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U S N E S E N Í  O  S P O L E Č N É M  Ř Í Z E N Í  

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve 
věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, rozhodl dle § 140 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  

takto: 

 
Řízení o žádostech, které se týkají posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální 
platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1 a 2, se 
zákonem o dráhách,   

a) vedené pod sp. zn. RPD004/19 a  
b) vedené pod sp. zn. RPD008/19,  

se spojují do jednoho řízení. Tyto věci spolu věcně souvisejí, nebrání tomu povaha věci, účel řízení 
ani ochrana práv a oprávněných zájmů poškozených.  
V rámci společného řízení bude dále veden jeden spis, a to pod sp. zn. RPD004/19. 

 

Odůvodnění: 

Dne 5. 11. 2019 vydal Úřad pod č. j. UPDI-2984/19/GP oznámení o zahájení řízení z moci úřední 
ve věci Změny č. 1 Prohlášení o dráze SŽDC 2020 v rozsahu 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.  
Následně, dne 19. 12. 2019, oznámil Úřad zahájení řízení z moci úřední písemností č. j. UPDI-
3614/19/ZA ve věci Změny č. 1 a 2 Prohlášení o dráze SŽDC 2020 v rozsahu kapitoly 6.1 Principy 
stanovení cen. 

Protože obě řízení se vztahují ke způsobům zpoplatnění použití železniční infrastruktury ve smyslu 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU, o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru, jsou naplněny důvody pro postup podle § 140 správního řádu. Spojení řízení 
je v souladu s procesní ekonomikou zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu. 

 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat a nabývá právní moci 
poznamenáním do spisu. 
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