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Rozklad Správy železnic, státní organizace do rozhodnutí sp. zn. RPD003/20, č. j. 

UPDI-3430/20/ZA ze dne 23. 9. 2020 

Žádost dle ustanovení § 80 odst. 3 věta poslední SŘ na iniciaci opatření proti 

nečinnosti správního orgánu 

 

Správa železnic, státní organizace, obdržela dne 24. 9. 2020 rozhodnutí Úřadu pro přístup 

k dopravní infrastruktuře (dále též „UPDI“, případně „správní orgán“) sp. zn. RPD003/20, č. j. 

UPDI-3430/20/ZA ze dne 23. 9. 2020 v řízení dle ustanovení § 34e zákona o dráhách vedeném 

za účasti společnosti CityRail, a.s., IČO 24199010, se sídlem Magistrů 202/16, 140 00 Praha 4 

Michle a Správy železnic, státní organizace, co by účastníků dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“), kterým bylo podle ustanovení § 61 SŘ ve spojení 

s ustanovením § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách nařízeno předběžné opatření: 

Společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 
00 Praha 1 – Nové Město, jako účastníku řízení a přídělci kapacity, se ukládá po uplynutí 

lhůty 90 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí zákaz používat:  

 
Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní 
řád 2020 a Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platné pro přípravu jízdního 
řádu 2021 a pro jízdní řád 2021, v účinném znění, v rozsahu následujících článků 
dokumentu Popis zařízení služeb, č. j. 16396/2019-SŽDC-GŘ-O11, v účinném znění:  
 
a) článku 2.1 v části textu: „Správa železnic na jí provozovaných místech nakládky a 

vykládky poskytuje službu dlouhodobého použití místa nakládky a vykládky v souvislosti se 
žádostí o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do 
jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) a v souvislosti s 
dlouhodobými ad hoc žádostmi. Dopravce má v tomto případě rezervovánu kapacitu místa 
nakládky a vykládky pro nakládku a vykládku drážních vozidel včetně jejich odstavení od doby 
přistavení drážních vozidel v rámci pravidelné obsluhy do doby nakládky a/nebo vykládky a od 

doby nakládky a/nebo vykládky do doby odvezení drážních vozidel v rámci pravidelné obsluhy. 
Dopravce je povinen upřesnit své požadavky na kapacitu místa nakládky a vykládky v souladu 
se skutečným stavem nejpozději v pátek předchozího týdne na týden následující. Pokud tak, 

neučiní, Správa železnic bude jednat tak, jako by dopravce sdělil, že rezervovanou kapacitu 
místa nakládky a vykládku neplánuje využít a nabídne ji jiným zájemcům.“;  

b) článku 6.1.1 v části textu: „Kapacita místa nakládky a vykládky bude na základě podané 
žádosti dopravci rezervována na celé požadované období. Přidělení kapacity místa nakládky a 

vykládky bude provedeno až na základě upřesňující žádosti podané obdobným způsobem jako 
žádost nejpozději v pátek předchozího týdne na týden následující. Upřesňující žádost musí 
obsahovat kalendářní dny a časy, kdy dopravce skutečně plánuje využít kapacitu místa 
nakládky a vykládky. V ostatních dnech, kdy dopravce neplánuje využít kapacitu místa 
nakládky a vykládky bude rezervace kapacity zrušena a nabídnuta jiným dopravcům. Pokud 
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dopravce v termínu předem upřesňující žádost nepodá, má se za to, že neplánuje využít 
kapacitu místa nakládky a vykládky a Správa železnic rezervaci kapacity zruší.“;  

c) článku 6.2.1 první odstavec včetně obou odrážek, končící textem: „Správa železnic 
rezervuje kapacitu pro dlouhodobé použití místa nakládky a vykládky za podmínky, že:  

• o žádost o dlouhodobé použití místa nakládky a vykládky navazuje na žádost o přidělení 
kapacity dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního 
řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) nebo na dlouhodobou ad 
hoc žádost;  

• o po celou požadovanou dobu nebyla již rezervována kapacita jinému dopravci.“;  

d) článku 6.2.1 druhý odstavec, první dvě odrážky: „Správa železnic přidělí kapacitu pro 
dlouhodobé použití místa nakládky a vykládky za podmínky, že:  

• o dopravce má již kapacitu rezervovánu dle předchozího odstavce;  

• o dopravce podal upřesňující žádost v souladu s ustanovením kapitoly 4.1.1.“  

e) článku 6.2.1 čtvrtý odstavec: „Při rezervaci kapacity místa nakládky a vykládky postupuje 
Správa železnic vůči všem dopravcům nediskriminačně. V případě konfliktů dvou a více žádostí 

se Správa železnic nejprve pokusí o dohodu s dopravci. V případě, že k dohodě nedojde, 

Správa železnic přednostně rezervuje kapacitu místa nakládky a vykládky tomu dopravci, který 
má přidělenu kapacitu dráhy a plánuje využití kapacity zařízení služeb ve větším rozsahu (delší 
časové období, větší počet cyklů apod.). V případě stejného rozsahu žádosti přednostně 
rezervuje kapacitu místa nakládky a vykládky tomu dopravci, který podal žádost dříve.“;  

f) článku 6.2.1 pátý odstavec: „Správa železnic se smí při koordinaci žádostí dle předchozího 
bodu v nezbytné míře odchýlit od požadovaného rozsahu kapacity místa nakládky a vykládky, 

pokud je to vhodné pro efektivnější využití kapacity, přitom však dbá, aby byl zachován účel, 
pro který je kapacita místa nakládky a vykládky dopravcem požadována. Je-li to účelné a 
technicky možné, může Správa železnic přidělit (rezervovat) kapacitu místa nakládky a 
vykládky současně více dopravcům. V takovém případě má Správa železnic právo určit 
technologii spolupráce mezi dopravci a požadovat technické zajištění této spolupráce (např. 
přítomnost hnacího vozidla pro posun drážními vozidly).“;  

g) článku 6.2.2 třetí odrážka následující po prvním odstavci: „po celou požadovanou 
dobu nebyla již rezervována nebo přidělena kapacita jinému dopravci.“  

 

Správa železnic, státní organizace, se z důvodů níže uvedených s postupem, obsahem, textem 

a odůvodněním rozhodnutí není s to ztotožnit a proti tomuto rozhodnutí tak postupem dle 

ustanovení § 152 SŘ, podává v zákonem stanovené lhůtě 15 dní ode dne oznámení 

rozhodnutí, když jeho doručení k rukám Správy železnic, státní organizace, došlo dne 

24. 9. 2020, rozklad. 

