
 

  

 

sp. zn. RPD004/19  č. j. UPDI-1391/20/SM 
oprávněná úřední osoba: Mgr. Monika Sedmerová Praha 2. 4. 2020 
 
 

R O Z H O D N U T Í  

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad) jako orgán 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 účastníkem je podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen správní řád), Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen Správa železnic), 
  

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 
Správě železnic, státní organizaci, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
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 1391.  

 

Odůvodnění: 
 

Úřad vede řízení zahájené z moci úřední řízení ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze 
celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 se zákonem o 
dráhách, a to v rozsahu: kapitoly 6.1 Principy stanovení cen a přílohy „C“ část C – Ceny za použití 
dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, kapitoly II. Cenový model. (dále jen Prohlášení 
2020, Příloha „C“ Prohlášení 2020), vedené pod sp. zn. RPD004/19.  
 
Úřad vydal dne 6. 2. 2020 rozhodnutí, č. j. UPDI-0470/20/GP, jehož výrokem č. 1. rozhodl, že 
Prohlášení 2020, je neuvedením pravidel pro výpočet ceny za užití dráhy v rozporu s § 33 odst. 1 a 
odst. 3 písm. c) zákona o dráhách. Úřad dále výrokem č. 2 rozhodl, že Příloha „C“ Prohlášení 2020 
je v rozsahu některých článků v rozporu s § 33 odst. 1 a odst. 3 písm. c) ve spojení s § 23 odst. 1 
písm. d) zákona o dráhách.  
 
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. 
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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.  
 
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, kterým je v tomto případě Správa železnic. Je tedy zjevné, že řízení bylo vyvoláno 
porušením právní povinnosti přídělcem, tj. Správou železnic 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.  
 

Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi Úřadu prostřednictvím 
odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí.  
 
 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
     vedoucí oddělení přístupu ke dráze 
odbor přístupu k dopravní infrastruktuře 

 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, IČO 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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