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

UPDI-3512/20/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 usnesení Úřadu pro přístup 

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

UPDI-3512/20/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, společnosti ČD Cargo, a.s., se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 a Správy 

železnic, státní organizace, co by účastníků dle ustanovení § 27 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád (dále jen „SŘ“), kterým bylo podle ustanovení § 64 odst. 1 písmeno c) bod 1 

SŘ řízení přerušeno. 

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. 

Úřad pro přístup k dopravní 

infrastruktuře 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 

 

k sp. zn. RPD003/20 
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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 žádost, 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, dle UPDI, 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 přerušení řízení odkazem na ustanovení § 64 odst. 1 písmeno c) bod 

1 SŘ. Toto ustanovení zní: 

„Správní orgán může řízení usnesením přerušit… … probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo 

správní orgán… … dal k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a),…“. 

Ustanovení § 57 odst. 1 písmeno a) SŘ, na které je v rámci ustanovení § 64 odst. 1 písmeno c) 

bod 1 SŘ odkazováno pak zní: 

„Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout 

a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, správní orgán… … může dát podnět k zahájení 

řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci; v případech 

stanovených zákonem je správní orgán povinen takový podnět dát, nebo…“. 

Správa železnic, státní organizace, se s postupem správního orgánu, jak bylo naznačeno shora, 

neztotožňuje; máme za to, že zvolený postup je ryze obstrukční, provedený se zjevným cílem 

oddálit rozhodnutí ve věci. Jsme přesvědčeni, když uvedené rozvedeme, že správní orgán měl, 

veden základními zásadami správního řízení, být veden snahou věc rozhodnout, přičemž pro 

uvedené měl nezbytné podklady a informace a byl nadán odpovídajícími procesními nástroji, na 

místo fakultativního postupu mohl využít institutů správního řádu, které by zajistily vydání 

rozhodnutí ve věci (§ 57 odst. 1 písmeno c) SŘ) a to ve lhůtách stanovených zvláštními 

předpisy (zákon o dráhách, směrnice 2012/34/EU).  

O obstrukčnosti postupu správního orgánu jsme přesvědčeni proto, když uvedené dále 

rozvedeme, že dotazy, které správní orgán, dle jeho sdělení, položil, reálně (snad s jednou 

výjimkou) nemají jakoukoli spojitost s otázkami řešenými v tomto správním řízení, jsou pro 

jeho výsledek bezúčelné a zbytečné; nad to pak, jsou otázky formulovány zcela sugestivně a 

kapciózně, jednoznačně naznačují výsledek, který chce správní orgán slyšet a zcela 

jednoznačně tak dokládají, že ve vazbě na provozovatele dráhy, státní organizaci Správu 
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železnic, nejde o nestranný a nezaujatý přístup v rámci správního řízení. Otázku č. 3 pak 

vnímáme, pro důvody, které uvedeme dále, za jednoznačný, otevřený a zcela nepřípustný útok 

na subjektivitu účastníka řízení, který je zřejmě, pro specifičnost své právní formy ze strany 

správního orgánu jednoznačně šikanován, když má být postupem správního orgánu dosaženo 

toho, že má být nucen postupovat dle odlišných pravidel, než ostatní dotčené subjekty, takový 

postup je v rámci správního řízení zcela mimo jakékoli právní limity. Výkladem UPDI je 

dotčen celý systém právní úpravy transformace drah, kdy prezentovaný výklad může 

mít zcela zásadní dopad na systém drážního práva, když správní orgán zpochybňuje, 

v rámci správního řízení, vedeného stran problematiky popisu zařízení služeb, právní 

úpravu zákona č. 77/2002 Sb., která s řešenou věcí nemá vůbec nic společného.  

 

IV. 

Správní orgán byl zákonem č. 320/2016 Sb., zřízen, co by ústřední správní úřad pro, mimo 

jiné, užívání drážní dopravní infrastruktury a přístup k této infrastruktuře. Pro výkon svěřených 

úkolů byl materiálně technicky, personálně a odbornostně vybaven.  

Dle ustanovení § 34e zákona o dráhách, je správní orgán s to přezkoumat obsah prohlášení o 

dráze a posoudit jeho soulad se zákonem o dráhách.   

Dle ustanovení § 34e odst. 4 zákona o dráhách a dle článku 56. odst. 9 směrnice č. 

2012/34/EU je správní orgán povinen ve věci vydat rozhodnutí v poměrně krátké lhůtě.  

Dle ustanovení § 6 odst. 1 SŘ správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.  

Za uvedeného právního stavu správní orgán v řízení o přezkumu prohlášení o dráze, kde 

posuzuje zákonnost popisu zařízení služeb, na který je v rámci prohlášení o dráze pouze 

odkazováno v situaci, kdy provozovatel dráhy nemusí být totožný s provozovatelem zařízení 

služeb a nemusí tak být ani s to ovlivnit, co je obsahem popisu zařízení služeb, když do textu 

prohlášení o dráze je popis zařízení služeb jednoduše převzat, či je na něj jen odkázáno, je-li 

na webových stránkách provozovatele zařízení služeb, tedy, když vede správní řízení dle 

ustanovení § 34e zákona o dráhách a přezkoumává jiný institut než prohlášení o dráze, a to 

popis zařízení služeb, který je v zákoně o dráhách upraven v rámci ustanovení § 23d a násl. a 

nejde tak o prohlášení o dráze, pak dospěl k pochybnosti, (jak je uvedeno na straně 1 

usnesení), citujeme: „zda rampy pro nakládku zboží jsou součástí železniční infrastruktury dle 

přílohy I nebo zařízením služeb dle přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního 

prostoru (dále jen „směrnice 2012/34/EU“), přičemž dle § 3 odst. 1 písm. k) vyhlášky 76/2017 

Sb. jde o zařízení služeb.“. 

