem, sankce by způsobily omezování využití diagnostik. Cílem 
diagnostiky není ukládat pokuty.  
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
SŽDC ve svém vyjádření přímo uvádí, že „nemůže připustit zpochybňování funkce diagnostických 
zařízení na trati“, což Úřad uvedl v odůvodnění napadeného rozhodnutí. V odůvodnění napadeného 
rozhodnutí byl popsán obsah vyjádření SŽDC, včetně údržby a přijatých opatření, aniž by se měnil jeho 
význam. Zpochybňování funkce diagnostických zařízení odmítá i SŽDC ve svém rozkladu. Úřad 
v napadeném rozhodnutí mimo jiné uvedl v části s nadpisem Tvrzení spolehlivosti „Ve svém vyjádření 
SŽDC prohlašuje, že diagnostická zařízení jsou řádně udržována a opatřena vnitřními systémy k minimalizaci poruch. 
Ani v těchto případech však není možné vliv poruch vyloučit“. Odvolací orgán nesouhlasí s námitkou, že by bylo 
jakkoliv neoprávněně vyjádření SŽDC upraveno. Odvolací orgán vnímá význam funkce diagnostiky. 
Nastavení systému sankcí je v kompetenci provozovatele dráhy. Úřad souhlasí, že případné sankce by 
neměly omezovat rozsah prováděné diagnostiky. Obě strany by však měly být motivovány ke spolupráci 
tak, aby chybných hlášení bylo co nejméně. To stávající znění článku 3.6.6 Prohlášení 2019 nezajišťuje. 
 
Námitka 10 
SŽDC nesouhlasí s Úřadem ve věci vyloučení nestranného řešení sporů v souvislosti se třetím 
odstavcem kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019. Tento text se uvedenou problematikou vůbec nezabývá, ani ji 
nezmiňuje. Text nestanoví ani to, že kdokoli bude komukoli platit sankční platby, ale že si provozovatel 
dráhy osvojuje právo případného postihu.  
Problematika případné odpovědnosti za náhradu škody je v pravomoci soudů. Úřad posuzuje soulad 
prohlášení se zákonem o dráhách. SŽDC napadá Úřad, že nezohlednil rizika spojená s omezením funkce 
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diagnostiky ze strany SŽDC následkem hrozby sankcí, což by vedlo k ohrožení bezpečnosti provozování 
dráhy. Přehlížení rizik by mohlo znamenat akceptaci potencionálního obecného ohrožení, za preventivní 
působení nikdo nemůže být postihován sankcemi hradit tvrzené náhrady škod. 
 
Stanovisko odvolacího orgánu 
Ve věci článku 3.6.6 Prohlášení 2019 odvolací orgán uvádí, že jeho znění „SŽDC si vyhrazuje právo“ je 
jednostranné prohlášení, které jakékoliv dvoustranné vyjednávání předem vylučuje, což Úřad považuje 
za diskriminační. Ve vztahu k sankčnímu systému Úřad odkazuje na svá vyjádření k námitce č. 7. Text je 
nutno vnímat v souladu s bodem 4 kapitoly I. přílohy „D“ části C Systém odměňování výkonu na dráze 
celostátní a regionálních dráhách provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací Prohlášení 2019. 
V něm je zaveden sankční systém, kde jsou sankce uvedeny bez jakýchkoliv liberačních důvodů pro 
případy, kde důvod sankce není prokázán. O rozporu tohoto bodu se zákonem o dráhách bylo 
pravomocně rozhodnuto rozhodnutími č. j.: UPDI-2186/18-OPDI-SPR/ZA ve spojitosti 
s rozhodnutím č. j. UPDI-3231/18-OPDI-SPR/KE samostatně. Úřad tedy při svém rozhodování 
vycházel z Prohlášení 2019. Pokud by SŽDC sankční platby uplatňovala pouze někdy, a bez jakýchkoliv 
pravidel, jak naznačuje ve svém rozkladu, což jí kapitola 3.6.6 prohlášení o dráze umožňuje, pak by 
takovýto postup sám o sobě byl diskriminační a v rozporu s § 33 odst. 1 zákona o dráhách.  
 
