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Rozklad dle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Správy železnic, 
státní organizace, do rozhodnutí Úřadu pro přístup k dorpavní infrastruktuře sp. zn. 
OPD178/22, č. j. UPDI-0044/23/ML ze dne 4. 1. 2023 

 

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), obdržela dne 5. 1. 2023 do 
datové schránky rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) sp. 

zn. OPD178/22, č. j. UPDI-0044/23/ML ze dne 4. 1. 2023 (dále jen „Rozhodnutí“) ve věci 
žádosti Správy železnic ze dne 20. 7. 2022 o schválení plánu omezení provozování dráhy na 
rok 2023. 

Ve věci žádosti ze dne 20. 7. 2022 rozhodl již ÚPDI postupem dle ustanovení § 148 odst. 1 
písmeno b) správního řádu v části věci rozhodnutím dne 16. 9. 2022 pod č. j. UPDI-
2775/22/ML.     

V rámci Rozhodnutí pak ÚPDI rozhodl ve zbylé části žádosti, ve které doposud nebylo 
rozhodnuto a to tak, že výrokem I. Rozhodnutí schválil část návrhu plánu omezení provozování 
dráhy v rozsahu výluky č. V-020665/19 s místem vyloučení: Praha – Smíchov koleje: 16, 16a, 
18, 318 bez TV, 10, 10a, 12, 12a, 12b, 12c, 14, 14a, 14b + TV a výrokem II. Rozhodnutí 
žádosti co do zbytku nevyhověl a tuto neschválil a to v rozsahu, jak v rámci výroku II. 
Rozhodnutí uvedl. 

Správa železnic proti uvedenému Rozhodnutí podává ve lhůtě určené ustanovením § 83 odst. 1 
správního řádu, tj. 15 ti dní, když k doručení Rozhodnutí došlo dne 5. 1. 2023, postupem dle 

ustanovení § 152 správního řádu  

r  o  z k  l  a  d 

a to do všech výroků rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) 
sp. zn. OPD178/22, č. j. UPDI-0044/23/ML ze dne 4. 1. 2023. 

Jako důvody rozkladu uvádíme následující:  
  
I. 

Správní orgán předně postupuje v přímém rozporu s aktuální judikaturou při vymezení okruhu 
účastníků správního řízení, když zcela zjevně nezohlednil a okruh účastníků řízení určil 
v přímém rozporu s pravomocným rozhodnutím Městského soudu v Praze sp. zn. 8 A 54/2018 

ze dne 13. 4. 2021, kde je zcela jednoznačně určeno, že okruh účastníků řízení je zcela zjevně 
užší, než vymezil ÚPDI, když soud v zmíněném případě dovodil, že dopravce není účastníkem 
správního řízení o žádosti dle ustanovení § 23b a § 23c zákona o dráhách. 

Správa železnic má za to, že v souladu s příslušnými ustanoveními SŘS a OSŘ je správní orgán 
vázán výkladem soudů rozhodujících v oblasti přezkumu rozhodnutí správních orgánů, přičemž 
na věci nic nemění to, zda bylo pravomocné rozhodnutí napadeno mimořádnými, či jinými 
opravnými prostředky, či nikoli. 

Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 

 

k sp. zn. OPD178/22 
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V řešeném případě tak neměl správní orgán volbu, zda rozhodnutí Městského soudu v Praze 

zohlední, či nikoli, byl jím vázán – pokud by se rozhodl toto rozhodnutí neaplikovat, což obecně 
není s to, nepochybně měl svůj postup náležitě odůvodnit, což neučinil. 

V uvedeném ohledu je tak vymezení okruhu účastníků řízení zmatečné a nad to 

nepřezkoumatelné, když správní orgán zcela zjevně nerespektoval judikaturu soudů v oblasti 

správního soudnictví a rozpor Rozhodnutí s judikaturou v tomto ohledu ani neosvětlil. Uvedený 
postup správního orgánu je z obou hledisek zjevně nezákonný.  

 

II. 

