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Žádost o poskytnutí přístupu k zařízení služeb 

 

1. Název úkonu 

Žádost dopravce o nařízení uzavření smlouvy o přístupu k zařízení služeb 

 

2. V jakém případě ve věci jednat 

Podle § 23d odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, provozovatel zařízení služeb (dále jen 

„provozovatel“) poskytuje dopravcům prostřednictvím tohoto zařízení služby bezprostředně 

související s provozováním drážní dopravy nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou 

podle cenových předpisů. 

Osoba, které provozovatel poskytnutí těchto služeb zcela nebo zčásti odepřel v rozporu se 

zákonem (dále jen „dopravce“), má podle § 23d odst. 4 zákona o dráhách právo obrátit se na 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) s žádostí, aby Úřad uložil 

provozovateli povinnost uzavřít s žadatelem smlouvu umožňující tyto služby poskytnout 

alespoň v omezeném rozsahu nebo v jiném než požadovaném čase.  

 

3. Charakteristika úkonu 

Úřad posoudí, zda se jedná o zařízení služeb, posoudí soulad postupu při přidělování kapacity 

zařízení služeb s články 7 až 12 nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb 

a k službám souvisejícím s železniční dopravou. Dále zváží, zda nenastaly důvody odepření 

podle § 23d odst. 3 zákona o dráhách. V souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) 2017/2177 

zohlední možné dopady rozhodnutí o udělení kapacity zařízení služeb dopravci, např. smluvní 

povinnosti a životaschopnost obchodních modelů ostatních dotčených uživatelů zařízení 

služeb, celkový objem kapacity zařízení služeb již přidělený ostatním dotčeným uživatelům, 

investice vložené do zařízení ostatními dotčenými uživateli, dostupnost přijatelných alternativ, 

jak vyhovět potřebám ostatních dotčených uživatelů, životaschopnost obchodního modelu 

provozovatele zařízení služeb nebo práva přístupu k propojující infrastruktuře. 

 

4. Výsledek úkonu  

Úřad vydá rozhodnutí, kterým podle výsledku posouzení žádosti buď uloží provozovateli 

uzavřít s žadatelem smlouvu umožňující tyto služby poskytnout alespoň v omezeném rozsahu 

nebo v jiném než požadovaném čase, nebo tuto žádost zamítne. 

 

5. Kdy věc řešit  

Žádost může dopravce podat u Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, v němž bylo poskytnutí služeb 

odepřeno.  

 

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  
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Obsah žádosti upravuje § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Musí obsahovat zejména 

specifikaci zařízení služeb a jeho provozovatele, který poskytnutí služeb zcela nebo zčásti 

odepřel, požadovaný rozsah kapacity tohoto zařízení, podklady dokládající žádost o přístup, 

kterou zaslal dopravce provozovateli a zamítavou odpověď provozovatele. 

Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem 

nebo prostřednictvím datové schránky. Podání je též možno učinit bez použití zaručeného 

elektronického podpisu pomocí jiných technických prostředků, pokud bude do 5 dnů potvrzeno, 

popř. doplněno podepsanou listinnou podobou nebo doplněno o zaručený elektronický podpis. 

 

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 

Žádost je též možno zaslat v listinné podobě. Musí splňovat požadavky prvního odst. bodu 6 

a být podepsána oprávněnou osobou. Pokud je návrh podáván jinou osobou (prostřednictvím 

právního zástupce), je k návrhu nutné doložit plnou moc. 

 

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

Žádost je možné podat prostřednictvím datové schránky Úřadu nebo e-mailem na adresu 

podatelna@updi.cz. 

 

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat  

Žádost je možné podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručit přímo  

do podatelny v sídle Úřadu.  

 

10.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

Bez poplatku. 

 

11.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

Bez poplatku.  

 

12.   Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  

Žádné dávky nebo jiné plnění nejsou předmětem úkonu. 

 

13.  Opravné prostředky  

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení 

rozklad, o němž rozhoduje předseda Úřadu. Pokud není rozhodnuto jinak, má podaný rozklad 

odkladný účinek.  

14.  Časté dotazy  

Existuje formulář pro podání žádosti? 
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Ne, pro podání žádosti Úřad formulář nepoužívá. 

Kde jsou zveřejněny lhůty pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb 

a poskytování služeb uvedenému v bodu 2 přílohy II směrnice 2012/34/EU ? 

Lhůty jsou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu na adrese: 

https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/metodicke-pokyny-a-zivotni-situace 

 

15.  Sankce  

Žadateli nevzniká žádná povinnost, proto se jej sankce v souvislosti s tímto řízením netýká.  

Jestliže provozovatel zařízení služeb v rozporu s § 23d odst. 1 neposkytne dopravci službu 

bezprostředně související s provozováním drážní dopravy, nebo ji poskytne diskriminačním 

způsobem, dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až do 1 000 000 Kč. 

 

16.  Působnost  

Úřad je příslušným podle § 54 zákona o dráhách a podle čl. 55 až 57 směrnice 2012/34/EU 

na území České republiky.  

 

17.  Oblast  

Drážní doprava. 

 

18.  Klíčová slova  

Zařízení služeb, provozovatel zařízení služeb, kapacita zařízení služeb, přístup, dopravce, 

žádost, stížnost, odmítnutí přístupu. 

 

19.  Počátek platnosti popisu úkonu  

Popis je zpracován podle právního stavu platného ke dni 1. 2. 2022, s poslední aktualizací dne 

16. 2. 2023. 

 

20.  Konec platnosti popisu úkonu  

Bez časového omezení. 

 

21.  Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém   

      informačním systému  

Výsledek úkonu není vedený v základním registru ani v agendovém informačním systému. 

https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/metodicke-pokyny-a-zivotni-situace

