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Rozklad k rozhodnutí prvního stupně ve věci Prohlášení o dráze 2020, příloha C  

     Správa železnic, státní organizace (dále jen Správa železnic) podává následující rozklad 
k rozhodnutí ÚPDI-0470/20/GP ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní 
a  regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 ve znění změn č. 1 
až 3 (dále jen PoD) se zákonem o dráhách (dále jen ZoD) v rozsahu, uvedeném ve znění 
rozhodnutí.       
 

k výroku č. 1 – pravidla pro výpočet ceny 

      ÚPDI se v rozhodnutí odkazuje na znění existujících pravidel, podává však jejich výklad 
způsobem, který v těchto pravidlech nemá žádnou oporu.  

     V rozhodnutí zmíněný odstavec 2 přílohy IV směrnice 2012/34/EU uvádí, že oddíl 
o  zásadách zpoplatnění a o tarifech zprávy o síti (tj. PoD), cit.: “obsahuje odpovídající údaje 
o  systému zpoplatnění, dostatečné informace o poplatcích, jakož i další příslušné informace 
o  přístupu týkající se služeb uvedených v příloze II, které poskytuje pouze jediný dodavatel. 
Upřesňuje metodiku, pravidla a případně tabulky k provedení článků 31 až 36, pokud jde 
o  náklady i poplatky.“ Z tohoto pohledu je klíčový čl. 31 „Zásady zpoplatnění“ zmíněné 
směrnice EU, jenž ve svém odst. 2 uvádí: „Členské státy vyžadují od provozovatele 
infrastruktury a provozovatele zařízení služeb, aby regulačnímu subjektu poskytli veškeré 
nezbytné informace o uložených poplatcích s cílem umožnit regulačnímu subjektu plnit jeho 
funkce uvedené v čl. 56. Provozovatel infrastruktury a provozovatel zařízení služeb musí být 
v tomto ohledu (Správa železnic zvýrazněný slovní obrat chápe „v ohledu součinnosti 
s regulačním subjektem“) schopni železničním podnikům prokázat, že poplatky 
za  infrastrukturu a služby skutečně účtované železničnímu podniku podle článků 30 až 37 jsou 
v souladu s metodikou, pravidly a případně i s tarify stanovenými ve zprávě o síti.“ 

     Z uvedených citací je zřejmé, že platná pravidla předpokládají, že železniční podniky (tj. 
dopravci) nejsou přímými adresáty detailních údajů o stanovení cen na základě nákladových 
bilancí, nýbrž jsou oprávněny požádat regulační orgán o přešetření správnosti postupu 
provozovatele dráhy. Správa železnic v případě kontrol a správních řízení poskytuje 
regulačnímu orgánu na jeho žádost veškeré informace o tvorbě cen, jimiž disponuje, 
bez  ohledu na to, zda byly nebo nebyly uvedeny ve zprávě o síti. Zpráva o síti provozované 
Správou železnic, tj. PoD, je z hlediska informací o tvorbě cen postupně zpřesňována, což 
ostatně platí i pro změnu č. 2 PoD 2020, kdy zpřesňující údaje byly vzápětí napadeny jako 
nesouladné se ZoD. To je paradoxní efekt zpřesnění nad rámec odkazu na platné nadřazené 
normy (ostatně i tyto normy se podobně odkazují na vyšší normu – naposledy zpřesnění 
regulačního rámce ve výměru MF 01/2020, kde oproti předchozímu znění přibyl odkaz 35/ 
na  Prováděcí nařízení Komise /EU/ 2015/429, kterým se stanoví pravidla pro zohledňování 
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nákladů způsobených emisemi hluku)  zejména z hlediska skutečnosti, že pokud v minulosti 
byly ceny za použití dráhy jízdou vlaku napadány, dělo se tak jen ve vztahu k jejich výši 
a  nikoliv ve formě zpochybňování  metodiky, ostatně závislé na nadřazené legislativě, 
především platném výměru MF. Správa železnic vůči rozhodnutí ÚPDI namítá, že žádná známá 
právní norma nestanoví taxativní rozsah popisu tvorby cen a už vůbec nezavazuje 
provozovatele dráhy  uvádět v PoD jmenovité hodnoty použitých nákladových položek. Výraz 
„případně“, uvedený ve směrnici 2012/34/EU je jasným vyjádřením vůle zákonodárce zdůraznit 
fakultativní povahu požadavku na zveřejňování tabulkových (tarifních) přehledů v PoD.  