V rámci odůvodnění výroku II. Rozhodnutí ÚPDI uvedl, strana 3 odstavec třetí odspodu, 

citujeme: „Úřad připouští, že prostory předmětných kolejí dopravny Praha – Smíchov společné 
nádraží, jsou ve výše zmíněné výkresové dokumentaci částečně vyznačeny jako plocha 
staveniště.“, omezení provozování dráhy vymezené v rámci výroku II. Rozhodnutí však i přes 
uvedené neschválil a to proto, že stavba dráhy na nich bude odstraněna natrvalo a žádost tak 
nesplňuje, dle ÚPDI, náležitosti dle ustanovení § 23c zákona o dráhách. 

ÚPDI v uvedeném zcela zjevně pochybil a rozhodl nad to vnitřně rozporně. 

Dle ustanovení § 23c odst. 2 zákona o dráhách ÚPDI návrh plánu omezení provozování dráhy 
nebo její části schválí, jsou-li splněny požadavky podle § 23b. V případě omezení 
provozování dráhy vymezených v rámci výroku II. Rozhodnutí ÚPDI výslovně uvedl, 

že pozemky pod kolejištěm vymezeným v rámci omezení provozování dráhy dle 

výroku II. Rozhodnutí budou v rámci stavby sloužit jako plocha staveniště – zasažení 
těchto pozemků stavbou dráhy a souvisejícími činnostmi tak ÚPDI výslovně a 
nezpochybnitelně potvrdil. 

Dle ustanovení § 23b odst. 1 písmeno a) a b) zákona o dráhách je provozovatel dráhy 
oprávněn omezit provozování dráhy z důvodů provádění činností spojených s údržbou, opravou 
dráhy, nebo spojených s uskutečňováním stavby dráhy. 

Pokud ÚPDI uznal, že pozemky pod kolejištěm a kolejiště samotné, vymezené v rámci výroku 
II. Rozhodnutí, bude dotčeno činnostmi spojenými s realizací stavby dráhy, což výslovně uvedl, 
a že tak činnosti spojené s realizací stavby dráhy na těchto jednoznačně budou realizovány, 

rozhodl v přímém rozporu s jím provedenými zjištěními, když sám uznal důvodnost omezení 
provozování dráhy, o kterých rozhodl v rámci výroku II. Rozhodnutí. 

V uvedeném rozsahu je tak rozhodnutí vnitřně rozporné a nezákonné, když ÚPDI 
v rámci odůvodnění Rozhodnutí uznal důvodnost žádosti, avšak omezení provozování 
dráhy vymezené ve výroku II. Rozhodnutí i přes to neschválil. 

 

III. 

Řízení dle ustanovení § 23b a § 23c zákona o dráhách je řízením o žádosti ve smyslu 
ustanovení § 44 správního řádu. Náležitosti žádosti vymezuje žadatel, nikoli správní orgán. 
Vymezit délku trvání omezení provozování dráhy, které jsou předmětem žádosti, může pouze 
žadatel. 

Určil-li žadatel délku žádaného omezení provozování dráhy jednoznačně a určitě, je tímto 
konečným datem trvání omezení provozování dráhy správní orgán vázán, když nad 
předloženou žádost a mimo její rozsah řízení vést nemůže. 

Správní orgán nemůže vést řízení dle ustanovení § 23b a § 23c zákona o dráhách z moci 

úřední, když toto vyžaduje žádost žadatele. 

Je-li správní orgán vázán žádostí, nemůže-li vést řízení nad její rámec a nebylo-li žádáno jinak, 
pak správní orgán nemůže v řízení posuzovat trvání omezení provozování dráhy, či jeho 
schválení, nebylo-li předmětem žádosti a reálně tak nad rámec žádosti (tj. za dobu, na kterou 
žádost není podána) – jakékoli úvahy ve vztahu k tomu, co bude po ukončení omezení 
provozování dráhy, které je k žádosti řešeno, jsou tak nutně bezpředmětné a ze strany 

správního orgánu nezákonné. 
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Omezení provozování dráhy v jiném než žadatelem vymezeném období, např. navazujícím, 
mohou být pouze předmětem jiného správního řízení, o jiné žádosti. 

Nad to, ÚPDI není dle platného práva věcně kompetentní k tomu, aby posuzoval problematiku 

zrušení dráhy – ke schválení plánu omezení provozování dráhy není třeba, dle zákona o 
dráhách, dokládat rozhodnutí o zrušení dráhy; o tom, kdy je vedeno řízení o zrušení dráhy a 
kdy nikoli opětovně ÚPDI nerozhoduje. 