Pro posouzení uvedené otázky, která snad jako jediná z definovaných otázek, má, byť dílčí, 

jistou věcnou souvislost s v rámci správního řízení řešenou materií, se správní orgán rozhodl, 

postupem dle ustanovení § 57 odst. 1 písmeno a) SŘ dát podnět k řízení před příslušným 

orgánem. 

Správa železnic, státní organizace, má za to, že postup správního orgánu nebyl zákonný. 

K posouzení otázky, jak je definováno shora totiž, dle státní organizace, je UPDI příslušný, 

když není zřejmé, proč by příslušný být neměl - máme za to, že v uvedené věci jde o prostý 

akt aplikace práva, který musí být správní orgánem s to provést. Navíc, státní organizace má 

za to, že posouzení otázky, zda „rampa“, je, či není součástí železniční infrastruktury, není pro 

vlastní rozhodnutí ve věci ani podstatné, když je více než zřejmé, že ať již bude odpověď na 

tuto otázku jakákoli, na přístupu státní organizace a jí zastávaném výkladu to nic nemění 

v situaci, kdy Správa železnic, státní organizace, považuje jak kolej, tak místo nakládky, je-li 

jejím majetkem, za jedno společné zařízení služeb, kdy uvedený přístup, jak máme za to, je 

jednak pro dopravce efektivnější, když z logiky věci je místo nakládky bez zajištění přístupu po 

koleji zbytečné pro účely naložení, a opačně a současně jde o postup, který je pro dopravce 

ekonomicky výhodnější, když na místo toho, aby hradili úplatu za užití místa nakládky a vedle 

toho pak úplatu za užití dopravní cesty, kdy v rámci tvorby ceny za užití dopravní cesty by byly 

zohledněny též započítatelné náklady na koleje, které jsou nyní, co by nakládkové koleje, 

součástí zařízení služeb (tedy zohlednitelné náklady na nakládkové koleje by nutně musely být 

zohledněny při tvorbě ceny za užití dráhy a tudíž by došlo ke zvýšení jednotkové ceny za užití 
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dráhy), dnes hradí jen, v případě nakládky, úplatu za užití tohoto místa, která zahrnuje jak 

užití nakládky, tak na ní navazující kolej. 

Ve stavu aplikovaném státní organizací, který je aplikován v rámci řady státu EU a nejde o nic 

novátorského, je tak sklouben zájem na efektivitě služeb a ekonomičnosti, pro nákladní 

dopravce, tedy za uvedeného stavu pak není rozhodné, zda je „rampa“ uvedená v příloze I. 

Směrnice č. 2012/34/EU, jako součást železniční infrastruktury, či je součástí zařízení služeb, 

když navazující nakládková kolej je považována za součást nákladního terminálu, přičemž 

„rampa“ je pak součástí této koleje. Možnost existence kolejí, co by součástí zařízení služeb, 

není právní úpravou vyloučena - na uvedeném nic nemění ani příloha I. směrnice č. 

2012/34/EU, když i směrnicí č. 2012/34/EU je připuštěno, aby kolej byla zařízením služeb, 

slouží-li specifickému účelu, například odstavení. Proces nakládky a vykládky je pak z pohledu 

drážního vozidla reálně spjat s činností, která je totožná se stavem při odstavení, když rozdíl 

spočívá v tom, že zde je v rámci odstavení nakládáno do, či na drážní vozidlo. Tedy i funkčně 

je nakládková kolej velmi blízká koleji odstavné a není tak reálný právní důvod, proč by 

nakládková kolej, sloužící výhradně k provádění nakládky a vykládky, nemohla být součástí 

zařízení služeb. 

S ohledem na uvedené je pak patrné, že byť zřejmě existuje zjistitelná vazba otázky č. 1 na 

řešenou materii, posouzení této otázky je pro rozhodnutí ve věci zcela zbytečné. 

I pokud by výklad státní organizace nebyl správný, ani v takovém případě by nedošlo 

k omezení přístupu či diskriminaci kohokoli k přístupu k „rampě“, když jak přístup k drážní 

infrastruktuře, tak přístup k zařízení služeb, je důsledně normován s cílem chránit práva 

žadatelů; cenové dopady na dopravce při aplikaci postupu dle požadavku správního orgánu, 

když by rampa byla chápána jako součást železniční infrastruktury, by pak byly spíše negativní, 

když zohlednitelné náklady na údržbu by pak byly zahrnutelné do nákladů při stanovení 

jednotkové ceny, což by tuto mohlo na celé síti zvýšit.  

