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[1] ÚVOD 

1.1. Do dne 21. 2. 2021 bylo na úřední desce Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále také 

jako „ÚPDI“) zveřejněno jeho rozhodnutí, č. j.: UPDI-0470/20/GP ze dne 6. 2. 2020 (dále také 

jako „Rozhodnutí“).  

1.2. Účastníku bylo Rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou, kdy se za den doručení považuje 

poslední den lhůty, po kterou má být Rozhodnutí na úřední desce zveřejněno, to znamená, 

že Rozhodnutí bylo Účastníkovi doručeno dne 21. 2. 2020.  

1.3. S ohledem na výše uvedené podává Účastník v zákonné lhůtě  

rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

č.j. UPDI-0470/20/GP ze dne 6. 2. 2020, a to v celém rozsahu a do všech jeho výroků. 

 

 

[2] VYJÁDŘENÍ K ROZKLADU 

2.1. ÚPDI napadá Prohlášení o dráze 2020 (dále jako „PoD“), neboť má za to, že PoD musí 

obsahovat i analytický způsob výpočtu jednotlivých položek (sazeb), zkrátka informaci o tom, 

jak k jednotlivým položkám (sazbám) za kilometr, vlak, jeho druh, kategorii použité dráhy, 

případné slevy za segment či durh vlaky atd. dospěl, a nikoli jen jednotlivé sazby.  

2.2. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZoD“) v § 33 

odst. 1 věta první stanovuje: „Přídělce zpracuje prohlášení o dráze, ve kterém stanoví 

nediskriminační pravidla pro přidělování a odnímání kapacity dráhy, pro přístup na dráhu, 

její užití a pro výpočet ceny za toto užití, a zveřejní je nejpozději 12 měsíců přede dnem nabytí 

platnosti jízdního řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Z čehož jednoznačně vyplývá, 

že v PoD z hlediska ceny má přídělce stanovit pouze pravidla pro výpočet ceny za užití. 

PoD tedy dle ZoD nemusí obsahovat způsoby, jak k těmto sazbám dospěl, z nichž 

se dle stanovených pravidel zjistí cena za užití a přístup na dráhu. Totéž platí i z pohledu 

evropských právních předpisů. 

2.3. Ustanovení přílohy IV odst. 2 směrnice 2012/34/EU, které stanoví obsah PoD ve spojení 

s článkem 31 odst. 2 téže směrnice. Provozovatel infrastruktury (a též případného zařízení 

služeb) dokládá regulačnímu subjektu a nikoli dopravcům (provozovatelům drážní dopravy) 

metody výpočtu sazeb poplatků, a zda jsou v souladu s cenovými předpisy (aktuálně 

s Výměrem MF ČR č. 01/2020 a tímto výměrem odkazovaných Výměrů předchozích). Teprve 

zde dokládá, a to k žádosti ÚPDI jako regulačního subjektu, provozovatel infrastruktury 

(zařízen služeb), jak k jednotlivým sazbám položek došel.  

2.4. Tvrzení ÚPDI o tom, že z preambulního bodu 15 nařízení Komise (EU) 2015/909 a z přílohy 

IV odst. 2 směrnice 2012/34/EU vyplývá, že obsahem PoD má být postup a údaje, na základě 

kterých byly jednotlivé koeficienty pro výpočet ceny stanoveny, není pravdivé, nic takového 

v odkazovaných textech není obsaženo a ani to z nich nevyplývá.  

2.5. Preambulní bod 15 nařízení Komise (EU) 2015/909 stanoví: Regulační subjekty by měly být 

schopny ověřit, zda jsou různé zásady zpoplatňování uplatňovány v souladu s informacemi, 

které jim poskytl provozovatel infrastruktury. Proto příloha IV směrnice 2012/34/EU vyžaduje, 



 

 

aby provozovatel infrastruktury ve zprávě o síti podrobně popsal metodiku, pravidla 

a v příslušných případech tabulky, pokud jde o náklady i poplatky. Účel preambulního bodu 15 

se týká výslovně regulačních subjektů, arg. slov na začátku „Regulační subjekty by měly být 

schopny ověřit (…)“; nikoli dopravců, pokud ÚPDI ve svém právní posouzení připustí, 

že dopravce (= provozovatel drážní dopravy) není a ani nemůže být regulačním subjektem. 

Dle evropských předpisů má zpráva o síti (= PoD) obsahovat metodiku, pravidla a v příslušných 

případech tabulky, pokud jde o náklady i poplatky. Přičemž metodika je doporučený postup. 

Pravidlem se rozumí popsaný postup chování, jednání, konání. Tabulka představuje grafický 

způsob zobrazení informace či pravidla. Metodika, pravidla, příp. tabulky se mají týkat: 

schopnosti regulačního subjektu ověřit, zda různé zásady zpoplatňování (rozumí se dopravců) 

jsou v souladu s informacemi, které regulačnímu subjektu poskytl provozovatel infrastruktury. 

