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Rozklad proti rozhodnutí ÚPDI ve věci Prohlášení o dráze 2020, příloha „C“, část C – 

Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, 

článek III.3 

     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) obdržela dne 29. 8. 

2019 rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) ve věci sp. zn. 

RPD003/19, č. j. UPDI-2377/9/ZA ze dne 29. 8. 2019, kterým bylo rozhodnuto ve věci 

správního řízení o přezkumu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu 

jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1 účinné od 1. 4. 2019 (dále jen 

PoD“) a to ve vztahu k přezkumu přílohy „C“, části C - Ceny za použití dráhy celostátní 

a  regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou 

vlaku a podmínky jejich uplatnění, čl. III. 3, textu: „Pro výpočet výsledných cen za použití 

dráhy jízdou vlaku je rozhodující skutečná vlakem projetá trasa a v případě vlaku osobní 

dopravy i počet jeho zastavení v místech nástupu a výstupu cestujících“.  

     Uvedeným rozhodnutím ÚPDI seznal, že přezkoumávaný text PoD je v rozporu 

s ustanovením § 23 odst. 1 písmeno d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „ZoD“) 

a  tím i v rozporu s ustanovením § 33 odst. 1 a § 33 odst. 3 písmeno c) ZoD (výrok I.)   ÚPDI 

své rozhodnutí odůvodňuje tvrzením, že SŽDC v přezkoumávaném textu PoD neoprávněně 

zakotvila povinnost dopravců uhradit dodatečné náklady na jízdu vlaků odklonem a učinila tak 

v rozporu s platnými předpisy. ÚPDI dále v rozhodnutí stanovil, že SŽDC nemůže po uplynutí 

lhůty 30 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí přezkoumávaný text PoD aplikovat (výrok 

I.) a uložil SŽDC povinnost složit na  účet  ÚPDI částku 1.000,- Kč jako paušální náhradu 

nákladů řízení (výrok II.).  

     SŽDC se s obsahem, textem, odůvodněním a způsobem zveřejnění  rozhodnutí 

neztotožňuje a proti tomuto rozhodnutí podává dle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád v zákonem stanovené lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozklad, a to do všech výroků 

rozhodnutí. 

Svůj rozklad SŽDC odůvodňuje takto: 

I. Vady rozhodnutí ÚPDI obecně právního charakteru 

1) SŽDC v rámci řízení argumentovala rozsudky soudů ve vztahu k problematice úhrady ceny 

za použití dopravní cesty v případech, kdy dopravce užije odklonovou trasu. Soudy dospěly 
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k závěru, že požadování úhrady ceny za delší úsek odklonové trasy ze strany SŽDC je zákonně 

souladné. Tato soudní rozhodnutí se řešené věci týkají zcela přesně a jednoznačně - reálně 

soud řešil totéž co ÚPDI nyní. Předložená soudní rozhodnutí jsou aplikovatelná i na případy 

použití odklonových tras dopravcem z jiných důvodů, než je omezení provozování dráhy.  

     ÚPDI vydává uvedená soudní rozhodnutí za neslučitelná s předmětem svého vlastního 

správního řízení pod záminkou, že soud řešil dodržování smlouvy o provozování dráhy, zatímco 

ÚPDI přezkoumává text PoD. S ohledem na ustanovení § 33 odst. 7 ZoD, je toto stanovisko 

absurdní. Soudy zhodnotily nároky uplatněné SŽDC z hlediska platného práva ČR a EU 

a  ve  věci meritorně rozhodly. Rozhodnutí soudu, podle kterého SŽDC náleží úhrada ceny 

za  použití odklonové trasy ve výši odpovídající délce odklonové trasy, nelze jednoduše obejít 

tím, že ÚPDI uvede, že soud sice finanční částku přiznal, ale SŽDC není oprávněna ji požadovat 

– tento postup je rozporný s ustanovením § 159a odst. 3, 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, podle kterého je výrok pravomocného rozsudku v plném rozsahu závazný jak 

pro  účastníky řízení a popřípadě jiné osoby, tak pro všechny orgány a současně, bylo-li o věci 

již pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednávána znovu. Závazný a pravomocný rozsudek 

soudní soustavy nemůže být zpochybňován ani ÚPDI, který nadto k výkladu těchto rozsudků, 

ani k výkladu občanského práva vůbec není příslušný. Pokud ÚPDI ve věci, totožné s tou, 

o  které již soudní soustava rozhodla, znovu jednal; postupoval nezákonně a k újmě SŽDC. 