Současně, ani příloha I. směrnice č. 2012/34/EU nestanoví, že by součástí železniční 

infrastruktury byly místa nakládky a vykládky, když hovoří pouze o „rampě“ - „rampa“ však 

není celým místem nakládky a vykládky a na některých místech nakládky a vykládky ani není 

„rampa“ zbudována - termín „rampa“ tak nelze, jak činí UPDI, ztotožňovat s termínem „místo 

nakládky a vykládky“. 

Vzhledem k tomu, jak bylo naznačeno, že posouzení této otázky, nemá pro řešení věci 

praktický význam a je tak ryze akademické a vzhledem k tomu, že reálně nebyly ze strany 

správního orgánu uvedeny žádné důvody, proč by ústřední správní orgán s úzce 

specializovanou věcnou působností na oblast železnice neměl být s to aplikačně posoudit právní 

úpravu, jeví se aplikace ustanovení § 57 odst. 1 písmeno a) SŽŘ jako zcela zbytečná a 

obstrukční, když nepochybně jde o věc, kterou správní orgán s takto úzkou specializací má být 

s to posoudit; pokud by snad nebyl s to uvedené posoudit, přičemž odhlédneme od navazující 

otázky, co by tedy jiného posuzovat měl, pak nepochybně měl, v souladu se zájmem na 

procesní ekonomii a na rozhodnutí ve věci v určených lhůtách, postupovat dle ustanovení § 57 

odst. 1 písmeno c) SŘ, které zní: „Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již 

nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, 

správní orgán… …si o ní může učinit úsudek;“ a měl si ve věci učinit úsudek, když řešená věc 

nespadá do ustanovením zmíněných výluk a když opětovně uvádíme, v případě UPDI jde o 

úzce specializovaný ústřední správní orgán zřízený k řešení právě těchto otázek. 

Postupoval-li UPDI, jak postupoval, pak se reálně obrátil na ESD v případě bodu 1 otázek 

s dotazem, jehož odpověď nemá pro řešenou věc praktické využití a navíc tak postupoval 

v situaci, kdy měl možnost a povinnost, vzhledem k své specializaci, tuto otázku sám posoudit, 

když jde o otázku, k jejímuž řešení je zřízen. Na místo praktického přístupu v souladu 

s právními předpisy tak správní orgán aplikoval postup sice možný, jehož využití v řešené věci 

jednak není praktické a přínosné, zejména však je ke škodě právům všech dotčených účastníků 

řízení. V postupu správního orgánu pak nelze shledávat ani veřejný zájem, když nepochybným 

veřejným zájmem je jistota v právních vztazích, kterou však svým postupem nepřinesl, 

naopak, svým postupem UPDI jednak nejistotu v právních vztazích způsobil a tuto na několik 

let konzervoval - uvedený postup nelze považovat za právem akceptovatelný a správný. 
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Je-li pro vyčkávání posouzení otázky č. 1 přerušeno správní řízení v situaci, kdy tuto otázku si 

mohl správní orgán posoudit sám a navíc v situaci, kdy posouzení otázky není rozhodné pro 

výsledek právního řízení, je přerušení řízení z tohoto důvodu nezákonné, když správní orgán 

nejen že nevysvětlil, proč si otázku sám neposoudil, nedovodil ani souvislosti položené otázky a 

její důležitost pro výsledek řízení ve věci, z uvedeného pohledu je tak usnesení též 

nepřezkoumatelné. 

 

V. 

K otázkám pod bodem 2 až 4, pro které bylo rovněž přerušeno správní řízení, se pak státní 

organizace vyjadřuje odděleně, když zejména z obsahu usnesení není vůbec zřejmé, jaká je 

dána souvislost těchto otázek s předmětem řízení. 

Předmětem řízení je reálně přezkum popisu zařízení služeb, u kterého se UPDI domnívá, že jde 

o součást prohlášení o dráze v situaci, kdy jeden z více než stovky dopravců tvrdí, že je 

postupem státní organizace zasažen na svých právech, přičemž jiný dopravce tvrdí, že postup 

státní organizace je zákonný. Jistě, v uvedené situaci by správní orgán měl prověřit, zda 

Správa železnic, státní organizace, nenastavila podmínky tak, aby dopravci, který považuje 

aktuální podmínky za správné, nevyšla vstříc, čímž by tato hypoteticky mohla, některého 

dopravce zvýhodnit. Proti uvedené hypotéze je však nutno postavit fakt, že stěžovatelem je 

pouze jeden dopravce, přičemž lze předpokládat, že pokud by stejný závěr o jejich diskriminaci 

učinilo více dopravců, nepochybně by usilovali o ochranu svých práv. Jiný dopravce však proti 

aktuálnímu stavu nebrojí - uvedená skutečnost jistě o něčem svědčí. 

Za uvedeného stavu řízení, kdy jsou řešeny otázky, jak bylo naznačeno, je nyní řízení 

přerušeno, pro to, aby ESD odpověděl na následující otázky (mimo otázky, č. 1, u které je 

snad dána věcná souvislosti, ale jejíž dořešení není pro rozhodnutí ve věci podstatné a kterou 

si navíc UPDI měl posoudit sám): 

2) Je v souladu se směrnicí 2012/34/EU, že provozovatel infrastruktury může kdykoliv změnit v 

neprospěch dopravců výši cen za použití železniční infrastruktury nebo zařízení služeb?  