Přechozí správní a soudní řešení sporu 
Ve věci námitky ohledně rizik spojených s nevyužíváním diagnostiky z důvodů možných sankcí odvolací 
orgán odkazuje na níže uvedené. 
Obdobné argumenty jako v rozkladu uplatňovala SŽDC již v žalobě proti rozhodnutí Drážního úřadu 
v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 1 (dále jen „OS pro Prahu 1“) pod sp. zn. 27C 15/2017. 
Předmět sporu se týkal změny bodu 3.4 Omezení provozu Prohlášení o dráze celostátní a regionální 
platného pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro jízdní řád 2017. Drážní úřad tehdy rozhodl tak, že text 
kapitoly 3.4 „SŽDC neodpovídá žadateli za omezení jízdy vlaku…..při indikování závady na vlaku 
dopravce diagnostickým zařízením„ doplnil na konci textem: „jestliže toto zařízení bylo řádně udržováno a 
vykazuje prokazatelně správnou činnost. O prokazatelně správnou činnost se nejedná, pokud při neprodleně provedené 
prohlídce není závada na vozidle potvrzena a současně nedojde k následnému opakovanému vyhodnocení stejné závady u 
stejného vozidla.“ 
SŽDC podala žalobu podle části páté občanského soudního řádu a v žalobě uvedla mimo jiné k 
rozhodnutí Drážního úřadu, že „aplikací rozhodnutí hrozí také oslabení procesu realizace kontrol na základě 
provedené indikace závad. Žalobkyně se obává případných požadavků dopravců na náhradu škody v případě, že nebude 
závada potvrzena, k čemuž může snadno dojít v případě indikátoru nekorektnosti jízdy, kde existuje 15 různých druhů 
závad, které indikátor zaznamená, přičemž jeho indikace může být způsobena superpozicí těchto závad. Dle žalobkyně 
nastavený stav nejen že ohrožuje provozování dráhy, ale též zakládá vyšší možnost vzniku mimořádných událostí a nehod, 
jejichž následky mohou být zásadní. Dle žalobkyně je tak jednoznačné, že by neprodleným výkonem rozhodnutí správního 
orgánu hrozila žalobkyni závažná újma“.   
Žaloba SŽDC byla rozsudkem OS pro Prahu 1 ze dne 28. 11. 2017, č. j. 27C 15/2017-522 (dále jen 
„rozsudek OS pro Prahu 1“) zamítnuta a Městský soud v Praze rozhodnutím ze dne 8. 11. 2018, č. j. 
29Co 164,175/2018 – 836 (dále jen „MS v Praze“ a „rozsudek MS v Praze“), rozsudek OS pro Prahu 1 
potvrdil. SŽDC tedy nebyla v řízení před soudem úspěšná. V odůvodnění rozsudku MS v Praze uvedl, 
že „...Drážní úřad nezpochybňuje důležitost diagnostiky závad na vlaku, avšak pro většinu drážních vozidel neexistuje 
právně závazný předpis, který by stanovoval požadavky pro hodnoty testované indikátorem. Dopravci může být omezena 
jízda vlaku při nesplnění podmínek pro diagnostiku závad, které nejsou nikde zpřístupněny ani smluvně zakotveny. 
Závada na vozidle nemusí být zjistitelná pouhou prohlídkou a prohlídka sama nemůže rozhodovat o správném fungování 
zařízení pro diagnostiku závad. Dosavadní znění bodu 3.4. Prohlášení vedlo k tomu, že žalobkyně neodpovídala 
dopravcům za škodu ani tehdy, pokud indikovala závadu na vlaku, omezila kvůli tomu jízdu vlaku a poté se ukázalo, 
že indikování závady nebylo správné. Drážní úřad dospěl k závěru, že odpovědnost by se v daném případě měla řídit § 
2936 NOZ, tj. odpovědností za použití vadné věci. Pokud tedy žalobkyně použila vadné diagnostické zařízení, odpovídá 
za škodu z toho vzniklou“. 
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Podle názoru odvolacího orgánu se věc projednávaná soudem sice liší tím, že se vztahuje na související 
bod 3.4 prohlášení o dráze namísto bodu 3.6.6 prohlášení o dráze a také tím, že SŽDC později vydala 
Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy, v jehož příloze č. 2 jsou 
uvedeny hodnoty poplachů pro jednotlivé druhy a stupně. U indikace nekorektnosti jízdy jsou uvedeny 
hodnoty ekvivalentní délky plochy 80 a 110 mm. Pokyn už ale blíže neuvádí, jakým způsobem se závada 
zjišťuje. Pokud by totiž šlo o nekorektnost jízdy způsobenou skutečnými plochami dané velikosti, ty by 
bylo možno jako jedinou závadu zjistit vizuálně. Co však přetrvává v tomto řízení, a soud uznal za 
nezákonné, je to, že SŽDC neodpovídala dopravcům za škodu i pokud se ukázalo, že indikování nebylo 
správné. Soud potvrdil, že pokud SŽDC použije vadné diagnostické zařízení, odpovídá za škodu. 
Předmětem tohoto správním řízení je posouzení toho, aby bylo dopravci předem znemožněno takový 
stav prokázat (pokud SŽDC sama chybu neuzná). Text vložený Drážním úřadem tehdy umožnil 
vyloučení odpovědnosti SŽDC pouze v případě, kdy zařízení „vykazuje prokazatelně správnou činnost“. 
Opakované vyhodnocení stejné závady je pouze jedním z příkladů, kdy se správná funkce potvrzuje. 
Soud tedy zamítl námitky SŽDC ve věci ohrožování bezpečnosti a společenském zájmu, kterými 
argumentuje v rozkladu. Uvedený soudní spor dokazuje i nesprávnost tvrzení SŽDC, že sporný text byl 
v minulosti správní úřady přijat. 
Pokud jde o náhradu škody odvolací orgán se jí v tomto řízení nezabýval. 
 