Uvedený postup je pro rozpor s ustanovením § 159a zákona č. 99/1963 Sb., nepřijatelný 

a  nebude-li rozhodnutí ÚPDI zrušeno v rámci vypořádání předloženého rozkladu, SŽDC je 

přesvědčena, že soudní moc nepochybně zamezí přezkoumávání svých rozhodnutí ze strany 

k tomu nepovolaného správního orgánu. 

2) SŽDC poukazuje na skutečnost, že ÚPDI v textu rozhodnutí uvedl vadně a tedy nikoli 

správně časový údaj o zveřejnění textu rozhodnutí na úřední desce Úřadu. Zatímco v textu 

rozhodnutí je uvedeno, a to opakovaně, datum zveřejnění 29. 8. 2019, na stránkách Úřadu je 

30. 8. 2019. Chyba v informaci o datu zveřejnění je s to ovlivnit délku lhůty pro iniciaci 

opravného prostředku a dotýká se práv účastníků řízení. Tento stav je nezákonný. 

II. Vady rozhodnutí, týkající se vymezení věcného a příčinného rámce použití dráhy 

pro jízdu vlaků odklonem 

1) V případě omezení provozování dráhy dochází za zákonem stanovených podmínek 

k omezení dostupné kapacity dráhy, která může být dopravci přidělena, nebo, byla-li již 

přidělena, může být dopravcem využita. Omezení provozování dráhy je podle účinné právní 

úpravy možné za zákonem stanovených podmínek, které, jsou-li naplněny, liberují 

provozovatele dráhy a přídělce z odpovědnosti za to, že nebyl s to dodržet stanovenou nabídku 

kapacity a liberují jej i ve vztahu k odpovědnosti dodržet jinak přísné zákonem o dráhách 

stanovené požadavky na zajištění provozování dráhy. Aby nedocházelo ke svévolnému 

využívání institutu omezení provozování dráhy, svazuje právní úprava jeho aplikaci s přísnými 

podmínkami - ve většině případů musí být omezení provozování dráhy aprobováno ze strany 

věcně příslušného správního orgánu. Při dodržení zákonného postupu tak existuje zákonem 

aprobovaná překážka v užití infrastruktury způsobem, který dopravce a  přídělce/provozovatel 

infrastruktury dojednali. Dopravce má dvě možnosti: buď infrastrukturu přidělenou náhradou 

nevyužije nebo ji využije způsobem, který mu provozovatel dráhy umožní, tj. jízdou odklonem. 

Přídělce není oprávněn užití odklonové trasy dopravci nařídit a  využití této volitelné možnosti 

je plně na vůli dopravce. Je-li odklonová trasa dopravcem využita, děje se tak na základě jeho 

jedinečného rozhodnutí s vědomím, že  jízda vlaku se nadále řídí všemi platnými předpisy 

a  normami, včetně PoD a jeho ustanovení o  způsobu výpočtu ceny za použití dráhy jízdou 

vlaku.   

2) Existuje-li zákonem stanovená překážka, znemožňující využití dráhy dohodnutým způsobem 

a existuje-li rozhodnutí dopravce, že dráhu užije tak, jak je mu umožněno pro překlenutí úseku 

dráhy, jehož užití je zákonnou překážkou znemožněno, pak závěr ÚPDI, že dopravce má hradit 

za užití dráhy pouze částku, již by býval hradil, pokud by dráhu užil v původní podobě, 

nezohledňuje fakt zákonné překážky bránící užití infrastruktury a nerespektuje ani skutečnost, 

že dopravce souhlasil s jiným použitím infrastruktury. Požaduje-li ÚPDI po SŽDC, aby účtovala 
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dopravci cenu za použití původního úseku, jde o nezákonný požadavek, který není obsažen 

v platném a účinném právu. Nad to, ÚPDI ve svém rozhodnutí, ač to výslovně neuvádí, 

navozuje stav, kdy by SŽDC měla dopravcům účtovat cenu za výkony, jež nebyly realizovány. 