3) Je směrnice 2012/34/EU dle čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie závazná pro státní 

organizaci Správu železnic?  

4) Lze považovat za diskriminační pravidla obsažená ve zprávě o síti, pokud jsou v rozporu s 

takovými předpisy EU, které je Správa železnic povinna dodržovat?  

K jednotlivým otázkám, jak jazykově, tak ve vazbě na tvrzený dotyk se správním řízení: 

Ad otázka číslo 2)   

Správa železnic si není jista souvislostí správního řízení s touto otázkou.  

V rámci správního řízení nejsou řešeny otázky ceny užití železniční infrastruktury či zařízení 

služeb, není řešena ani otázka změny těchto cen. Je-li správní řízení přerušeno z důvodu dle 

ustanovení § 64 odst. 1 písmeno c) bod 1 SŘ ve vazbě na ustanovení § 57 odst. 1 písmeno a) 

SŘ, pak není-li dán důvod dle ustanovení § 57 odst. 1 písmeno a) SŘ, když tento dán není, 

když na posouzení toho, zda lze, či nikoli měnit cenu v prohlášení o dráze, rozhodnutí v řešené 

věci nezávisí a není tak naplněna premisa dle uvedeného ustanovení, pak není možné pro 

nutnost vyčkat na posouzení této otázky správní řízení přerušit.  

UPDI se ostatně ani existenci souvislosti otázky č. 2 s předmětem správního řízení dovodit 

nesnažil, když pouze jednoduše uvedl: „Dále je Úřadu ze správní praxe znám nejednotný názor 

na to, zda může provozovatel neomezeně měnit poplatky za užití zařízení služeb s ohledem na 

nesoulad článku 27 odst. 3 a odst. 4 směrnice 2012/34/EU.“ Správa železnic nezpochybňuje, 

že správnímu orgánu může být známo leccos, nejsme si však jisti, že problém ustanovení čl. 

27 směrnice č. 2012/34/EU je možné a vhodné takto tendenčně a až sugestivně zjednodušit a 

současně si a to především, nejsme jisti, zda uvedené opodstatňuje postup správního orgánu 

v tomto řízení dle ustanovení § 57 odst. 1 písmeno a) SŘ a následně dle ustanovení § 64 odst. 

1 písmeno c) bod 1 SŘ, když opětovně předkládáme, že tyto okolnosti nejsou předmětem 

tohoto správního řízení. Správní řád, jak máme za to, snad na postupy UPDI lze a je nutno 

aplikovat, správní orgán současně nemůže postupovat nad rámec zákona a je rozsahem 
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zákona vázán. Není-li pak naplněna podmínka aplikace ustanovení zákona, tedy, nejde-li o 

otázku, jejíž posouzení je pro správní řízení nezbytné, nelze aplikovat ustanovení § 57 a ani 

ustanovení § 64 SŘ a aplikoval-li tato ustanovení správní orgán, postupoval nezákonně neb 

zákonné důvody aplikace nejsou v této věci dány. 

Ad otázka číslo 3)  

V rámci otázky č. 3 se UPDI dotazuje ESD, zda je směrnice 2012/34/EU dle čl. 288 Smlouvy o 

fungování Evropské unie závazná pro státní organizaci Správu železnic. Ani posouzení uvedené 

věci nemá, jak jsme přesvědčeni, přímou souvislost s řešenou materií, když pravidla nastavená 

právní úpravou nutně musí platit pro všechny provozovatele drah a přídělce a provozovatele 

zařízení služeb. V posuzované věci pak nejde ani o snahu aplikovat přímo na Správu železnic, 

státní organizaci, pravidlo ze směrnice, když úvahy, které nutně musí UPDI pro rozhodnutí ve 

věci učinit, tuto otázku neobsahují a toto posouzení tak zde není nezbytné. Ani zde tak není 

naplněna podmínka aplikace postupu dle ustanovení § 57 SŘ založená na tom, že posouzení 

otázky musí být nezbytné pro vydání rozhodnutí ve věci. Ostatně, s doložením uvedené 

propojenosti a nezbytnosti posouzení otázky se správní orgán ani neobtěžoval, když prostě 

uvedl, že ve své praktické činnosti se s jistými otázkami setkal - pro praxi správního orgánu a 

jeho postupy v jiných řízeních však není důvodné, aby zde v rámci tohoto řízení účastníci byli 

nuceni strpět nerespektování jejich práv na vydání rozhodnutí, která jsou garantována právní 

úpravou. 