Svůj rozklad Správa železnic, státní organizace, odůvodňuje, jak je uvedeno v bodech I. a III. 

a následující, tohoto podání. 

Současně s rozkladem předkládá postupem dle ustanovení § 80 odst. 3 věta poslední SŘ 

návrh, aby nadřízený orgán učinil opatření proti nečinnosti a to v rámci bodu II. tohoto podání. 

Pro odstranění pochyb a vyloučení možné dezinterpretace ze strany správního orgánu 

sdělujeme, že jedním podáním předkládáme dva návrhy: 

1) rozklad; 

2) žádost o iniciaci opatření proti nečinnosti.   

 

I. 

Správa železnic, státní organizace, s odkazem na stanovisko společnosti ČD Cargo, a. s., 

předkládá, že si není jista oprávněností postupu správního orgánu, pokud tento reálně vykládá 

ustanovení § 33 odst. 3 písmeno l) zákona o dráhách prostřednictvím textu nařízení Komise 

(EU) 2017/2177; máme za to, že dost dobře nelze směšovat povinnosti různých subjektů a 

prostřednictvím povinností jednoho, dovozovat povinnosti jinému subjektu. 
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Ustanovení § 33 zákona o dráhách ukládá povinnosti přídělci, terminologií směrnice č. 

2012/34/EU jde o provozovatele infrastruktury - nařízení Komise (EU) 2017/2177 pak oproti 

tomu ukládá povinnosti jinému subjektu a to provozovateli zařízení služeb. Subjektem plnícím 

povinnosti provozovatele infrastruktury a provozovatele zařízení služeb nepochybně může být i 

jedna a tatáž osoba, z uvedeného však nelze dovodit, že by mohlo či mělo být možno práva a 

povinnosti spojená s tou kterou úlohou vzájemně kombinovat a propojovat.  

Dle Správy železnic je vždy nezbytné, aby při aplikaci práva nedocházelo k smísení práv a 

povinností, když na síti existuje situace, kdy tyto role jsou oddělené. Nařízení Komise (EU) 

2017/2177 provádí článek 13 odst. 9 směrnice č. 2012/34/EU, tento článek se nedotýká 

povinností provozovatele infrastruktury a po provozovateli infrastruktury tak není možno, 

postupem dle článku 13 odst. 9 směrnice č. 2012/34/EU a na jeho základě vydaným nařízením 

Komise (EU) 2017/2177 nic požadovat. Provozovatel infrastruktury povinnosti dle nařízení 

uložené provozovateli zařízení služeb jednoduše plnit nemusí. 

Prohlášení o dráze vydává přídělce - v terminologii směrnice č. 2012/34/EU jde o 

provozovatele infrastruktury, prohlášení o dráze není vydáváno provozovatelem zařízení 

služeb. Povinnosti dle nařízení Komise č. 2017/2177 nedopadají na provozovatele 

infrastruktury a tento tak tyto povinnosti v rámci prohlášení o dráze plnit jednoduše nemusí; 

jde o povinnosti provozovatele zařízení služeb. Ustanovení § 34e zákona o dráhách upravuje 

působnost v oblasti přezkumu prohlášení o dráze a nikoli popisů zařízení služeb dle nařízení 

Komise 2017/2177, popis zařízení služeb je zcela jiným institutem a nejde o prohlášení o 

dráze, když provozovatel zařízení služeb prohlášení o dráze nevydává. 

Správní orgán zřejmě opomněl ustanovení § 23d odst. 2 zákona o dráhách, dle kterého 

informace o zařízení služeb dostupných z dráhy přídělce obdrží od provozovatele zařízení služeb 

a že není v moci přídělce jakkoli ovlivnit obsah toho, co od provozovatele zařízení služeb obdrží 

a ani není s to ovlivnit, zda se provozovatel zařízení služeb nerozhodne, postupem dle 

ustanovení § 2 odst. 9 zákona o dráhách, že již dále jím provozované zařízení nebude sloužit 

k poskytování služeb a že tedy již nebude, slovy jmenovaného ustanovení, zvláště určeno. 

Zákon, jakož i směrnice a nařízení důsledně oddělují role (v terminologii dle směrnice) 

provozovatele infrastruktury a provozovatele zařízení služeb, správní orgán se pokusil 

povinnosti těchto subjektů smísit a aplikovat je, jako by šlo o povinnosti jednoho subjektu, 

takový postup není možný. 

Uvádí-li správní orgán v rámci odůvodnění ve vazbě na kompetenci úřadu, citujeme: 

„Podmínky přístupu ke službám je pak provozovatel zařízení služeb povinen podle článku 27 

(2) a bodu 6. přílohy IV. směrnice 2012/34/EU zapracovat do prohlášení o dráze.“, pouze až 

absurdním způsobem poukazuje na nekonečnou míru nepochopení celé materie a neznalost 

právní úpravy. Předně, provozovatel zařízení služeb nepochybně není nutně členským státem, 

provozovatelem zařízení služeb může být reálně kdokoli. Není-li provozovatel zařízení služeb 

nutně členským státem a je-li jen adresátem veřejné moci, neumožňuje judikatura ESD 

aplikaci povinností ze směrnic práva EU k tíži adresáta - dovození povinnosti provedené 

správním orgánem tedy není a nemůže být platné. I kdyby platné bylo, což není, ustanovení čl. 