     S přihlédnutím na výše uvedené argumenty vůbec není zřejmé, jaký rozsah zpřesnění 
pravidel pro výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku ÚPDI požaduje, jestliže odkazy 
na  stávající nadřazenou legislativu (platný cenový výměr a relevantní ustanovení ZoD) 
považuje za nedostatečné a jestliže tato, ani jiná legislativa neukládá provozovateli dráhy 
zveřejňovat v PoD číselné informace o nákladech a metodice cenotvorby, k jejichž přezkoumání 
je oprávněn regulační úřad.    

 

k výroku č. 2 a) – posouzení souladnosti čl. II.3 přílohy C, část „C“ PoD 

     Správa železnic při stanovení základní ceny vycházela z dat a informací, které byly 
v předmětném období dostupné. Nesouhlasí s pohledem ÚPDI na nepřípustnost zařazení 
některých nákladových kategorií k nákladům souvisejícím s provozem železniční dopravy. Např. 
v případě mostů nebo tunelů je z pohledu obecně platných fyzikálních zákonitostí 
nezpochybnitelné, že tyto součásti železniční infrastruktury jsou namáhány a  opotřebovávány 
jízdou vlaku. Problémem není, zda náklady na údržbu těchto zařízení lze nebo nelze zahrnout 
do kalkulace základní ceny, ale jakou část z celkových nákladů lze uznat za způsobilou.  

     Regulační úřad ve svých rozhodnutích opakovaně odkazuje na povinnost provozovatele 
dráhy stanovit nediskriminační pravidla, z čehož lze soudit, že připouští možnost cenové 
diskriminace některých dopravců. K té však dojít nemohlo, protože náklady použité – ať již 
oprávněně nebo ne - pro výpočet základní ceny se promítají do  jednotkové ceny platné 
pro  všechny dopravce bez výjimky. O diskriminaci by se dalo mluvit pouze v případě, že  by 
provozovatel dráhy při  výpočtu ceny pro jednoho nebo více dopravců použil způsob výpočtu 
odlišný od toho, který je uveden v PoD.  

 

k výroku č. 2 b) – posouzení souladnosti článku II.4 přílohy C, část „C“ PoD    

     Je zřejmé, že cílem kategorizace tratí, používané k diferenciaci cen za použití dráhy jízdou 
vlaku v podstatné části evropských zemí je zohlednit náklady vložené do jednotlivých tratí 
v závislosti na jejich důležitosti a očekávané životnosti do doby budoucí modernizace. Je 
legitimní očekávat, že s touto důležitostí koresponduje technické vybavení tratí a tedy i náklady 
na jeho údržbu. Správa železnic nezakrývá, že při stanovení výše koeficientu K neprovedla 
z časových důvodů exaktní analýzu nákladové náročnosti údržby podle jednotlivých kategorií 
tratí. Počet těchto kategorií se v rámci konstrukce cenového modelu zaváděného po zakotvení 
zásad cenové regulace do tuzemského práva zvýšil ze 3 na 5, takže nebylo možné provést 
roztřídění historických dat spojených s evidencí nákladů do jiného počtu kategorií, zejména 
došlo-li zároveň k revizi technických a provozních parametrů, ovlivňujících zatřídění 
jednotlivých tratí do nových kategorií. Zvýšení počtu kategorií bylo požadováno napříč 
odbornou železniční veřejností s cílem zvýšit objektivitu cen ve vztahu ke kvalitě dráhy, kterou 
Správa železnic poskytuje dopravcům k jízdě vlaku. Zdůvodnění provedené kategorizace bylo 
ovlivněno tehdejší diskusí a v rámci zveřejněných kritérií byla v PoD zmíněna mimo jiné 
poptávka po přídělu kapacity, případně vůle provozovatele dráhy podporovat udržení nebo 
zvýšení rozsahu objednávané kapacity. Správa železnic připouští, že některá z vyhlášených 
kritérií neodpovídají účelům cenové regulace a respektuje rozhodnutí ÚPDI o jejich 
nepřípustnosti. Zároveň však upozorňuje, že regulační úřad úzkým, striktním a jednostranným 
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výkladem platných právních norem, které dlouhodobě považuje za  výhradně cenové předpisy, 
zakazuje provozovateli dráhy jakýkoliv náznak aktivní regulace využití jednotlivých částí sítě 
prostřednictvím vyhlášeného cenového modelu, což je, podle názoru Správy železnic v přímém 
rozporu s jeho posláním, které nespočívá pouze ve funkci cenového arbitra.  

 

k výroku č. 2 c) – posouzení souladnosti článku II.6 přílohy C, část „C“ PoD 

     ÚPDI dospěl k názoru, že PoD 2020 stanoví, že účelem specifického faktoru S1 je 
zefektivnění využití kapacity dráhy. Skutečný text napadeného čl. II.6. přílohy C, část „C“ PoD 
2020 však zní, cit.:  

„II.6 Specifický faktor Sx je činitel, jehož účelem je zohlednit v ceně subvlaku jeho složení nebo 
účinky na opotřebení tratě. Každému subvlaku jsou v kalkulačním vzorci přiřazeny odpovídající 
hodnoty obou zavedených specifických faktorů. Podmínky pro přiřazení hodnot specifických 
faktorů jednotlivým subvlakům jsou předmětem kapitoly III.  V cenovém modelu jsou 
zavedeny následující specifické faktory. 

