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sp. zn. RPD003/20  č. j. UPDI-1437/22/ZA 
oprávněná úřední osoba: Mgr. Andrea Zemanská                                         Praha 4. 5. 2022 

 
 

 
O Z N Á M E N Í  O  U K O N Č E N Í  D O K A Z O V Á N Í  

A  P O K R A Č O V Á N Í  V  Ř Í Z E N Í  
 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle 
§ 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „Úřad“ a „zákon o dráhách“), vede 
společné řízení pod sp. zn. RPD 003/20, neboť došlo ke spojení dvou řízení, a to řízení zahájeného 
na  návrh společnosti CityRail, a.s. IČO: 24199010, se sídlem Magistrů 202/16, Michle, 140 00 
Praha 4, (ze dne 22. dubna 2020) a řízení zahájeného z moci úřední (oznámeného Úřadem dne 
10. 6. 2020), ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro 
přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021, se zákonem o dráhách. 
 
Žadatel navrhl přezkoumání a posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální 
platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 se zákonem o drahách, 
konkrétně souladu Popisu zařízení služeb, č. j.  16396/2019-SŽDC-GŘ-O11, ve znění změny č. 4 
účinné od 1. 4. 2020, který  obsahuje  podrobné  informace nezbytné pro přístup k zařízením služeb 
a k službám souvisejícím s železniční dopravou. 
 
Protože v průběhu řízení Úřad vyvolala pochybnosti otázka, 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“), obrátil se na Soudní dvůr 
Evropské unie s žádostí o rozhodnutí předběžných otázkách: 

1) Je místo nakládky a vykládky pro přepravu věcí, včetně související koleje, součástí 
železniční infrastruktury ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 2012/34/EU ? 

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? 

 
Současně s podáním žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie, bylo správní řízení usnesením č. j. 
UPDI-3512/20/ZA ze dne 23. 9. 2020, ve spojení s rozhodnutím  č. j. UPDI-4170/20/KP ze dne 
27. 11. 2020, přerušeno.  
 
Dne 3. 5. 2022 rozhodl Soudní dvůr (velký senát) ve věci C-453/20, tj. o žádosti o rozhodnutí 
o předběžné otázce na základě článku 267 Smlouvy o fungování EU, podané Úřadem (Česká 
republika) ze dne 23. září 2020, v řízení CityRail, a.s. proti Správě železnic, státní organizaci, za 
účasti ČD Cargo, a.s., tak, že podaná otázka je nepřípustná. 
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S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s § 65 odst. 2 správního řádu Vám Úřad tímto oznamuje, 
že správní řízení ve věci posouzení souladu 

a) Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a 
pro jízdní řád 2020 se zákonem o dráhách, v rozsahu článku 2.1, článku 4.1.1,   
článku 4.1.2,  článku 6.1.1,  článku 6.2.1 a článku 6.2.2 Popisu zařízení služeb; 

b) Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2021 a 
pro jízdní řád 2021, v rozsahu Popisu zařízení služeb 

se zákonem o dráhách, 
 
pokračuje.   
 
Úřad současně dnem vydání tohoto oznámení Úřad ukončuje dokazování ve správním řízení 
v dané věci.  
 
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu máte jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve 
věci možnost se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, a to včetně způsobu jejich opatření, 
popřípadě navrhnout jejich doplnění do spisu sp. zn. RPD003/20, ale nejpozději do 5 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Do spisu a podkladů řízení lze nahlédnout, nejlépe po předchozí 
domluvě, v budově Úřadu vždy od pondělí do čtvrtka v době od 9.00 do 14.00 hod a v pátek od 
9.00 do 12.00 hod. 

 

 Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 

 
 
 
Písemnost se doručuje také 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 účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 
 

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2022       Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 4. 5. 2022 do 19. 5. 2022 
 
 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení, jímž je v řízení doručováno jednotlivě podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

 Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 
 CityRail, a.s. IČO: 24199010, Magistrů 202/16, Michle, 140 00 Praha 4 
 ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 
 
Dotčený orgán: Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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