27 odst. 2 směrnice č. 2012/34/EU a rovněž tak bod 6 přílohy IV směrnice č. 2012/34/EU 

neukládají povinnosti provozovateli zařízení služeb, když tyto shodně ukládají povinnosti 

jinému subjektu a to provozovateli infrastruktury, případně se týkají institutu vydávaného 

provozovatelem infrastruktury a nikoli provozovatelem zařízení služeb, tedy i kdyby bylo 

možno povinnosti ze směrnice přímo vymáhat, což nelze, nebylo by možno tyto vymáhat po 

provozovateli zařízení služeb, když tyto se tohoto nedotýkají, jde o již druhou chybu v rámci 

jedné věty. Do třetice pak, i kdyby se citované povinnosti týkaly provozovatele zařízení služeb, 

což není pravda, a i kdyby tyto povinnosti bylo možno za provozovatele zařízení služeb vymoci, 

což nelze, i tak by nebylo možno tvrdit, že provozovatel zařízení služeb je povinen cokoli 

zapracovat do prohlášení o dráze, jednoduše proto, že provozovatel zařízení služeb žádné 

prohlášení o dráze nevydává. Tedy, v jedné, poměrně krátké větě se správní orgán 

dopustil hned tří zcela zjevných a zřetelných a snadno poznatelných vad aplikace 

práva - dále již snad není ve vazbě ke kompetenci úřadu třeba cokoli doplňovat, když je 
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zřejmé, že této se správnímu orgánu nedostává, snad jen, že je na místě zvažovat případnou 

nicotnost rozhodnutí. 

V závěru doplňujeme, že v souladu s ustanovením § 2 SŘ uplatňuje správní orgán svou 

pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena a 

v rozsahu, v jakém mu byla svěřena - uvedené je projevem principu obsaženého v článku 2 

odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „Listina“), který stanoví, že: „Státní moc lze uplatňovat jen 

v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“. Není-li 

právní úpravou výslovně založena působnost státní moci, nelze tuto vykonávat - konkrétně pak 

není-li právní úpravou výslovně zmíněno, že správní orgán je oprávněn postupem dle 

ustanovení § 34e zákona o dráhách přezkoumávat též popis zařízení služeb zveřejněný 

provozovatelem zařízení služeb, nemůže takový přezkum realizovat a pokud jej realizuje, 

postupuje mimo limity určené Listinou a zasahuje do základních práv a svobod, což není 

přípustné. 

 

II. NÁVRH NA INICIACI OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI DLE USTANOVENÍ § 80 ODST. 

3 SŘ 

Dle textu odůvodnění rozhodnutí vede UPDI řízení ve věci přezkumu Prohlášení o dráze 

celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 (dále jen 

„Prohlášení 2020“) od 22. 4. 2020, kdy obdržel návrh právnické osoby CityRail, s. r. o., když 

dle ustanovení § 44 SŘ je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádosti, či jiný návrh, kterým se 

řízení zahajuje, došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Dle ustanovení § 34e 

odst. 4 SŘ je UPDI povinen vydat rozhodnutí ve věci nejpozději do 40 dní ode dne zahájení 

řízení. Ve věci tak mělo být dle zákona vydáno rozhodnutí někdy kolem 1. 6. 2020. 

Dále UPDI zahájil, když řízení z moci úřední je dle ustanovení § 46 SŘ zahájeno dnem 

oznámení zahájení řízení účastníkovi, dne 10. 6. 2020 z moci úřední řízení ve věci přezkumu 

Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní 

řád 2021 (dále jen „Prohlášení 2021“), řízení vedl pod sp. zn. RPD004/20 a oznámení o 

zahájení řízení vydal pod sp. zn. 2266/20/GP ze dne 10. 6. 2020. Dle ustanovení § 34e odst. 4 

SŘ je UPDI povinen vydat rozhodnutí ve věci nejpozději do 40 dní ode dne zahájení řízení. Ve 

věci tak mělo být dle zákona vydáno rozhodnutí někdy kolem 20. 7. 2020. 

Na místo toho, aby bylo v rámci dvou správních řízení rozhodnuto v zákonem stanovených 

lhůtách, správní orgán dvě správní řízení o těchto různých prohlášeních o dráze spojil a to dne 

2. 7. 2020. 

Ani v jednom z řízení tedy UPDI nerozhodl v zákonem stanovené lhůtě a postupoval 

nezákonně, přičemž, byť UPDI opakovaně v rámci dřívějších správních řízení sdělil, že lhůtou 

v ustanovení § 34e odst. 4 zákona o dráhách se necítí být vázán, nelze nevidět, že tato lhůta je 

transpozicí lhůty dle čl. 56 odst. 9 směrnice č. 2012/34/EU, kterou UPDI již tak snadno 

odmítnout dodržet nemůže a současně, rozhodl-li se tuto lhůtu nerespektovat, reálně 

postupoval v rozporu s obecnou právní úpravou, jak je uvedena v rámci ustanovení § 71 SŘ, 

když komentář k této obecné úpravě uvádí, že: „Kodifikace těchto lhůt představuje pro 

účastníky správního řízení právní jistotu ohledně maximální doby, v níž musí být věc správním 

orgánem ve správním řízení vyřízena, a v návaznosti na úpravu nečinnosti správního orgánu 

též efektivní nástroj, jak se vydání správního aktu domoci. Dojde-li totiž v důsledku nečinnosti 

správního orgánu ke způsobení škody účastníkovi správního řízení, je namístě vyvodit přísnou 

odpovědnost, neboť půjde o nesprávný úřední postup [viz zákon č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád)].“, přičemž platí-li uvedené pro obecnou právní úpravu, jistě se 

uvedené plně uplatní i pro úpravu lhůt speciální v zákoně o dráhách. Nad uvedené pak UPDI 

zcela rezignoval na zohlednění zásad dle rozsudku NS ČR 30 Cdo 5865/2017, dle kterého, 

volně řečeno, má být rozhodnuto nejdříve, jak je to jen možné a to i s ohledem na stanovené 

lhůty. 
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Postup správního orgánu, který zcela rezignuje na právní úpravou určené lhůty k vydání 

rozhodnutí a na místo toho jen rozhodnutí ve věci účelově oddaluje a nahrazuje neživotnými 

konstrukcemi, které reálně popírají smysl a účel právní úpravy, je nezákonný. 