II.6.1 S1 –  Koeficient opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku  

Tento specifický faktor reflektuje rozdílné opotřebení trati jízdou vlaků o různé hmotnosti. 
Celkovou hmotností vlaku [t] se rozumí součet hmotností všech vozidel vlaku včetně hmotnosti 
cestujících nebo nákladu zaokrouhlených na celé tuny nahoru. Hodnoty specifického faktoru 
jsou stanoveny pro daná rozmezí celkové hmotnosti vlaku (následuje tabulka hodnot S1). 

II.6.2 S2 – Koeficient vybavenosti činného hnacího vozidla ve vlaku zabezpečovacím zařízením 
ETCS (Level 2 nebo vyšší) 

Vzhledem ke skutečnosti, že jde o podporu zavádění zabezpečovacího zařízení v co nejširším 
rozsahu,  jsou vlaky s činnými hnacími vozidly vybavenými tímto zařízením cenově zvýhodněny 
i při jízdě po traťových úsecích bez stacionární části systému ETCS. Cenové zvýhodnění 
se  netýká řídících vozů. Výše zvýhodnění v cenovém modelu bere v úvahu skutečnost, 
že  v souladu se směrnicí 2012/34/EU je vlastníkům hnacích vozidel se zařízením ETCS 
poskytována další podpora ze státního rozpočtu. Hodnoty specifického faktoru S2 jsou uvedeny 
níže. Hodnota pro vybavené vozidlo je přiřazována každému vlaku, v němž je alespoň jedno 
činné hnací vozidlo se zařízením ETCS, Level 2 nebo vyšší a nemění se s počtem takto 
vybavených vozidel. Pro přiznání hodnoty S2 příslušející vozidlům se zařízením ETCS, Level 2 
nebo vyšší je rozhodující zápis v IS REVOZ (zaškrtnutý stav „ETCS Cena za použití dráhy jízdou 
vlaku“ v kartě „Vozidla“), provedený na základě žádosti podané dopravcem nebo vlastníkem 
vozidla. Nová hodnota S2 je brána v úvahu ode dne zápisu informace do IS REVOZ. Zpětná 
účinnost informace není přípustná. Dopravce, který provozuje vozidlo jiného vlastníka, je 
pro  uplatnění nároku na přiřazení výhodnější hodnoty S2 povinen si ověřit, zda vozidlo 
předmětného inventárního čísla má v IS REVOZ uvedenou informaci o vybavenosti ETCS. 
Náhrada této informace pouhým odkazem na vybavení jiných vozidel stejné řady není 
přípustná (následuje tabulka hodnot S2).“, konec citace autentického textu PoD 2020. 

 

     ÚPDI se při rozhodování pravděpodobně zmýlil a zaměnil text PoD 2020 s textem PoD 
2019, kde se zmínka vztahující se ke kapacitě dráhy skutečně vyskytovala, protože bylo 
v jednání zavedení dalších, dosud neaplikovaných specifických faktorů, k nimž nakonec vůbec 
nedošlo. Jak je doloženo výše uvedenou citací, v PoD 2020, ať již v původním zveřejněném 
znění, či po změnách, se toto pravidlo nevyskytuje. Z popsaných skutečností je zřejmé, 
že  ÚPDI rozhodl na základě neexistujícího stavu a jeho rozhodnutí, co do výroku č. 2 c) je 
odůvodněné neexistujícím stavem a tudíž neplatné.      

 

 

k výroku č. 2 d) – posouzení souladnosti článku II.6.1 přílohy C, část „C“ PoD 
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     Správa železnic nesouhlasí s odůvodněním rozhodnutí, co do hodnocení objektivity 
stanovení jednotlivých hodnot specifického faktoru S1. Zároveň však uznává, že v době 
stanovení těchto hodnot nedisponovala znalostmi, jimiž by mohla postup výpočtu jednotlivých 
hodnot doložit, jak ÚPDI uvádí, cit.“ v dostatečném odpovídajícím rozsahu“. Tato skutečnost 
bude zohledněna ve změně PoD 2020, kterou Správa železnic předpokládá vydat 
po  pravomocném rozhodnutí odvolacího orgánu, beroucím v úvahu stanoviska, uvedená 
v tomto rozkladu.      

      

                                                                                    JUDr. Hana Honzáková 
  

                                                                    ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů 

                                                                                      na základě pověření 
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