Pokud by tak SŽDC postupovala, zcela nepochybně by porušila § 23 odst. 1 písmeno c), d) ZoD 

a zároveň by to představovalo rozpor se způsobem určení nákladů a  způsobu jejich přiřazení, 

odpovídajícím ustanovení § 23 odst. 1 písmeno g) ZoD. Podstatou rozporu je, že by SŽDC 

dopravci účtovala cenu předmětu plnění, který nevyužil (nebo dokonce pro zákonnou překážku 

užít nemohl), když se podle své vůle se rozhodl, že užije něco jiného.  

3) ÚPDI se v průběhu správního řízení snaží navodit zdání, že jedná nestranně a spravedlivě 

tím, že klade důraz na cit.:“jízdu  vlaků odklonem v případech, kdy k odklonu dochází z důvodů 

na straně SŽDC“. Na této formulaci lze ilustrovat elementární vadnost nakládání ÚPDI 

s terminologií, věcnou podstatou pojmů a platnými pravidly. Nelze si představit, 

že  by  k odklonu došlo mimo vůli SŽDC - odklon je důsledkem buď omezení provozování dráhy 

(a  omezit provozování dráhy na dráze může, z logiky věci, jen provozovatel této dráhy a nikdo 

jiný), případně důsledkem zásahu třetího subjektu, či vyšší moci. I v těchto případech však 

vždy konstrukci odklonové trasy a její nabídku předkládá SŽDC - reálně nemůže existovat 

možnost konstrukce a následného využití odklonové trasy bez ingerence SŽDC, nemluvě o její 

výhradní roli při umožnění odjezdu vlaku na jakoukoliv část provozované infrastruktury.  

III. Nákladové a cenové aspekty jízdy odklonem, podmínky výpočtu ceny za použití 

dráhy jízdou vlaku a vstup parametrů trasy do výpočtu cen        

     ÚPDI zahájil řízení v dané věci položením otázky, zda jsou dopravcům účtovány vícenáklady 

k ceně za použití dráhy při jízdě vlaku odklonem v případech, kdy k odklonu dochází z důvodů 

na  straně SŽDC. SŽDC předpokládala, že ÚPDI je dostatečně známo, že dopravcům jsou 

za  výkony spojené s jízdou vlaku účtovány pouze ceny zveřejněné v Prohlášení o dráze (dále 

jen PoD) a  proto v odpovědi č.j. 40444/2019-SŽDC-GŘ-O5 z 9.7.2019 uvedla, že ÚPDI má 

pravděpodobně na mysli rozdíl mezi cenou, která by byla dopravci účtována v případě jízdy 

po  původně přidělené trase vlaku a vyšší cenou za skutečně projetou odklonovou trasu. 

V souladu s tímto výkladem byl popsán postup při kalkulaci základní ceny a při výpočtu  

výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku v závislosti na skutečně projeté vzdálenosti. SŽDC 

rovněž upozornila Úřad, že v některých případech je výsledná cena za použití dráhy jízdou 

odklonového vlaku nižší, než by odpovídala původně přidělené trase.  

      K uvedenému vysvětlení nyní SŽDC, ve vztahu k tvrzením a pojmům obsaženým 

v rozhodnutí ÚPDI-2377/19/ZA, doplňuje, že nad rámec měsíčního vyúčtování cen za použití 

dráhy jízdou vlaku zveřejněných v PoD, dopravcům prokazatelně nepředepisuje k úhradě 

žádné vícenáklady. V případě jízdy vlaku odklonem lze za takové vícenáklady považovat 

zejména náklady za úkony spojené s přidělením náhradní kapacity dráhy, provedením 

instradačních opatření, pořízením dopravní dokumentace a poskytnutí informací o podmínkách 

jízdy konkrétního vlaku po odklonové trati.  SŽDC tyto náklady nezahrnuje ani do kalkulace 

základní ceny, ani je nezohledňuje v žádné části vzorce pro výpočet výsledné ceny za použití 

dráhy jízdou vlaku, ani je nefakturuje samostatně.      