Vzhledem k tomu, že správní orgán prvního stupně nerozhodl ve lhůtách dle ustanovení § 34e 

odst. 4 zákona o dráhách, ač tak učinit měl, měl mu nadřízený správní orgán, postupem dle 

ustanovení § 80 SŘ učinit z moci úřední opatření proti nečinnosti. Do dnešního dne nebylo ani 

ze strany správního orgánu a ani ze strany mu nadřízeného správního orgánu učiněno ve vazbě 

na nečinnost ničeho - s ohledem na uvedené pak je s to, postupem dle ustanovení § 80 odst. 3 

věta poslední SŘ, požádat o provedení opatření proti nečinnosti účastník. 

S ohledem na uvedené navrhuje Správa železnic, aby nadřízený správní orgán učinil nezbytná 

opatření proti nečinnosti ve smyslu ustanovení § 80 odst. 4 SŽ tak, aby byla zjednána náprava 

zjevně nezákonného stavu, kdy ani v jednom ze shora uvedených správních řízení není 

dodržena zákonem o dráhách a směrnicí č. 2012/34/EU stanovená lhůta k vydání rozhodnutí, 

když pokud snad správní orgán nemíní být vázán ustanovením § 34e odst. 4 zákona o dráhách, 

jistě nemůže odmítnout zohlednit ustanovení čl. 56 odst. 9 směrnice č. 2012/34/EU. 

Současně, s dříve vyjeveným závěrem správního orgánu v tom smyslu, že s nedodržením 

správní lhůty nejsou spojeny postihy a není tak třeba tuto pořádkovou lhůtu respektovat se pro 

její rozpor s judikaturou a právní úpravou jak národní, tak EU, zásadně neztotožňujeme, jde o 

výklad a na něm založený postup správního orgánu, který je v přímém rozporu s právní 

úpravou též ustanovení § 6 SŘ, jde o nezákonný stav, který poškozuje všechny účastníky 

řízení. 

Pro uvedené Správa železnic, státní organizace, postupem dle ustanovení § 80 odst. 

3 věta poslední SŘ a s odkazem na ustanovení čl. 56 odst. 9 směrnice č. 2012/34/EU 

a ustanovení § 34e odst. 4 zákona o dráhách, žádá, aby nadřízený správní orgán 

učinil nezbytná opatření tak, aby došlo k nápravě nezákonného stavu způsobeného 

nečinností správního orgánu a aby tak bylo konečně vydáno rozhodnutí ve věci.  

 

III. 

Správní orgán opodstatnil vydání předběžného patření odkazem na ustanovení § 61 odst. 1 SŘ 

spolu s poukazem na ustanovení § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, uvedené považujeme za 

obzvláště kuriózní, kdy uvedené rozebereme následně. 

Ustanovení § 61 odst. 1 SŘ uvádí, že správní orgán může z moci úřední nebo na požádání 

účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly 

zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. 

Důvody pro vydání předběžného opatření tedy jsou právní úpravou vymezeny taxativně, 

z jiných důvodů předběžné opatření vydat nelze. Důvody jsou vymezeny takto: 

1) je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků; 

2) je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. 

Důvod ad 2) není možné ve věci aplikovat, když předmětem řízení není plnění, které by bylo 

v rámci exekuce vymahatelné. Důvodem pro vydání předběžného opatření tak zjevně bude bod 

1).  

Vlastním odůvodněním vydání předběžného opatření, tedy pečlivým uvážením nutnosti a 

opodstatněnosti a definováním účelu a závažnosti vznikající újmy, se však správní orgán 

v rámci rozsáhlého textu odůvodnění, kde zcela zbytečně řeší meritorní věci, které nemají 

žádný vztah k vydanému předběžnému opatření a text odůvodnění je tek reálně zcela 

nadbytečný, zabývá jen v rámci reálně asi tří vět na straně 5 rozhodnutí, kde uvádí: „Lze 

předpokládat, že rozhodování SDEU bude trvat více než rok a účastníkům řízení však již nyní 

vzniká závažná újma, která se čekáním na rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ještě 

prohloubí. Z důvodu jejího předcházení se Úřad v souladu s § 61 odst. 1 správního řádu 

rozhodl zatímně upravit poměry účastníků řízení, a to do té doby než SDEU rozhodne o 

předběžné otázce a Úřad bude moct vydat konečné rozhodnutí ve věci.“ A dále v následujícím 

odstavci pak doplnil: „Úřad tedy posoudil podle § 34e zákona o dráhách příslušné články 
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prohlášení o dráze, přičemž získal důvodné pochybnosti o jejich souladu se zákonem o dráhách 

a zatímně rozhodl o tom, že je Správa železnic nemůže použít.“  

Charakterem újmy se pak UPDI zabývá v rámci jedné věty na straně 14, kde uvádí: 

„Vyloučením těchto soutěžitelů z procesu využití zařízení služeb jim vzniká závažná újma. Ta je 

důvodem k tomu, že Úřad považoval vzhledem k předpokládané rozhodovací době SDEU 

mezitímně upravit poměry účastníků řízení v rámci zjištěných důvodných pochybností o 

souladu sporných článků se zákonem o dráhách.“ 

Z uvedeného velmi stručného odůvodnění vydání rozhodnutí o předběžném opatření tedy lze 

dovodit, že správní orgán má za to, že: 

1) účastníkům řízení vzniká závažná újma, 

2) tato újma se postupem času ještě prohloubí, 

3) existuje nutnost předejít prohloubení závažné újmy, 

4) existuje důvodná pochybnost o nezákonnosti článků prohlášení o dráze. 