Nad rámec uvedeného máme za to, že naznačená otázka, tedy posouzení charakteru státní 

organizace ze strany UPDI je v rámci ČR již dávno aplikačně dořešena a řešení je všeobecně 

přijímáno, když pouze UPDI odmítá celospolečenskou výkladovou shodu na řešení této otázky 

akceptovat; řešená otázka pak nemá dopad pouze na státní organizaci, ale i na celou řadu 

jiných státních podniků, u kterých byla tato otázka rovněž posouzena, přičemž odchýlení se od 

této praxe v jejich případě by reálně mohlo znamenat až reálnou likvidaci těchto obchodních 

společností. V uvedené věci jsme se ostatně vyjadřovali již opakovaně a vyjádření připojujeme 

níže opětovně. Nad to pak, při chápání státní organizace jako součásti státu, jak opakovaně 

prosazuje UPDI, se a to by ústřední správní orgán měl vnímat, reálně zbortí systém 

transformované železnice v České republice, neb obtížně by například požadavky práva EU 

stran nezávislosti při přídělu kapacity mohl splnit ten, kdo by byl reálně součástí objednatele 

(Ministerstva dopravy, tedy státu) a součástí regulátora (Úřadu pro přístup k dopravní 

infrastruktuře - opět státu) - otázka nastolená UPDI tedy v právním a reálném prostředí České 

republiky ani nemůže mít jinou odpověď, než jak je aktuálně přijímáno.  

Správa železnic vždy co nejrozhodněji rozporovala výklady UPDI stran toho, že ji případně lze 
považovat za stát v širším smyslu a lze ve vztahu k ní aplikovat normy práva EU bez přímého 
účinku. UPDI založil uvedený závěr na tvrzení, že v případě státní organizace má jít o entitu 

veřejného práva, nad kterou stát vykonává kontrolu. 

Absurdnost tohoto zcela zjednodušeného závěru pak plně vyhřezne, uvědomíme-li si, že 

shodně jako státní organizace též České dráhy, a.s. byly založeny totožným zákonem a pak by 

nepochybně i tyto nutně musely být státem v širším smyslu, neb i na České dráhy, a. s., je 

možno aplikovat závěry UPDI, jak bylo naznačeno, když i České dráhy, a.s., jsou subjektem 

veřejného práva v tom smyslu, že byly založeny zákonem a shodně nad Českými drahami, a.s., 

vykonává kontrolu stát. Byť státní organizace na uvedenou skutečnost a vadnost výkladu UPDI 

opakovaně poukazovala, shodně jako poukazovala na skutečnost, že státní organizace se řídí 

shodným právním režimem jako Budějovický Budvar, národní podnik; tuto argumentaci UPDI 

nikdy nijak nehodnotil, ve vztahu k připodobnění právního postavení státní organizace 

k postavení národnímu podniku pak UPDI zcela nepochopitelně odmítl tuto vůbec zohlednit. 

Jinými slovy, byť se státní organizace opakovaně snažila v této věci argumentovat, správní 

orgán nikdy k jejím tvrzením nepřihlédl a tyto vždy ignoroval - v tomto ohledu vždy 

nerespektoval stanovisko účastníka řízení, takový postup správního orgánu je nezákonný. UPDI 

předkládané argumenty maximálně odbyl tím, že uvedl, že situace národního podniku 

Budějovický Budvar v rámci řízení není řešena - takový závěr však není pravdivý, neb případný 

závěr UPDI v tom smyslu, že na subjekty charakteru a právního postavení obdobného státní 

organizaci, lze přímo aplikovat za stanovených okolností též směrnice EU by nepochybně 

ovlivnil též pozici národního podniku Budějovický Budvar, či společnosti České dráhy, a.s. 

Některé právní závěry mohou dalece přesáhnout původně zamýšlený smysl a státní 
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organizace má obavu, že při neodstranění naznačené absurdnosti výkladu bude její 

pozice, jakož i pozice všech právnických osob ovládaných státem, zásadně ohrožena 

(všechny tyto subjekty, tedy ty, vlastněné, či s podílem státu, by nepochybně byly 

v konkurenčním prostředí zásadně poškozeny, neb jim konkurující subjekty na trhu, takovou 

povinnost nenesou).  

Dle státní organizace je uvedený závěr UPDI, kterým zpochybňuje postavení státní organizace 

a pro který činí dotaz k ESD, v přímém rozporu s charakterem organizace, jak je dán zákonem 

č. 77/2002 Sb. a zákonem č. 77/1997 Sb., kterým se státní organizace podpůrně řídí 

(pomiňme, že ze zákonného vymezení působnosti UPDI pak není ani zřejmé, proč se touto 

otázkou zabývá, když má výslovně stanovena, že má v rámci řízení dle ustanovení § 34e 

zákona o dráhách posuzovat pouze a výhradně soulad prohlášení o dráze se zákonem o 

dráhách a nikoli právní postavení státní organizace). Závěr UPDI nezohledňuje ani ustanovení § 

54 zákona č. 219/2000 Sb., poslední dvě věty, které též vystihují charakter státní organizace 

odlišně od subjektů, které by snad mohly být v určitých ohledech považovány za stát v širším 

smyslu. UPDI nezohlednil ani ostatní okolnosti, dané Směrnicí č. 2012/34, které znemožňují, 

aby státní organizace byla „státem“, jak předkládá UPDI, neb v takovém případě by byl 

přídělce a žadatel o kapacitu totožným subjektem (což je v rozporu též s ustanovením § 32 

odst. 3 zákona o dráhách, což je předpis, který by UPDI znát měl, pokud uvedený princip nebyl 

s to dohledat ve Směrnici č. 2012/34).  