     Z argumentace, kterou ÚPDI použil ve svém rozhodnutí je zřejmé, že podle potřeby 

zaměňuje ekonomické kategorie „ceny“ a „náklady“ a stejně postupuje i při citaci z platných 

předpisů. Dále, aby si vytvořil podmínky pro snazší argumentaci, účelově vylučuje z předmětu 

řešení (rozdíl v cenách původní a odklonové trasy) případy, kdy je fakturovaná cena odklonové 

trasy nižší než cena původní trasy. V neposlední řadě navozuje stav, kdy dopravce nemá 

ve  smyslu platného práva svobodnou možnost ovlivnit rozhodnutí přídělce a provozovatele 

dráhy, kterým se má jízda vlaku uskutečnit po jiné, než původně přidělené trase. SŽDC 

se  proti tomuto postupu ohrazuje. Své výhrady zakládá na následujících skutečnostech: 

1) ÚPDI ve vztahu ke kalkulaci ceny za použití dráhy jízdou vlaku cituje ustanovení platného 

výměru MF, jmenovitě věty: „Podle části II položky č. 3 odst. 4 výměru MF 1/2019 cena 

za  regulované služby zahrnuje náklady provozovatele dráhy a vlastníka dráhy přímo 

vynaložené (zvýrazněno zpracovatelem rozhodnutí) na a) zajištění provozování dráhy (řízení 
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provozu), b) zajištění provozuschopnosti dráhy (údržba a opravy infrastruktury)“ a:„Náklady 

podle písmene a) a b) zahrnují pouze náklady spojené s použitím dráhy jízdou vlaku nebo 

posunového dílu.“ SŽDC konstatuje, že ÚPDI v rámci tohoto řízení nezkoumal, zda SŽDC 

v základní ceně kalkuluje jen přímo vynaložené náklady spojené s použitím dráhy jízdou vlaku 

nebo posunového dílu (zkoumal jen, zda do kalkulace nevstupují náklady podléhající restrikci 

podle prováděcího nařízení EU/2015/909)  a účel odkazu na citovaná pravidla je z hlediska 

předmětu řízení a vydaného rozhodnutí nejasný. SŽDC i přesto toto téma akceptuje 

a  potvrzuje, že  do  kalkulace základní ceny i do konstrukce koeficientů ve vzorci pro výpočet 

výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku zahrnuje pouze přímé náklady vzniklé jízdou vlaku.     

2) ÚPDI cituje znění čl. 5, odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/909 a odvozuje z něj, 

že  požadavek neúčtovat dopravci dodatečné náklady vzniklé odklonem se týká konkrétní 

dopravy (pozn.: ve smyslu terminologie výměru MF uvedeného v bodu 1 tohoto rozkladu 

se  konkrétní dopravou rozumí konkrétní vlak). SŽDC s tímto výkladem jednoznačně souhlasí 

a  má za  potvrzené jak zněním prováděcího nařízení, tak názorem ÚPDI, že se ustanovení 

nevztahuje k cenám kalkulovaným podle výměru MF a zveřejněným v PoD (v praxi se jedná  

o  jedinou základní cenu v Kč/vlkm), nýbrž k eventuálnímu požadavku, aby dopravce uhradil 

vícenáklady SŽDC vztahující se ke konkrétnímu odkloněnému vlaku. Jak již bylo výše uvedeno, 

SŽDC dopravcům žádnou  úhradu vícenákladů nepředepisuje a ustanovení prováděcího nařízení 

(EU) 2015/909 tedy neporušuje. 

3) V odstavci rozhodnutí ÚPDI nazvaném „Nesoulad prohlášení o dráze“ je popsán výpočet 

výsledných cen za použití dráhy jízdou vlaku, zveřejněný v PoD. Z toho, že součástí 

kalkulačního vzorce je skutečná vlakem projetá trasa, ÚPDI odvozuje, že, cit.: „při jízdě 

odklonem nastávají případy, že jsou dopravci účtovány dodatečné náklady za použití dráhy 

jízdou vlaku odklonem….“. Ve skutečnosti je dopravci účtována výsledná cena za použití 

dráhy jízdou vlaku, prvky jejíhož výpočtu jsou mimo jiné základní cena a délka skutečně 

ujeté vzdálenosti. Jak bylo výše konstatováno, ÚPDI i SŽDC se shodují, že smyslem čl.5, odst. 