Správa železnic, státní organizace, k uvedenému velmi stručnému opodstatnění uvádí, že se 

není s to ztotožnit s reálně ničím z toho, co UPDI uvedl, máme za to, jak doložíme následně, že 

neexistují podmínky pro vydání předběžného opatření, což ostatně sám UPDI potvrdil, jak 

doložíme. Vedle uvedeného pak jsme přesvědčeni, že právní úprava reálně svým obsahem, 

nikoli výslovně, avšak možnými aplikačními dopady, vylučuje užití institutu předběžného 

opatření v případě řízení dle ustanovení § 34e zákona o dráhách. Aplikaci předběžného 

opatření, způsobem a za podmínek jak provedl správní orgán, pak reálně vylučuje i dostupná 

judikatura soudní soustavy. 

Ad) vyloučení aplikace předběžného opatření judikaturou a právní úpravou 

ustanovení § 34e odst. 3 zákona o dráhách 

K institutu předběžného opatření Správa železnic, státní organizace, předně s odkazem na 

komentářovou literaturu předkládá, že předběžné opatření má ze své podstaty předběžnou 

povahu a neměly by jím být tedy uloženy povinnosti, které by vytvořily situaci, která již 

neumožňuje obnovení stavu původního, nebo situaci, kdy by takové obnovení bylo spojeno 

s těžko překonatelnou překážkou.1 Povahou předběžného opatření se zabýval i Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku NSS 7 As 23/2013, v němž uvedl: „Podstata rozhodnutí o nařízení 

předběžného opatření tedy spočívá v tom, že jím jsou dočasně upraveny zatímní poměry 

účastníků řízení tak, aby ještě před meritorním rozhodnutím podle ust. § 67 odst. 1 správního 

řádu nedošlo k nevratným změnám, které by měly vliv na konečné rozhodnutí ve věci. Účelem 

předběžného opatření je zachovat ve vztazích účastníků řízení takový stav, který se co nejvíce 

blíží zamýšlenému zákonnému stavu. Rozhodnout o nařízení předběžného opatření lze jen před 

skončením správního řízení. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření tak nemůže vyvolat 

následky, které budou trvalé nebo neodstranitelné.“ 

S přihlédnutím k uvedenému a po zohlednění ustanovení § 34e odst. 3 věta prvá zákona o 

dráhách, které zní: „Rozhodne-li Úřad, že některá z částí prohlášení o dráze je v rozporu s 

tímto zákonem, stanoví v rozhodnutí přiměřenou lhůtu, po jejímž uplynutí nelze takovou část 

použít.“, tedy stanoví, že správní orgán v řízení dle jmenovaného ustanovení nikdy 

nerozhoduje se zpětnou účinností, když je jeho povinností v rámci rozhodnutí o nezákonnosti 

textu prohlášení o dráze stanovit přiměřenou lhůtu, po jejímž uplynutí teprve nebude možno 

text prohlášení o dráze aplikovat, jinými slovy, právní mocí takového rozhodnutí je stanovena 

vadnost prohlášení o dráze, přičemž rozhodnutí nutně musí respektovat zákonem uložený 

požadavek, aby takové nikoli správné ustanovení prohlášení o dráze ještě mohlo být dočasně 

aplikováno, aby bylo možno vadný text prohlášení o dráze nahradit a nevzniklo vakuum úpravy 

vztahů. Přednost tedy má potřeba na existenci úpravy, třebas špatné, před stavem, 

kdy úprava vztahů neexistuje a to ze zákona. Důsledkem tohoto postupu je, že 

nezákonnost prohlášení o dráze je rozhodnutím shledána nutně nejdříve ke dni právní moci 

rozhodnutí a zákaz aplikovatelnosti vadného textu prohlášení o dráze je možno uložit nejdříve 

                                                
1 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 61 [Předběžné opatření]. In: 
JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 6. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 384. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgnptox3bonptem27gmzq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrwg4
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po uplynutí přiměřené lhůty nutné k změně textu prohlášení o dráze v budoucnu po nabytí 

právní moci rozhodnutí - jinými slovy, rozhodnutí dle ustanovení § 34e zákona o dráhách nikdy 

nepůsobí zpětně a nestanoví, že by text prohlášení o dráze byl nezákonný od samého počátku, 

když zákon výslovně předpokládá, že i dle pravomocného rozhodnutí vadný text prohlášení o 

dráze může být po dobu určenou správním orgánem, která je nutně přiměřená době nezbytné 

pro změnu textu prohlášení o dráze a její vydání, aplikován a i takovým textem se mohou a 

musí řídit práva a povinnosti žadatele o kapacitu a přídělce. 

Naznačené pak ve vazbě na institut předběžného opatření vylučuje, aby bylo reálně možné 

tento institut v řízení dle ustanovení § 34e zákon o dráhách využít, když o době, na kterou se 

předběžné opatření vztahuje, v rámci konečného rozhodnutí nebude rozhodováno, když 

předběžné opatření zatímně upravuje vztahy mezi přídělcem a žadateli o kapacitu avšak 

konečné rozhodnutí nepostihne dobu před vydáním konečného rozhodnutí, respektive před 

okamžikem jeho nabytí právní moci. Nebude-li konečné rozhodnutí řešit dobu před nabytím 

právní moci konečného rozhodnutí, když uvedené je ustanovením § 34e zákona o dráhách 

vyloučeno, když toto rozhodnutí reálně znemožní aplikaci přezkoumávaného textu prohlášení o 

dráze až od určitého okamžiku v budoucnu, pak reálně doba, na kterou se rozhodnutí o vydaní 

předběžného opatření vztahuje, nebude kryta konečným rozhodnutím, o tomto období tak 

nebude meritorně rozhodnuto.  