Na tomto místě předkládáme, že při nazírání na věc pohledem a výkladem UPDI je, při 

dovedení věci do absurdna, ohrožena legitimita rozhodovacích procesů též UPDI, neb 

v takovém případě – při chápání státní organizace jako součásti státu a při aplikaci tohoto 

výkladu UPDI též na poměry společnosti České dráhy, a.s. - je z tohoto pohledu státem jak 

provozovatel dráhy, tak dopravce (oba mají být dle dříve prezentovaného výkladu UDPI 

ovládáni státem, jak dovodil UPDI z toho, že byli zřízeni zákonem a mají v orgánech zástupce 

státu), přičemž ten samý stát pak zřizuje a ekonomicky ovládá též regulátora, tedy UPDI. 

Tedy, vyjdeme-li z neortodoxního a novátorského výkladu UPDI, jak byl dříve 

prezentován, pak nutně dospějeme k závěru o totožnosti společného ovládajícího 

subjektu u všech tří zmíněných a tím k nutnosti vyloučení UPDI z vedení těchto 

řízení. Takový postup, založený na závěrech UPDI je nepochybně absurdní, stejně 

jako myšlenka, že pro chápání subjektu jako způsobilého pro přímou aplikaci směrnic 

postačuje, je-li podřízen svrchované moci státu (navíc, státní organizace státu podřízena 

není a ze zákona a práva EU být ani podřízena nemůže, shodně jako ČD, a.s.). 

Vadnost výkladů UPDI, z kterých dovodil nutnost iniciace této otázky, je zřejmá v případě 

aplikace závěrů rozsudku ESD C-188/89, Recueil 1990 (který je ze strany UPDI označen jako 

„Foster“) v rámci dříve vydaných správních rozhodnutí tohoto správního orgánu, kdy UPDI 

aplikuje pouze bod 18 odůvodnění rozsudku, jako by jiných bodů, či samotného výroku, ani 

nebylo. Jistě, v bodě 18 je zmíněn termín „organizace“ – tento však nelze bez dalšího zaměnit 

s termínem státní organizace, jak je užit v zákoně č. 77/2002 Sb., a jak učinil UPDI. Dle 

Správy železnic, státní organizace, je nezbytné aplikovat celý text rozsudku, jak čl. 18, tak 

zejména čl. 19, 20 a text samotného výroku. Z textu rozsudku ESD je více než zřejmé, že bod 

19, vychází s bodu 18, a bod 20 pak na zmíněné navazuje. Bod 18 není ústředním prvkem 

celého rozsudku a není výrokem, výroková část je uvedena v závěru a státní organizace ji 

v rámci odůvodnění rozkladu plnohodnotně aplikovala, na rozdíl od UPDI, který se v aplikaci 

účelově spokojil s pouhým bodem 18. 

Dle státní organizace je z rozsudku ESD C-188/89 snadno odvoditelná možnost dovolání se 

směrnice též ve vztahu k organizaci, bez ohledu na její právní formu, která splňuje 3 

definované znaky: 1) byla pověřena podle aktu veřejného orgánu plnit službu veřejného zájmu, 

2) která činnosti vykonává pod dohledem veřejného orgánu a 3) která disponuje za účelem 

naplnění svěřených úkolů mimořádnými pravomocemi, vymykajícími se pravidlům, jež lze 

uplatnit ve vztazích mezi soukromými osobami. 

Zcela zřejmé je to též při zohlednění textu bodu 19, kde jsou uvedeny pouze subjekty splňující 

naznačená kritéria.  



  

 
 

10/12    
 

Ve vztahu ke státní organizaci - co do hlediska 1) dle Rozsudku, tato nemá za to, že by 

uvedené bylo v jejím případě splněno, neb tato sice hospodaří s majetkem státu, je však 

obchodní společností od státu odlišnou, řídící se zcela jinými principy hospodaření, než stát a 

organizační složky státu. Z tohoto pohledu má Správa železnic, státní organizace, totožnou 

pozici, jako Budějovický Budvar, národní podnik a ve vztahu k uvedenému by jistě nikdo 

nezvažoval vertikální přímý účinek směrnic. Hospodaření s majetkem státu pak jistě není 

službou ve veřejném zájmu, ve smyslu uvedeného rozsudku; službou ve veřejném zájmu by 

snad mohlo být provozování železniční dopravní cesty, leč, takovou činnost v rámci ČR 

vykonávají i jiné subjekty. 

Naplnění hlediska 2) je pak vyloučeno právní úpravou zákona č. 77/2002 Sb., který definuje 

subjektivitu organizace a její samostatnost bez ohledu na pokyny a požadavky státu (§ 19) a 

možnosti přímého dohledu státu nad činností státní organizace nepředpokládá a neumožňuje. 

Shodně je možnost dohledu nad realizací činností, či vliv na činnosti vyloučen zákonem o 

dráhách a předpisy práva EU (Směrnice č. 2012/34). 

