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USNESENÍ  

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), příslušný k výkonu státní správy ve 
věcech drah dle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), 
rozhodl v řízení o posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného 
pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021, účinného od 12. 12. 2019, ve znění změny 
č. 1 účinné od 17. 1. 2020, změny č. 2 účinné od 8. 4. 2020 a změny č. 3 účinné od 1. 8. 2020, 
vydaného Správou železnic, státní organizací pod č. j. 70496/2019-SŽDC-GŘ-O5, dle § 34e zákona 
o dráhách, jehož účastníky dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní 
řád“) jsou společnosti  
 
ČD Cargo a.s., IČO 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7,  
EP Cargo a.s., IČO 24721166, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 a  
Metrans Rail s.r.o., IČO 26361485, Podleská 926, 104 00 Praha 10,  
zastoupené Sdružením železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z.s., se sídlem Podleská 
926/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČO 05229103,  
substitučně zastoupené Mgr. Tomášem Tyllem, advokátem advokátní kanceláře VKS Legal 
advokátní kancelář, s. r. o. 
 
a Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
(dále jen „Správa železnic“),  
 
a další dotčené osoby ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu,  

 

takto: 

Řízení se přerušuje  dle § 64 odst. 1 písm. c) bod 1 správního řádu. 
 

Odůvodnění  

Úřad obdržel dne 22. 10. 2020 návrh výše uvedených společností na přezkoumání a posouzení 
souladu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 
2021 a pro jízdní řád 2021, účinného od 12. 12. 2019, ve znění změny č. 1 účinné od 17. 1. 2020, 
změny č. 2 účinné od 8. 4. 2020 a změny č. 3 účinné od 1. 8. 2020, vydaného Správou železnic, 
státní organizací pod č. j. 70496/2019-SŽDC-GŘ-O5, se zákonem o dráhách v  rozsahu přílohy C, 
její části C, bodu II. 4 v tabulce koeficient K a přílohy C, její části C, bodu II.6.1 tabulky 
s hodnotami tzv. specifického faktoru S1 (opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku). 

Následně Úřad dopisem ze dne 27. 10. 2020, č. j. UPDI-3868/20/MT, vyzval Správu železnic, 
aby se k návrhu vyjádřila a sdělila, zda koeficienty K a S1 byly stanoveny na základě kalkulace, 
která byla předložena v rámci cenové kontroly zahájené dne 28. 1. 2019 a ukončené protokolem 
o cenové kontrole  č. j. UPDI-2279/19/PB, včetně jeho dodatků.  
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Protože z vyjádření Správy železnic nebylo zřejmé, jak byly tyto koeficienty stanoveny (Správa 
železnic pouze uvedla, že pro Prohlášení o dráze 2021 používá u všech parametrů v kalkulačním 
vzorci jiné náklady, než pro prohlášení o dráze v předchozích letech), rozhodl Úřad o provedení 
cenové kontroly, která předběžnou otázku objasní. S ohledem na výše uvedené byla dne 10. 11. 
2020 oznámením č. j. UPDI-3997/20/PB u společnosti Správa železnic zahájena cenová kontrola. 
 
Vydání rozhodnutí v této věci závisí na rozhodnutí o předběžné otázce, k jejímuž řešení je Úřad 
příslušný, a proto neprodleně dle § 57 odst. 4 správního řádu cenovou kontrolu zahájil. Poté bude 
v řízení pokračováno. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode 
dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí oznámeno. Rozklad se podává k předsedovi Úřadu, a 
to prostřednictvím Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 
Praha 1.  

 

 

                   Mgr. Andrea Zemanská 
           vedoucí oddělení přístupu ke dráze 
      odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

 

 

 

 

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 
dnů na úřední desce Úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
přičemž takto se doručuje dotčeným osobám dle § 27 odst. 2 správního řádu, zejména všem 
žadatelům dle čl. 3 odst. 19 směrnice 2012/34/EU. 

 
Vyvěšeno dne: 10. 11. 2020       Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 10. 11. 2020 do 25. 11. 2020 
 

 
Rozdělovník 
Účastníci řízení (jejich zmocněnci), jímž je ve správním řízení doručováno jednotlivě podle 
§ 27 odst. 1 správního řádu: 
 Mgr. Tomáš Tyll, VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o., IČO 05085624 Revoluční 724/7, 

110 00 Praha 1 – Staré Město 
 Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1  
Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou. 
 
Dotčený orgán: Drážní úřad, IČO 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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