Je-li, slovy judikátu NSS 7 As 23/2013, účelem předběžného opatření zachovat ve vztazích 

účastníků řízení takový stav, který se co nejvíce blíží zamýšlenému zákonnému stavu, pak 

nelze nevidět ustanovení § 34e odst. 3 zákona o dráhách, které jasně definuje zákonný stav, 

který má být zachován, když upřednostňuje aplikaci textu prohlášení o dráze, před stavem, 

kdy by úprava prohlášení o dráze v důsledku zrušení části jeho textu neexistovala. Zcela 

v rozporu s tezemi citovaného rozhodnutí spočívajícími v tom že rozhodnutí o nařízení 

předběžného opatření nemůže vyvolat následky, které budou trvalé nebo neodstranitelné a 

v rozporu s principem ustanovení § 34e odst. 3 zákona o dráhách, který předpokládá 

nemožnost aplikace řešeného textu prohlášení o dráze až od okamžiku, kdy uplyne lhůta 

přiměřená po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je shledána vadnost textu prohlášení o 

dráze, pak UPDI vytvořilo na uvedeném nezávislou realitu, kdy znemožňuje aplikaci teprve 

přezkoumávaného textu prohlášení o dráze od jím stanoveného okamžiku v průběhu řízení, 

aniž by zohlednilo, že v době od vydání předběžného opatření do uplynutí přiměřené lhůty od 

právní moci meritorního rozhodnutí zákon aplikaci přezkoumávané části textu prohlášení o 

dráze jednoduše předpokládá a nezohlednil ani, že o době od vydání předběžného opatření, do 

právní moci meritorního rozhodnutí v konečném rozhodnutí správní orgán nerozhodne a 

předběžným patřením tak vytvořil stav, který je do budoucna nevratný. Vydáním 

předběžného opatření pak UPDI nutí přídělce, aby před vydáním pravomocného 

rozhodnutí změnil text prohlášení o dráze, aniž by tento věděl (což zjistí 

z meritorního rozhodnutí) v čem reálně postupoval vadně a čím měl porušit právní 

předpisy, i jen z uvedeného, když je nereálné, aby právní vztahy zůstaly neupraveny, 

postupuje UPDI nezákonně. 

Navíc, jak bylo dílem naznačeno výše, již samo ustanovení § 34e odst. 3 zákona o 

dráhách obsahuje zatímní pravidlo pro úpravu vztahů, když výslovně stanoví, že 

vztahy mezi přídělcem a žadatelem o kapacity, případně jinými dotčenými subjekty, 

se řídí textem prohlášení o dráze i přes to, že bylo rozhodnuto o jeho vadnosti a to do 

doby, kdy uplyne přiměřená lhůta pro provedení změny prohlášení o dráze vymezená 

v rámci meritorního rozhodnutí. Teprve po uplynutí této lhůty nelze přezkoumávaný 

text prohlášení o dráze aplikovat - do té doby, naopak, má přídělce právo se textem 

prohlášení o dráze řídit. Pokud uvedené UPDI nerespektuje, rozhoduje v rozporu s platnou 

právní úpravou. 

V závěru uvádíme, že pokud v této situaci, opodstatnil UPDI rozhodnutí o 

předběžném opatření mimo jiné ustanovením § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, 

reálně jej opodstatnil ustanovením, které aplikaci předběžného opatření svými účinky 

vylučuje, to považujeme za postup až kuriózní, jinde nevídaný. 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgnptox3bonptem27gmzq
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Ad bod 1) tvrzené závažná újma a odůvodněnost rozhodnutí 

UPDI na žádném místě napadeného rozhodnutí nespecifikoval, v čem by újma měla spočívat, 

proč má za to, že jde o újmu závažnou a kterým účastníkům (je-li jich, dle UPDI více) tato 

vzniká, či vznikat má. Újma pak není a to ani náznakem vyčíslena a nikterak specifikována.  

Správní orgán při výkonu své působnosti postupuje v souladu s právními předpisy. Právním 

předpisem je i správní řád, správní řád tedy musí být správním orgánem zohledněn. Dle 

ustanovení § 68 SŘ má být rozhodnutí odůvodněno, náležitosti odůvodnění pak jsou vymezeny 

v rámci ustanovení § 68 odst. 3 SŘ.   

Neuvedl-li správní orgán, v čem má spočívat jím předpokládaná újma, komu má tato vznikat 

(účastníkem řízení je i Správa železnic, státní organizace, té vzniká újma až rozhodnutím o 

předběžném opatření) a na základě čeho správní orgán usoudil, že jde o újmu závažnou, 

reálně nedostál svým povinnostem dle ustanovení § 68 SŘ a učinil rozhodnutí 

nepřezkoumatelným. 

Úvahy UPDI pak nutně měly být ještě hlubší, když, a je s podivem, že uvedenému se správní 

orgán rovněž nevěnoval, ve věci předběžného opatření v rámci dotčeného řízení již rozhodoval 

a to rozhodnutím sp. zn. RPD003/20, č. j. UPDI-1754/20/ND ze dne 4. 5. 2020, kterým návrh 

na předběžné opatření zamítl s tím, že uvedl: 

„Po posouzení věci dospěl k závěru, že tvrzení CityRail o nutnosti ochrany veřejného zájmu a 

zabránění podstatného ovlivnění hospodářských poměrů daného hospodářského odvětví nebylo 

prokázáno. CityRail se pouze omezila na obecné konstatování, že nastane podstatné ovlivnění 

hospodářských poměrů daného hospodářského odvětví, aniž by to doložila konkrétními důkazy.  