Bod 3) pak je z pohledu státní organizace rozhodující a nejjednoznačnější, neb u tohoto je bez 

jakýchkoli pochyb zřejmé, že tento požadavek ze strany státní organizace není naplněn. Správa 

železnic, státní organizace, nedisponuje žádnými pravomocemi, které by neměl jakýkoli jiný 

subjekt, se kterým přichází do obchodního styku (odlišujme specifické kompetence dané 

přídělci z titulu faktu, že právě on přiděluje kapacitu, zde nejde o veřejně mocenské 

rozhodování, leč výhradně o soukromoprávní vztah, shodně přidělování kapacity čehokoli 

jiného). Ve vztahu k veřejné správě je státní organizace vždy pouze adresátem práv veřejně 

mocenské povahy, žádnými právy takového charakteru nadána není a tato nevykonává a 

vykonávat nemůže; vždy je pouze ve vztahu podřízenosti ve vztazích s orgány veřejné moci, 

adresátem jejích aktů, v rovném postavení s ostatními adresáty. 

Byť by tedy snad bylo možno, dle státní organizace neodůvodněně, zvažovat naplnění hlediska 

1), v případě hlediska 2) a 3) o jejich nenaplnění ze strany Správy železnic, státní 

organizace, nemůže být bez dalšího žádných pochyb. Správa železnic, státní 

organizace, tak nenaplňuje znaky, které jsou dle rozsudku ESD C-188/89, Recueil 

1990, ze dne 12. 7. 1990 nezbytné proto, aby byla mohla být považována za „stát 

v širším smyslu“ a aby bylo možno ve vztahu k ní zvažovat možnost vertikálního 

přímého účinku směrnice. Postup UPDI v tomto smyslu je tak nesprávný a 

nezákonný. 

Pokud UPDI vyšel z toho, že dle jeho názoru je pro posouzení možnosti přímé 

aplikovatelnosti směrnic podstatné, že existuje podřízení společnosti svrchované 

moci a dohledu státu (jak dříve uvedl v rámci rozhodnutí) – pak státní organizace 

upozorňuje, že toto hledisko je stejně jako u státní organizace naplněno též u ČD, a.s. 

a u všech existujících státních a národních podniků – tyto všechny by tedy nutně 

musely být považovány za stát, jak uvedl UPDI.  

Shodně absurdně pak UPDI „ne“ aplikoval a nikdy nepřihlédl též ke všem ostatním dříve státní 

organizací citovaným rozsudkům ESD, když tyto vykládal účelově tak, aby nevadily jeho 

argumentaci s cílem aplikovat na státní organizaci přímo texty směrnic; k ostatním 

argumentům, které jsme uplatnili v dřívějších řízeních a které zpochybňovaly závěry UPDI jako 

nesystémové a nezákonné pak UPDI raději vůbec nepřihlédl a tyto nevypořádal. 

Pokud by se UPDI zabýval námi opakovaně v rámci předešlých správních řízení postoupenou 

argumentací, měl by otázku za jednoznačně dořešenou a tuto by vůbec nemusel vznášet, když 

v této věci neexistuje sebemenších pochyb; UPDI však nikdy jiné výklady ani nestudoval. 

Nejen, že tedy řešení otázky číslo 3) s řízením nesouvisí, otázka číslo 3) byla již 

dávno dořešena (viz odkazovaná judikatura ESD) a není opodstatnitelná, přerušení 

řízení pro nutnost vyčkat odpovědi k této otázce tak nemá žádné opodstatnění a je 

nezákonné. 
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Nad rámec uvedeného, UPDI svou snahou prokázat, že pro provozovatele dráhy Správu 

železnic, státní organizaci, platí jiné podmínky než pro ostatní provozovatele dráhy v České 

republice, dále, že pro přídělce Správu železnic, státní organizaci, platí jiné podmínky nežli pro 

ostatní přídělce v České republice, a že pro provozovatele zařízení služeb Správu železnic, 

státní organizace, platí jiné podmínky nežli pro ostatní provozovatele zařízení služeb v České 

republice, se dopouští jednoznačně diskriminačního jednání vůči Správě železnic, 

státní organizaci a dopouští se tak nejen porušení zákona o dráhách, neboť jedná 

diskriminačně, ale i zákona 320/2016 Sb., kterým byl zřízen, neboť nejedná 

nestranně. Správa železnic, státní organizace, s takovým přístupem nemůže souhlasit a trvá 

na tom, že je třeba přistupovat ke všem subjektům na železnici nediskriminačně s rovným 

přístupem a nelze pouze jednomu provozovateli dráhy, přídělci nebo provozovateli zařízení 

služeb ukládat práva a povinnosti, které jiným provozovatelům drah, přídělcům a 

provozovatelům zařízení služeb jsou ze strany UPDI upírány nebo nejsou po nich požadovány. 

Správa železnic, státní organizace, v tomto vidí jasné porušení ustanovení odst. 2 § 3 zákona 

320/2016 Sb. a naplnění ustanovení § 4 odst. 5 písm. c) téhož zákona.     

Ad otázka č. 4) 

V rámci této otázky správní orgán zjišťuje, zda: „Lze považovat za diskriminační pravidla 

obsažená ve zprávě o síti, pokud jsou v rozporu s takovými předpisy EU, které je Správa 

železnic povinna dodržovat?  