4 prováděcího nařízení (EU) 2015/909 není omezit rozsah nákladů uznatelných pro kalkulaci 

cen, stanovených ve smyslu platného výměru MF a vyhlášených v PoD, nýbrž, že předmětem 

restrikce rozsahu nákladů je cena konkrétního vlaku. SŽDC dopravcům vypočítává a fakturuje 

výslednou cenu za použití dráhy jízdou odklonového vlaku za podmínek zcela identických 

s podmínkami pro výpočet ceny všech ostatních vlaků. Uloženou restrikci neporušuje.    

4) Platný výměr MF v čl. 7 ukládá, že kalkulace základních cen za regulované služby musí být 

zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby na celé síti. Je 

zřejmé, že náklady sítě vznikly provozem všech vlaků, které na ní jely, tedy i těch, které jely 

ve sledovaném období odklonem. Případná myšlenka, aby náklady připadající na jízdu 

odklonových vlaků byly z kalkulace vyloučeny, nejen, že by postrádala oporu v jakémkoliv 

předpisu, ale znamenala by zjišťovat a evidovat skutečné náklady na jízdu každého 

jednotlivého vlaku. To je z technických a technologických důvodů i z hlediska možností 

struktury informačních systémů a kontrolingu  daleko za hranicí reality. Jediným možným 

způsobem, jak vyhovět povinnosti kalkulovat základní ceny celosíťově je zpoplatnění vlaků 

všech dopravců cenou, která reflektuje i vliv odkloněné dopravy v období, jehož náklady byly 

pro kalkulaci použity.  Uvedený vliv se zákonitě promítá i do cen účtovaných dopravcům, 

jejichž vlaky shodou okolností nejely odklonem ani v minulém („kalkulačním“) období, ani 

ve  fakturačním období, kdy je vykalkulovaná základní cena používána pro výpočet výsledných 

cen, předepsaných dopravcům. Skutečná délka ujeté vzdálenosti použitá ve vzorci pro výpočet 

výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku nediskriminačním způsobem objektivizuje podíl  

vlaku na uznatelné části celosíťových nákladů, které SŽDC vznikly v souvislosti s jeho 

zákonnou povinností zajistit provozuschopnost dráhy. Pokud nelze z kalkulace cen vyloučit 

přímé náklady vynaložené v minulosti na jízdu vlaků odklonem a pokud je tato kalkulace 

v souladu s platným výměrem MF provedena na měrnou jednotku vlakový kilometr, nelze 

u  odklonových vlaků odstoupit od zahrnutí celé skutečně ujeté délky tratě do výpočtu 

aktuálních výsledných cen, neboť jejich celosíťový objem je základnou pro kalkulaci budoucích 

cen a důsledkem eliminace by bylo zvýšení základní ceny pro všechny dopravce bez ohledu 

na  saldo jejich minulých, stávajících i budoucích odklonových jízd. SŽDC znovu podtrhuje, 

že  stávající metoda výpočtu výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku není v rozporu 
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s žádným platným předpisem, leda by byl zpochybněn princip celosíťových nákladů 

a  jakýchkoliv průměrů veličin, vstupujících do kalkulačního procesu.   

8) Platná a účinná právní úprava problematiky drah v ČR, tedy ZoD a související předpisy, ani 

účinná úprava práva EU (směrnice, nařízení) neumožňují, aby provozovatel dráhy požadoval 

po  dopravci uhrazení ceny za použití dráhy, kterou nevyužil (s výjimkami situací, kdy nevyužití 

kapacity dráhy jde na vrub dopravce, tam však jde o sankci). Je nutno smířit se se skutečností, 