Úřad souhlasí s připomínkou Správy železnic, že napadená ustanovení Popisu zařízení služeb 

jsou v platnosti od listopadu 2019, tedy téměř šest měsíců. Během tohoto období nedošlo k 

takovému ovlivnění hospodářských poměrů, aby muselo být rozhodnuto o předběžném 

opatření. Úřad dále souhlasí se Správou železnic, že nařízení předběžného opatření může 

způsobit nepředvídatelné důsledky i pro další účastníky řízení. Nejsou tedy naplněny důvody 

pro zatímní úpravu poměrů účastníků řízení a tedy ani pro nařízení předběžného opatření.  

Pro úplnost Úřad uvádí, že zamítnutím požádání o předběžné opatření není dotčeno právo 

Úřadu rozhodnout z moci úřední o předběžném opatření podle § 61 odst. 1 správního řádu, 

pokud budou následně zjištěny skutečnosti odůvodňující jeho nařízení.“ 

Ve vazbě na v rámci rozhodnutí UPDI ze dne 4. 5. 2020 uvedená tvrzení tak nyní nepochybně 

ten samý správní orgán měl, v souladu s tím co uvedl, v rámci odůvodnění, prokázat, že 

dochází k podstatnému ovlivnění hospodářských poměrů a k ohrožení veřejných zájmů a 

jakých, v čem toto nyní nově, oproti stavu v květnu tohoto roku spočívá a jak se projevuje, 

proč už nyní nemůže předběžné opatření působit nepředvídatelné důsledky pro další účastníky 

řízení a jaká zjištění byla provedena, že nyní již je opodstatněné vydání předběžného opatření.   

Nic z uvedeného UPDI neřešil, když sám v rámci rozhodnutí ze dne 4. 5. 2020 uvedl, 

že by uvedené řešit nepochybně musel, pokud by hodlal rozhodnout jinak - pokud tyto 

věci neřešil, když je dle svého vlastního v pravomocném rozhodnutí uvedeného právního 

názoru z května 2020 řešit měl, tím jen víc učinil rozhodnutí nepřezkoumatelným a 

nezákonným. 

 

UPDI současně vůbec nezvažoval dopady na ostatní účastníky, dopravce, k tíži jejichž práv je 

argumentace předložená společnosti CityRail, a. s., - správní orgán zcela pominul, že nejen, že 

poškozuje práva státní organizace a zakládá v rozporu s ustanovením § 34e odst. 3 zákona o 

dráhách do právních vztahů absolutní chaos, když po 90 dnech nebude žádná úprava existovat 

a právní vztahy tak úpravu mít nebudou, nezohlednil ani to, že svým postupem působí 

ekonomicky vyčíslitelnou újmu jiným účastníkům, nákladním dopravcům, kterou pokud se tito 

na správní orgán obrátí, bude muset pro zjevnou nezákonnost svých postupů hradit. 
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Je-li pak v rámci odůvodnění rozhodnutí na straně 14 uvedeno, že, citujeme: „Úřad souhlasí s 

námitkou CR, že bezúplatnou rezervací kapacity vyloučila ostatní soutěžitele.“, přičemž je dále 

uvedeno, že, opět citujeme: „Vyloučením těchto soutěžitelů z procesu využití zařízení služeb 

jim vzniká závažná újma.“, uvedené nelze než považovat za žert. Společnost CityRail, a.s., 

staví svou argumentaci na článku 13 odst. 6 nařízení Komise (EU) 2017/2177 a tímto 

argumentují k tíži provozovatele infrastruktury a jeho prohlášení o dráze. Pomineme-li, že 

povinnosti provozovatele infrastruktury (v terminologii dle směrnice) nejsou řešena nařízením 

Komise (EU) 2017/2177 a že na tohoto se nařízení nevztahuje, pak nelze nevidět, že článek 13 

odst. 6 jmenovaného nařízení zní: „Pokud žadatel opakovaně neplatil za již udělená a 

využívaná práva přístupu, provozovatel zařízení služeb může požadovat finanční záruky, aby 

chránil svá oprávněná očekávání ohledně budoucích výnosů a využití zařízení. Informace o 

těchto zárukách se zveřejní v popisu zařízení služeb.“, nehovoří tedy ani o povinnosti, a ani o 

úplatnosti rezervací, jak mylně dovozuje CityRail, a.s. - dává právo, nikoli povinnost a nehovoří 

o poplatku ale o záloze na očekávatelné úplaty, přičemž tímto právem není obdařen 

provozovatel infrastruktury, ale provozovatel zařízení služeb, tedy subjekt odlišný. Současně, 

ani jmenované nařízení nestanoví, že by mělo jít o povinnou náležitost prohlášení o dráze (v 

terminologii EU zprávy o síti), ale hovoří o popisu zařízení služeb. Uvedeného si zřejmě byl 

UPDI vědom, když tento článek necitoval a pro nedostatek vhodnějších ustanovení, na nichž by 

založil povinnost, užil článek 10 odst. 3 nařízení Komise (EU) 2017/2177, který však upravuje 

postup provozovatele zařízení služeb a nikoli provozovatele infrastruktury a navíc postup při 

koordinaci žádostí a neupravuje zpoplatnění, přičemž volnou asociací cestou nenormativního 

ustanovení bodu 17 preambule nařízení Komise (EU) 2017/2177, které hovoří o potřebě založit 

právo regulačního subjektu (aniž by toto právo založilo), požadovat po provozovateli zařízení 

služeb provedení optimalizačních opatření při nedostatku kapacity, mimo jiné např. zpoplatnění 

nevyužití kapacity. Zde však není založeno právo regulátora, aby uvedené požadoval a 

regulátor to ani nepožadovat - a i kdyby to požadoval, nemůže to požadovat po provozovateli 

infrastruktury (v terminologii EU) a co by náležitost jeho prohlášení o dráze, když nutně to 

musí požadovat, pokud by takové právo měl, což nemá, po provozovateli zařízení služeb, který 

však zase nevydává prohlášení o dráze - nemůže. Jednoduše tedy, i kdyby byla pravda to, co 

UPDI uvedl, což není, citovaná ustanovení nehovoří o zprávě o síti, či prohlášení o dráze - 

s odkazem na uvedené tak nelze považovat za nezákonný text prohlášení o dráze Správy 

železnic.  