Zákon o dráhách pak současně na žádném místě nestanoví, že plán omezení provozování 
dráhy nebude schválen, pokud kolejiště nebude na místo opětovně uloženo – toto je pak 

zjevně jediným důvodem, proč ÚPDI rozhodl, jak rozhodl, když zcela ignoroval jím zjištěná 
fakta, dokládající nutnou užitelnost pozemků pod kolejištěm a kolejiště řešenými omezeními 
provozování dráhy dle výroku II. Rozhodnutí činnostmi spojenými se stavbou dráhy, což však 
dle ustanovení § 23b odst. 1 zákona o dráhách má pro pozitivní rozhodnutí o žádosti 
postačovat. 

 

IV. 

Uvádí-li ÚPDI jako vypořádání námitky Správy železnic, že Rozhodnutím a neschválením plánu 
Správě železnic nevzniknou následky, k tomuto uvádíme, že řízení není o následcích Správě 
železnic, leč o tom, zda jsou naplněny zákonné požadavky pro schválení plánu, či nikoli. 

Naplnění zákonných požadavků bylo v rámci správního řízení prokázáno, což výslovně uvedl i 
ÚPDI v rámci odůvodnění, když seznal, že kolejiště, o jehož vyloučení bylo rozhodováno 
v rámci výroku II. Rozhodnutí má být dle platného stavební dokumentace zasaženo stavbou 
dráhy, proč tedy ÚPDI rozhodl v přímém rozporu s uvedeným a nad to i v přímém rozporu s 

jím provedenými zjištěními, není zřejmé. Naznačený postup je nezákonný, nepřezkoumatelný. 

 

V. 

Správa železnic se neztotožňuje s výkladem ÚPDI ve věci problematiky rozhodování o rušení 
drah. Působnost v uvedené věci – rušení drah - vykonává odlišný správný orgán a 
problematika rušení drah není nikterak spjata s problematikou schvalování plánu omezení 
provozování dráhy. 

Cituje-li ÚPDI ojedinělé rozhodnutí Ministerstva dopravy z roku 2012 a aplikuje-li toto 

analogicky, k tomuto uvádíme, že uvedené rozhodnutí nelze analogicky aplikovat, když předně 
v roce 2012 nebyla věc řešena v souvislosti s realizací stavby dráhy, jako je tomu v řešeném 
případě – okolnosti za kterých bylo rozhodnutí v roce 2012 vydáno, tak byly odlišné. Nad to, 

dle Správy železnic dostupného výkladu Ministerstva dopravy č. j. 2147/96-O310 ze dne 25. 9. 

1996 platí, že o zrušení dráhy nebo její části se jedná pouze v případech, kdy je rušena celá 
trať nebo zkracována její provozní délka a příslušné území zůstává bez dopravní obsluhy 
dráhou. Uvedené v řešeném případě nebylo naplněno (je to však vzhledem k působnosti ÚPDI 
zcela bezpředmětné – právní úprava toto jako podmínku schválení plánu omezení provozování 
dráhy nestanoví a ÚPDI nemá zákonem založenou kompetenci toto jakkoli posuzovat, nad to to 
neposuzoval ani nikdy dříve a rozdíl v přístupu /jakkoli se věcí zabývat není dle účinného práva 
s to/ neodůvodnil).   

Uvedený výklad Správa železnic a jeho aktuálnost ověřovala jak u Ministerstva 
dopravy, tak u Drážního úřadu s tím, že tyto správní orgány na principech výkladu 
z roku 1996 trvají a nehodlají jej jakkoli měnit.  

Shora uvedeným pohledem je nutno postup aplikovaný Českými drahami v roce 2012 

považovat za ojedinělý, nesystémový a tudíž nesprávný, když ve věci mělo být jednáno u 
jiného drážního správního úřadu a věc měla být řešena jako změna již dokončené stavby. 
Běžná praxe drážních správních úřadů v této věci je odlišná od závěrů, které 
prezentuje ÚPDI. Ostatně, ÚPDI mohl aktuální stanovisko drážních správních úřadů ve věci 
výkladu vyžádat, nebyl-li si postupem a výkladem jist, když takový postup by zjevně odpovídal 
principům dobré správy – na místo toho se však uchýlil k vlastnímu výkladu právních předpisů, 
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nutno doplnit k tíži žadatele (jistě náhodně) a v přímém rozporu s výkladem správních orgánů, 
které jsou k tomuto příslušné. 