2.6. Nikde v celém textu preambulního bodu 15 není jedno jediné slovo o tom, že by informace, 

které provozovatel dráhy je povinen poskytnout regulačnímu subjektu, musely být v PoD 

(=zprávě o síti). Nestanoví se, kde a jak mají být tyto informace poskytnuty. Jediné, 

co se stanoví, je, že tyto poskytnuté informace musí být v souladu s tím, co je uvedeno 

ve zprávě o síti, nikoli, že tyto poskytnuté informace nutně musí být ve zprávě o síti (PoD).   

2.7. S ohledem na výše uvedené je naprosto patrné, že tvrzení ÚPDI je v této části – interpretaci 

preambulního bodu 15 nařízení 2015/909 – naprosto nesprávné.   

2.8. Příloha IV odst. 2 směrnice 2012/34/EU stanoví: „Zpráva o síti uvedená v článku 27 obsahuje 

tyto informace: (…) 2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a o tarifech. Tento oddíl obsahuje 

odpovídající údaje o systému zpoplatnění, dostatečné informace o poplatcích, jakož i další 

příslušné informace o přístupu týkající se služeb uvedených v příloze II, které poskytuje pouze 

jediný dodavatel. Upřesňuje metodiku, pravidla a případně tabulky k provedení článků 31 až 36, 

pokud jde o náklady i poplatky. Obsahuje informace o změnách poplatků, o kterých již bylo 

rozhodnuto, nebo které se předpokládají v příštích pěti letech, jsou-li takové informace 

k dispozici.“ PoD má obsahovat oddíl o zásadách zpoplatnění a tarifech, přičemž tento oddíl 

povinně obsahuje údaje o systému zpoplatnění. Systémem se rozumí organizovaná vztahová 

struktura. Zpoplatněním se rozumí úplata, tedy vydané peněžní prostředky, zde za přístup a užití 

infrastruktury, příp. zařízení služeb, tedy informace o tom, kolik se zaplatí. Za dostatečné 

informace se považují zprávy dostačující svým obsahem k tomu, aby dopravce věděl, kolik má 

zaplatit. 

2.9. Nikde v evropských právních předpisech není stanoveno, že by obsahem zprávy o síti 

(=PoD) musel být postup a údaje, na základě kterých byly jednotlivé koeficienty 

pro výpočet ceny stanoveny. Naopak v čl. 31 odst. 2 směrnice je stanoveno, že: „Členské státy 

vyžadují od provozovatele infrastruktury a provozovatele zařízení služeb, aby regulačnímu 

subjektu poskytli veškeré nezbytné informace o uložených poplatcích, s cílem umožnit 

regulačnímu subjektu plnit jeho funkce uvedené v článku 56. Provozovatel infrastruktury 

a provozovatel zařízení služeb musí být v tomto ohledu schopni železničním podnikům prokázat, 

že poplatky za infrastrukturu a služby skutečně účtované železničnímu podniku podle článků 30 

až 37 jsou v souladu s metodikou, pravidly a případně i s tarify stanovenými ve zprávě o síti.“ 

To znamená, že provozovatel infrastruktury (a zařízení služeb) je povinen poskytnout veškeré 

nezbytné informace o uložených poplatcích, a to  - regulačnímu subjektu.  Dále provozovatel 

infrastruktury (a zařízení služeb) musí být v tomto ohledu, tedy v ohledu informací 



 

 

poskytnutých regulačnímu subjektu, schopen železničním podnikům prokázat, že poplatky 

za infrastrukturu a služby skutečně účtované železničnímu podniku podle článků 30 až 37 jsou 

v souladu s metodikou, pravidly a případně i s tarify stanovenými ve zprávě o síti.  Výraz 

„schopen prokázat (..), že je v souladu“ rozhodně neznamená „musí být zveřejněno  v PoD“.    

2.10. V poslední větě odstavce 8 položky 3 části II cenového výměru MF ČR č. 01/2020 ze dne 

17. 12. 2019 se normuje: „U koeficientů35) ovlivňujících výslednou cenu za užití dráhy jízdou 

vlaku nebo posunového dílu, vyplývajících z cenového modelu, musí být přídělce schopen 

doložit cenovému orgánu postup při jejich stanovení. (pozn. 35: Např. Prováděcí nařízení 

Komise (EU) 2015/429, kterým se stanoví pravidla pro zohledňování nákladů způsobených 

emisemi hluku.)“ Ani zde se nevyžaduje, aby postup stanovení položek ovlivňujících výslednou 

cenu byl zveřejněn v PoD, ale aby přídělce (funkčně v případě Správy železnic zároveň 

provozovatel dráhy) byl schopen cenovému orgánu tento postup doložit.  Kdyby měla existovat 

povinnost zveřejnění v PoD, muselo by to být výslovně uvedeno, nebyl by v žádném případně 

uveden výraz „doložit“. Na základě uvedeného je, patrné, že tvrzení ÚPDI je v této části – 

interpretaci přílohy IV odst. 2 směrnice 2012/34/EU  – naprosto nesprávné.    