Státní organizace předně předkládá, že nemá za to, že by položená otázka byla dostatečně 

konkrétní natolik, aby na ni bylo možno odpovědět, současně ani není zřejmé, co touto otázkou 

hodlá UPDI zjistit. Jinými slovy, na otázku lze odpovědět velmi snadno a není k tomu třeba ani 

ESD, když na otázku lze uvést, co by odpověď, že:  

„Poruší-li Správa železnic přímo účinné předpisy EU takovým způsobem, že následkem 

takového postupu je prokázané diskriminace některého subjektu, pak lze pravidla ve zprávě o 

síti, která takovou diskriminaci způsobila, označit za diskriminační.“ 

Shora uvedené je plnohodnotná odpověď na dotaz UPDI, proč k zodpovězení tohoto má být 

čekáno několik let, není úplně zřejmé, shodně jako není zcela zřejmá hospodárnost 

vynaložených nákladů, které k zjištění tohoto byly či případně budou vynaloženy. 

Správa železnic si dále není jista souvislostí správního řízení s touto otázkou.  

V rámci správního řízení nejsou řešeny otázky povinností provozovatele infrastruktury 

v souvislosti se správou o síti (prohlášením o dráze). Správní řízení je vedeno ohledně 

povinností provozovatele zařízení služeb a jím vydávaného popisu zařízení služeb. Tyto instituty 

jsou odlišné, odlišuje je i směrnice č. 2012/34/EU a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 

207/2177 a nelze je považovat za totožné, když provozovatel zařízení služeb prohlášení o 

dráze nevydává a nelze tak s ním vést řízení dle ustanovení §34e zákona o dráhách. Je-li 

správní řízení přerušeno z důvodu dle ustanovení § 64 odst. 1 písmeno c) bod 1 SŘ ve vazbě 

na ustanovení § 57 odst. 1 písmeno a) SŘ, pak není-li dán důvod dle ustanovení § 57 odst. 1 

písmeno a) SŘ, když tento dán není, když na posouzení otázky č. 4 (na kterou mimo jiné 

Správa železnic, státní organizace výše odpověděla) rozhodnutí v řešené věci nezávisí a není 

tak naplněna premisa dle uvedeného ustanovení, pak není možné pro nutnost vyčkat na 

posouzení této otázky správní řízení přerušit.  

UPDI se ostatně ani existenci souvislosti otázky č. 4 s předmětem správního řízení dovodit 

nesnažil, když pouze jednoduše uvedl: „S případným zařazením míst nakládky a vykládky 

vyvstává též otázka,… …a zda lze považovat nerespektování těchto ustanovení směrnice 

2012/34 za diskriminační jednání vůči dopravcům.“ Správa železnic má za to, že ustanovení § 

57 SŘ předpokládá, hovoří-li o „závislosti vydání rozhodnutí na řešení otázky“ úzkou vazbu 

nezbytnosti posouzení věci pro to, aby bylo možno rozhodnutí vydat, jinými slovy, posouzení 

otázky je nezbytné pro to, aby bylo možno rozhodnout - zde jsme přesvědčeni, že zákonem 

stanovený důvod pro iniciaci předběžné otázky dle ustanovení § 57 SŘ není dán a není-li dán, 

není naplněn ani důvod pro přerušení řízení dle ustanovení § 64 odst. 1 písmeno c) bod 1 SŘ.  

Není-li pak naplněna podmínka aplikace ustanovení zákona, tedy, nejde-li o otázku, jejíž 

posouzení je pro správní řízení nezbytné, nelze aplikovat ustanovení § 57 SŘ a ani ustanovení 
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§ 64 SŘ a aplikoval-li tato ustanovení správní orgán, postupoval nezákonně neb zákonné 

důvody aplikace nejsou v této věci dány. 

 

VI. 

Správa železnic, státní organizace, má s ohledem na shora naznačené za to, že UPDI ani u 

jedné z otázek, které se rozhodl vznést k ESD nedovodil souvislosti s probíhajícím správním 

řízením a nezabýval se ani odůvodněním toho, v čem spatřuje onu ustanovením § 57 SŘ 

předpokládanou nezbytnost posouzení předběžné otázky pro rozhodnutí ve věci, naopak, UPDI 

uvedl, že reálně využil této příležitosti k tomu, aby si osvětlil své výklady v jiných řízeních. Již 

jen uvedené, jak jsme přesvědčeni, postačuje pro to, aby usnesení bylo zrušeno pro jeho 

nepřezkoumatelnost, když reálné důvody spojitosti uvedeny nejsou a není zřejmé, zda bylo na 

místě postupovat dle ustanovení § 57 a § 64 SŘ. 

I pokud by snad souvislosti existovala, což odmítáme, z důvodů jak bylo naznačeno výše, 

nepochybně není možno učinit závěr, že by na posouzení těchto otázek mělo záviset rozhodnutí 

ve věci. 

Není-li dáno shora uvedené, pak reálně neexistuje zákonný důvod pro to, aby bylo řízení 

přerušeno. Neexistuje-li zákonný důvod pro přerušení řízení, řízení být přerušeno nemůže a je-

li přerušeno, jde o nezákonný stav. Nezákonný stav způsobený postupem správního orgánu 

není reálně přípustný a nastal-li, musí být nadřízených správním orgánem změněn. 

 

VII. 

Na základě shora uvedeného, zejména pro zjevnou nepřezkoumatelnost usnesení 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-3512/20/ZA  ze dne 23. 9. 2020 toto 

rozhodnutí zrušil. 

 

 

 

 

 

Mgr. František Chabičovský 

vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
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