Shrnutí SŽDC 
SŽDC považuje rozhodnutí za nezákonné, což odůvodňuje zásadními vadami, pochybeními 
a nezohledněním veřejných zájmů. SŽDC požaduje vypořádání veškerých argumentů, které proti 
rozhodnutí přednesla. 
Odvolací orgán považuje veškeré námitky SŽDC za vypořádané. Chybu v psaní, která se vyskytla ve 
výroku napadeného rozhodnutí, pak odvolací orgán napravil tímto rozhodnutím.  
 

IV. Závěr 

1) Rozkladová komise předsedy Úřadu na zasedání konaném dne 27. 2. 2019 předložila podle § 152 
odst. 3 správního řádu předsedovi Úřadu návrh na rozhodnutí: 

a) napadené rozhodnutí ze dne 28. 12. 2018, č.j. UPDI-3553/18-OPEP/PI ve výroku změnit tak, 
že se slova „v rozporu s § 33 odst. 1 písm. k) zákona o dráhách“ nahrazují slovy „v rozporu s § 
33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách“  

b) ve zbývající části výroku rozklad zamítnout a napadené rozhodnutí potvrdit. 

2) Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že ohledně posouzení předmětné části kapitoly 
3.6.6 Prohlášení 2019 postupoval Úřad v souladu se zákonem a správním řádem, dospěl předseda 
Úřadu k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v 
rozkladu. 

3) Vzhledem k výše uvedenému předseda Úřadu rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí 
uvedeno. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze dále podat rozklad.  
 

                             Ing. Pavel Kodym 
předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 
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Rozhodnutí se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce 
Úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňující dálkový přístup, přičemž takto se doručuje 
účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 2 správního řádu. 

 

 

Vyvěšeno dne:  5. 4. 2019      Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 5. 4. 2019 do 20. 4. 2019 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1,  
 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,  
 Advanced World Transport a.s., IČO: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - 

Moravská Ostrava 
 PDV Railway a.s., IČO: 22792597, se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 
 KŽC Doprava, s.r.o., IČO 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 
 
Ostatní účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 
 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, IČO: 61379 
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