2.11. ÚPDI ve svém výroku 2 písm. a) zakázal v 90denní odkladné lhůtě použít klíčovou část PoD, 

a to článek II. 3 přílohy C PoD 2020, která stanoví základní cenu za 1 (jeden) vlkm. Zrušením 

základní ceny zrušil ÚPDI i možnost výpočtu výsledné ceny jakýchkoli případných slev, 

které jsou však pro Účastníka řízení klíčové (násobení nulou je ve výsledku vždy nula).  

2.12. ÚPDI tak svým Rozhodnutím způsobil, že Účastník řízení se ocitl ve stavu totální 

hospodářské nejistoty, neboť neví, jaká pravidla a ceny za přístup a užití dráhy budou po 

uplynutí 90denní lhůty platit. ÚPDI mu svým Rozhodnutím znemožňuje podnikat, 

protože Účastník nemůže svým zákazníkům kalkulovat ceny za přepravu, protože neví, 

jaké budou jeho náklady v položce za dopravní cestu v mimořádně těžké jak 

intramodální, tak extramodální hospodářské přepravní soutěži. Řada přepravních smluv 

se uzavírá i s několikaletým předstihem, zpravidla však na období platnosti ročního jízdného 

řádu, a to zejména s ohledem na příděl nebo predikované možnosti přídělu kapacity dopravní 

cesty. 

2.13. ÚPDI svým postupem porušil pravidlo čl. 32 odst. 6 směrnice 2012/34 původně adresované 

správcům infrastruktury, ale za použití právního logického výkladu a pravidla argumentum 

a minori ad maius (od menšího k většímu) je plně uplatnitelné i na ÚPDI jako regulátora: 

jestliže totiž pro provozovatele infrastruktury platí, že „pokud má provozovatel infrastruktury 

v úmyslu změnit podstatné prvky systému zpoplatnění uvedeného v odstavci 1 tohoto článku, 

zveřejní tyto změny nejméně tři měsíce před uplynutím lhůty pro zveřejnění zprávy o síti podle 

čl. 27 odst. 4.“ tedy v součtu 7 měsíců před konečným termínem pro podání žádostí o přidělení 

kapacity infrastruktury,  a to v případě přirážek k poplatkům za užití, což je proto, 

aby se uživatelé – dopravci mohli na takovou změnu hospodářsky připravit, pak je zřejmé, 

že regulační orgán, jako orgán nepoměrně svými zásahy mocnější (majoritnější) než v tomto 

smyslu minoritní provozovatel dráhy, tedy že regulační orgán nemůže a nesmí takovým 

způsobem, jak nyní učinil, uprostřed platnosti jízdního řádu zrušit pravidla pro výpočet ceny 

za přístup a užití dráhy či je učinit totálně pro dopravce nejistými.  



 

 

2.14. Tato právě uvedená zřejmost je dána pravidly dobré veřejné správy, která jsou závazná 

i pro ÚPDI a jsou explicitně vyjádřeno v ust. § 2 až § 8 správního řádu a nejsou ničím jiným, 

než převedením pravidla užití průměrného zdravého rozumu i pro obor a orgány veřejné správy, 

jak toto základní pravidlo definuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ve svém § 4 odst. 1: „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného 

člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním 

styku důvodně očekávat.“       

 

 

[3] ZÁVĚR 

3.1. Účastník zásadně nesouhlasí s právním názorem ÚPDI, že by Správa železnic, s.o., 

nepostupovala v rámci PoD v souladu s právními předpisy, je tomu právě naopak. 

Stanovená pravidla v PoD, na základě kterých se stanovuje cena za dopravní cestu, jsou 

pro všechny dopravce, Účastníka nevyjímaje, zcela jasná a dostačující. To znamená, 

že Správa železnic, s.o., při tvorbě pravidel stanovení cen v PoD dodržela povinnosti, 

které ji ukládají právní předpisy, ať již české či evropské. 

3.2. Postup, ke kterému se ÚPDI uchýlil, zásadně ohrožuje podnikání dopravců, 

kteří se nacházejí v cenovém vakuu, jelikož nevědí, s jakou cenou za dopravní cestu mají 

počítat při vlastní cenotvorbě přepravného. 

3.3. ÚPDI nesmí svými rozhodnutími nastavovat právní nejistotu. Svá rozhodnutí musí činit 

tak, aby nedocházelo k nepřiměřeným a nepřípustným zásahům do práv osob. ÚPDI 

při své maximálně avšak nedostačující snaze zachovávat psanou doktrínu, pomíjí nejen 

skutečný smysl právních předpisů, ale současně si neuvědomuje, jaké fatální následky 

můžou jeho chybná rozhodnutí způsobit. 

 

 

[4] NÁVRH ROZHODNUTÍ 

4.1. Na základě shora uvedeného Účastník navrhuje, aby předseda ÚPDI rozhodl tak, 

že se Rozhodnutí č.j. UPDI-0470/20/GP ze dne 6. 2. 2020 ruší a řízení v této věci 

se zastavuje.    

 

         

ČD Cargo, a.s. 
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Mgr. Aneta Miklášová 

podnikový právník 
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