že jel-li vlak odklonem, délka jízdy po skutečně využité části dráhy se  většinou liší od délky 

původně přidělené (dále jen plánované) trasy. Není to jediná veličina, jejíž hodnoty jsou 

rozdílné. Rozdíly se týkají i délky jízdy připadající na jednotlivé kategorie tratě pro zpoplatnění 

a zpravidla i dalších parametrů výkonu, které ovlivňují výslednou cenu za  použití dráhy jízdou 

vlaku: hmotnosti vlaku, druhu použité trakce a spotřeby trakční energie. V některých případech 

dochází i k rozdělení zátěže do více samostatných vlaků. V případě spotřeby trakční elektrické 

energie je zaveden tzv. hybridní model zpoplatnění, kdy je podíl vlaků s hnacími vozidly 

elektrické trakce neosazených elektroměrem rozpočítáván podle zjištěných hrubých tunových 

kilometrů. Pokud by došlo v informačních systémech pro  sledování výkonů vytvářejících 

soubory vstupních dat pro výpočet cen za použití dráhy jízdou vlaku k eliminaci jízd odklonem, 

změnila by se základna pro rozpočítávání podílu spotřebované trakční energie a zvýšil  by 

se  podíl úhrady pro všechny ostatní vlaky všech dopravců, kteří v daném fakturačním období 

použili k vedení vlaků vozidla elektrické trakce bez  instalovaného elektroměru.  

5) Všechny výše uvedené argumenty SŽDC se vztahují na jízdu odklonových vlaků obecně, 

bez  ohledu na to, zda byla náhradní trasa kratší nebo delší než původně přidělená. Tato 

skutečnost má mnohem širší význam, než Úřad připouští ve svém rozhodnutí, které redukuje 

její význam pouze na řešení otázky, zda dopravce nezaplatil za jízdu po odklonové trase víc 

než by platil za trasu plánovanou a zda tím nebyl v případě právě a jen tohoto konkrétního 

vlaku poškozen.     

IV. Úrada nákladů řízení 

     Výrokem II. rozhodnutí uložil ÚPDI, aby SŽDC uhradila náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. 

SŽDC si není jista zákonností postupu ÚPDI, sice opřeného o zákonná ustanovení vyjmenovaná 

v odůvodnění výroku II., avšak použitého vůči SŽDC poprvé od zřízení Úřadu v r. 2017. 

S přihlédnutím k uvedené skutečnosti by Úřad měl v rozhodnutí sdělit, proč nyní SŽDC ukládá 

uhradit náklady řízení, když se v průběhu předcházejících řízení po více než dva roky tohoto 

kroku zdržel. Změnil-li nyní UPDI svůj právní názor na věc, měl změnu odůvodnit, zvláště 

proto, že pokud se potvrdí, že doposud nepožadoval úhradu nákladů po žádném z účastníků 

řízení, a  požaduje ji nyní po SŽDC, vyvstává důvodná obava z nerovného přístupu 

k účastníkům řízení  a ohrožení nestranného a nezávislého výkonu působnosti správního 

orgánu. Pokud měl ÚPDI požadovat náhradu nákladů řízení i dříve, pak ve všech případech, 

kdy tak neučinil, porušil právní předpisy upravující jeho hospodaření.  

 

V. Závěry  

1) SŽDC zdůrazňuje právní a věcné vady rozhodnutí ÚPDI, popsané v pasážích I. a II. tohoto 

rozkladu.  

2) SŽDC nesouhlasí s rozhodnutím ÚPDI č.j. UPDI-2377/19/ZA co do: 

- výroků o nesouladu  přílohy „C“, části C  Prohlášení o dráze celostátní a regionální, platného 

pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 ve znění změny č. 1 účinné od 1.4.2019  

s platnými cenovými předpisy, vyúsťujícím v rozpor s § 23 odst. 1 písm. d) a tím i s § 33 odst. 