Uvedené však nic nemění na tom, že ÚPDI je vázán rozsahem žádosti (včetně časového) a 
v oblasti rušení drah není k řízení a posuzování věcí jakkoli kompetentní; není-li pak Správa 
železnic zavázána, aby dokládala rozhodnutí o zrušení dráhy a nad to, není-li v řešeném 
případě ani rozhodnutí drážními správními úřady vydáváno, jak potvrdily drážní správní úřady, 
požaduje ÚPDI doložení rozhodnutí o zrušení dráhy nejen nad rámec zákona, požaduje doložení 
něčeho, co není doložit možné – k nemožnému pak obecně nikdo nemůže být nucen. I 
v uvedeném ohledu je tak Rozhodnutí nezákonné. 

ÚPDI se zjevně měl soustředit na to, co bylo obsahem žádosti (včetně časového vymezení) a 
co bylo v řízení ve vztahu k omezením provozování dráhy, o kterých bylo rozhodnuto v rámci 
výroku II. Rozhodnutí, prokázáno – ze strany ÚPDI bylo prokázáno, že dotčená kolejiště 
budou zasažena realizací stavby dráhy – více pak nebylo třeba pro schválení omezení 
provozování dráhy dokládat, když i ÚPDI výslovně uznal naplnění ustanovení § 23b odst. 1 
zákona o dráhách po dobu, na kterou je návrh plánu omezení provozování dráhy zpracován a 
předložen k odsouhlasení. 

 

VI. 

Správa železnic nepovažuje za možné, aby ÚPDI bez ohledu na stavební postupy řešené 
zvláštním správním rozhodnutím u jiného správního orgánu zasahoval do projektovaného a 
v rámci příslušných stavebních řízení řešeného a schvalovaného procesu výstavby stavby dráhy 
a na dráze tím, že by znemožnil dílčí vyloučení kolejí v rozsahu, jak se předpokládá v rámci 
projektové dokumentace. 

Činnosti v souvislosti se stavbou dráhy a stavbou na dráze obecně jsou vysoce rizikové pro 
drážní provoz a provozování dráhy a bez dalšího posouzení věcně příslušnými orgány nelze do 

těchto činností jinými správními orgány (nutno doplnit, na rozdíl od ÚPDI, kompetentními) 
posuzovaných procesů zasahovat bez toho, aby došlo ke zvýšení rizika pro dráhu a drážní 
provoz obecně. 

Správa železnic má za to, že na základě stavebně technické dokumentace posoudila nezbytně 
nutný rámec rozsahu omezení provozování dráhy a tento uzpůsobila požadavkům stavebních 
akcí a v souvislosti s nimi realizovaných činností – jde přitom o odborné procesy a postupy – 

laický zásah do uvedených procesů, kterého jsme ze strany věcně nekompetentního správního 
orgánu svědky, je s to buď znemožnit realizaci stavby dráhy, či stavby na dráze, případně je 
s to zásadně zvýšit riziko provozu. Úvahy ÚPDI v uvedeném smyslu, jakkoli opětovně 
předkládáme, že posuzování uvedeného není v působnosti ÚPDI, zcela absentují a ÚPDI tak 
omezil rozsah požadovaných omezení provozování dráhy zcela bez jakéhokoli věcného 
posouzení uvedených okolností, zejména rizik, které uvedený postup přinese.  

 

VII. 

S ohledem na shora naznačené, zejména s ohledem na jednoznačné, 
nezpochybnitelné a dokázané vady řízení, na doložené nezákonnosti a zejména 
s ohledem na ze strany ÚPDI uznanou existenci okolností dokládajících naplnění 
podmínek dle ustanovení § 23b odst. 1 zákona o dráhách, což ÚPDI výslovně v textu 

odůvodnění Rozhodnutí uvedl, Správa železnic navrhuje, aby správní orgán příslušný 
k projednání rozkladu, pro nesoulad napadeného Rozhodnutí se zákonem o dráhách a 
jinými právními předpisy, rozhodnutí sp. zn. OPD178/22, č. j. UPDI-0044/23/ML ze 

dne 4. 1. 2023 zrušil a věc vrátil k opětovnému projednání. 

 

 

Mgr. František Chabičovský 

vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
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