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Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 
www.updi.cz 

sp. zn. UPDI-RPD0006/18 č. j. UPDI-0819/19-OPDI-SPR/ZA 

oprávněná úřední osoba: Mgr. Andrea Zemanská Praha 19. 3. 2019 

R O Z H O D N U T Í  

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen ,,Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve 
věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), 

rozhodl v řízení, jehož účastníky jsou podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„správní řád“) České dráhy, a.s., ICO: 709 94 226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 
15 Praha 1 (provozovatelka dráhy) a Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 
IČO: 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice (přídělce), takto: 

 

Podle §  79 odst. 5 správního řádu a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a 
ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se  
Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, IČO: 00216275, se sídlem Studentská 95, 
532 10 Pardubice, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,-Kč 
(slovy jeden tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře číslo 19-4523001/0710 vedený 
u České národní banky, variabilní symbol 0819. 

 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Úřad zahájil z moci úřední řízení ve věci posouzení souladu Přílohy č. 1 Návrh ujednání o sankčních 
platbách za narušení provozování drážní dopravy, včetně nestranného způsobu mimosoudního řešení 
sporů týkajících se narušení provozování drážní dopravy na dráze celostátní a veřejně přístupných 
vlečkách provozovaných Českými drahami, a.s., Prohlášení o dráze celostátní a o veřejně přístupných 
vlečkách provozovaných společností České dráhy, a. s. (JŘ 2018/2019) ve znění aktualizovaném 
k 5. 11. 2018, č. j. sddf/0028/18 (DFJP) a č. j. 59306/2017 (ČD) (dále jen „Příloha č. 1“ a 
„Prohlášení 2019“). 

Účastníky řízení z moci úřední jsou podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu dotčené osoby, jimž má 
rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo 
povinnost mají anebo nemají. S ohledem na čl. 1 odst. 2 a 4 Prohlášení 2019 jsou jimi společnost 
České dráhy, a.s., která plní funkci provozovatele dráhy (dále jen „provozovatelka dráhy“) 
a Univerzita Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera, která plní funkci přídělce (dále jen 
„přídělce“).  

 
Úřad vydal dne 5. 3. 2019 rozhodnutí,  č. j. UPDI-0564/19-OPDI-SPR/ZA, jehož výrokem č. 2. 
rozhodl tak, že článek II., článek III. odst. 1 a odst. 2, a článek IV. Přílohy č. 1 Prohlášení 2019, jsou 
v rozporu s § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách a stanovil přídělci lhůtu 90 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí, po jejímž uplynutí nelze článek II., článek III. odst. 1 a odst. 2 a článek IV. 
Přílohy č. 1 Prohlášení 2019 použít.  
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Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své 
právní povinnosti, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Prováděcí právní předpis 
stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých 
případech nebo byl-li přibrán znalec. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., 
o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální 
částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“). 
 
Podle § 6 odst. 1 vyhlášky činí paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal 
porušením své právní povinnosti, 1 000 Kč.  
 
V daném případě Úřad zahájil řízení o posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách 
z moci úřední a dospěl k závěru, že posuzované prohlášení o dráze je ve výše specifikované části 
v rozporu se zákonem o dráhách. Podle § 33 odst. 1 zákona o dráhách prohlášení o dráze zpracuje 
přídělce. Je tedy zjevné, že řízení bylo vyvoláno  porušením právní povinnosti přídělcem a Úřad je tedy 
oprávněn přídělci uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. Z toho důvodu Úřad 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad u Úřadu pro přístup 
k dopravní infrastruktuře se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1 ve lhůtě 15 dnů. Lhůta pro 
podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení 
rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. 
 
 
 
 
 
 

            Mgr. Andrea Zemanská 
        vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

   odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 

 
 
 
 
Rozdělovník: 

Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě: 

• Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, IČO: 00216275, 

Studentská 95, 532 10 Pardubice, 
 

Dotčený orgán: 

• Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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