Na žádném místě pak není uvedeno, čím by měla být společnosti CityRail, a.s., znevýhodněna, 

jak a kdy a čím byla vyloučena z procesu využití zařízení služeb a z čeho a čím by jí měla být 

působena újma, není ani uvedeno, jak bylo zmíněno výše, proč by újma měla být závažná. Ve 

stejné pozici, jako společnost CityRail, a.s., je řada dalších dopravců, proč tito nemají za to, že 

jsou poškozeni je rovněž otázkou, kterou se měl UPDI zabývat. Pokud tak neučinil, nezjišťoval-

li názory ostatních účastníků, nelze než mít za to, že UPDI zcela neodůvodněně zvýhodňuje 

jednoho dopravce na úkor dopravců ostatních a to navíc nepravdivým tvrzením o rozpornosti 

prohlášení o dráze s textem nařízení Komise (EU) 2017/2177, když uvedené nařízení náležitosti 

prohlášení o dráze vůbec neupravuje a nemůže tak být s uvedeným v rozporu, když upravuje 

náležitosti popisu zařízení služeb, které zpracovává jiný subjekt, než zpracovatel prohlášení o 

dráze.     

 

Dle Správy železnic, státní organizace, je tak více než zjevné, že rozhodnutí je 

v uvedeném ohledu zcela zjevně nepřezkoumatelné a nezákonné. 

 

Ad body 2) a 3) 

Zde jen stručně, pokud správní orgán nikterak nedefinoval újmu a její existenci a naopak, zcela 

zjevně rozhodnutím ekonomicky vyjádřitelnou újmu působí, pak jen obtížně lze dovodit, že 

nedefinovaná a neexistující újma se může prohloubit - není-li definován počáteční stav, tedy 

existující újma, obtížně lze definovat změnu k horšímu. Současně, není-li definována ani újma 

a ani její negativní progrese, nelze dost dobře ani tvrdit existenci celospolečenské potřeby na 

zabránění újmy, nad to v situaci, kdy zřejmou újmu dopravcům zde bude působit pouze samo 

rozhodnutí o předběžném opatření. 
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UPDI pak, jak bylo uvedeno shora, pominul, že na tratích státní organizace působí více než sto 

dopravců - řízení inicioval toliko jeden z nich, ostatní neměli proti úpravě námitek, naopak, 

někteří dotčení dopravci reálně vystupují na straně státní organizace a ztotožňují se s jejím 

názorem a tento podporují. Prostou matematikou pak lze dovodit, že víc subjektů má za to, že 

prohlášení o dráze je zákonně souladné a škodu nepůsobí a naopak, že postup požadovaný 

žadatelem a postup UPDI jim škodu způsobí - tedy, lze též dovodit, že zatím co před zásahem 

UPDI zde byl jeden subjekt, kterému dle jeho tvrzení vznikala škoda, po zásahu UPDI jsou zde 

reálně dva subjekty, které tvrdí, že jim vznikla, či vzniknout může, škoda. Postupem UPDI se 

tak reálně škodě nepředešlo, naopak, postupem UPDI, jehož výsledkem je vydání předběžného 

opatření, byla škoda znásobena. Uvedený postup je, mimo jiného, v přímém rozporu 

s ustanovením § 2 odst. 3 SŘ, které stanoví: „Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, 

jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká 

(dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených 

zákonem a v nezbytném rozsahu.“ I z tohoto pohledu je tak postup UPDI nezákonný. 

 

Ad 4) existuje důvodná pochybnost o nezákonnosti článků prohlášení o dráze 

Ve vztahu k uvedenému důvodu, pro který bylo vydáno rozhodnutí o předběžném opatření, 

bylo v rámci rozkladu argumentováno již v rámci článku I. tohoto podání a článku III. ad 1) 

tohoto podání, máme za to, že i kdyby existovaly pochybnosti o zákonnosti, o kterých hovoří 

UPDI, tyto se dotýkají nikoli prohlášení o dráze, ale popisu zařízení služeb. Tyto instituty nejsou 

totožné, jak dovozuje UPDI, jde o instituty odlišné, zpracované jinými subjekty dle právní 

úpravy, právní úpravu těchto institutů nelze promíchat a ztotožnit, jak učinil UPDI. Ve vazbě na 

prohlášení o dráze nebylo tvrzeno žádné pochybení, není tak důvod, aby bylo tvrzeno, že 

existuje pochybnost o jeho zákonnosti. 

Žádný ze strany UPDI tvrzený důvod pro vydání předběžného opatření, když naplněny by 

musely být všechny a nikoli jen jeden, tak není platně opodstatnitelný. Bylo-li v uvedené 

situaci vydáno rozhodnutí o předběžném opatření, je toto nutně i z tohoto důvodu nezákonné.   

 

 

IV. 

Na základě shora uvedeného, zejména pro zjevnou nepřezkoumatelnost rozhodnutí a 

pro i jiné jeho v rámci rozkladu vymezené nezákonnosti, Správa železnic, státní 

organizace, navrhuje, aby správní orgán funkčně příslušný k projednání rozkladu 

proti rozhodnutí sp. zn. RPD003/20, č. j. UPDI-3430/20/ZA  ze dne 23. 9. 2020 toto 

rozhodnutí zrušil. 

 

 

 

 

 

Mgr. František Chabičovský 

vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
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