3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách;  

- volného zaměňování pojmů z oblasti nákladů a cen v textu rozhodnutí s důsledkem  

zmatečného výkladu souvislostí, kterými ÚPDI své rozhodnutí odůvodnil; 
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- výroku o neoprávněnosti účtování odklonů a s tím související povinnosti změny textu PoD, 

což ve skutečnosti neznamená nic jiného, než zavedení oddělené evidence odklonových jízd 

a  náhradu jejich délek ve výpočtech výsledných cen za použití dráhy jízdou vlaku délkami 

původně přidělených tras, přičemž by vedlejšími produkty tohoto kroku byly změny v účtování 

dalších parametrů vlaku, včetně spotřeby trakční elektrické energie, ovlivňující nejen platby 

dopravce odklonového vlaku, ale i platby dopravců ostatních vlaků na síti. SŽDC by byla 

vystavena hrozbě napadení, ať už dopravci, samotným Úřadem nebo jinými oprávněnými 

osobami pro diskriminační charakter vyhlášených cenových podmínek; 

- uložení zcela nepřiměřené lhůty pro provedení ÚPDI požadované změny v textu PoD. V části 

rozhodnutí ÚPDI nazvané Zdůvodnění 30 denní lhůty stanovené Úřadem je uvedeno, že Úřad 

stanovil lhůtu 30 dnů jako, cit.:“ přiměřenou s ohledem na předmět, rozsah a obsah změn“, 

kdy, znovu cit.:“…příslušná prohlášení o dráze lze uvést do souladu se zákonem o  dráhách 

prostým způsobem (prakticky úpravou textace bez požadavku časově a věcně náročných 

souvisejících jednání a přijímání opatření přídělce)“. SŽDC tyto citace považuje za  důkaz 

naprostého odtržení Úřadu od reality, která by v případě Úřadem uložené změny představovala 

zajištění dodávek úprav softwaru provozních informačních systémů, bez kterých nelze jakékoliv 

znění PoD aplikovat v praxi, tj. od počátku platnosti JŘ 2020 a nelze jej ani – jako zjevně 

nereálné a ve svém důsledku tedy lživé - zveřejnit.  Lhůta 30 dní je nepřiměřená i z hlediska 

srovnatelnosti s lhůtou 40 dnů, stanovenou zákonem pro vydání rozhodnutí UPDI o posouzení 

zákonnosti PoD, kterou sám Úřad, jak je všeobecně známo, považuje za krátkou. Nebyla-li 

k nápravě údajných vad PoD rozhodnutím Úřadu uložena lhůta přiměřená, což zjevně nebyla, 

je i v uvedeném ohledu rozhodnutí nezákonné pro  rozpor s ustanovením § 34e odst. 3 ZoD; 

- uvedení věty, cit.:“Navíc jsou dopravci podle názoru Úřadu zproštěni povinnosti platit 

vícenáklady již na základě samotné účinnosti Nařízení (EU) 2015/909“. Věta sama o sobě 

neobsahuje žádná nepravdivá tvrzení, zároveň však nemá jakýkoliv věcný účinek, neboť, jak 

již bylo řečeno, žádné vícenáklady nejsou dopravcům účtovány. V kontextu celého rozhodnutí 

Úřadu, který sice vede polemiku o vícenákladech, ale zároveň cílí na kategorii cen, se jedná 

o  vysoce nebezpečné návodné jednání, otevírající možnost, že dopravci s okamžitou platností 

odmítnou hradit fakturované částky za použití dráhy jízdou vlaku s tím, že jsou nesprávné. 

Ceny za použití dráhy jízdou vlaku jsou v souladu s aktuálně platným PoD a uzavřenými 

smlouvami o provozování drážní dopravy fakturovány měsíčně bez rozlišení, jaký podíl ceny 

připadá na vlaky jedoucí odklonem. Využitím předmětné věty jako důvodu k pozastavení úhrad 

vystavených faktur ze strany dopravců může dojít ke vzniku škod oběma smluvním stranám. 

Vedle této věcné hrozby výpadku financování na zajištění provozování dráhy SŽDC konstatuje, 

že návodné jednání Úřadu má retroaktivní rozměr a vyjadřuje údiv nad skutečností, že úřední 

akt rozhodnutí se stává prostorem pro vyjadřování „názorů“.               

3) S ohledem na shora uvedené okolnosti SŽDC navrhuje, aby správní orgán příslušný 

k projednání tohoto rozkladu, rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře sp. zn. 

RPD003/19, č. j. UPDI-2377/9/ZA ze dne 29. 8. 2019 zrušil. 

               

                                                                                        JUDr. Hana Honzáková 

                                                                                 ředitelka odboru smluvních vztahů    

                                                                                            na základě pověření                                  
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