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V Sokolově dne 6.3.2020   
naše č.j. 301/2020 

datovou schránkou  

 
Věc: rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře č.j. UPDI-0470/20/GP ze 
dne 6. 2. 2020 
 
 

 
1) Do dne 21. února 2021 bylo na úřední desce Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále 
také jako „Úřad“) zveřejněno jeho rozhodnutí , č. j.: UPDI-0470/20/GP ze dne 6. 2. 2020 (dále také 
jako „rozhodnutí“).  
 
2) Níže podepsanému účastníku (dále také jako „účastník“), který patří do okruhu subjektů, jimž 
bylo pro jejich velký počet v toto řízení bylo doručeno zveřejněním na úřední desce ve smyslu § 
144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „správní 
řád“), je možnost doručovat písemnosti zveřejněním na úřední desce ÚPDI, neboť je to stanovena 
přímo zákonem, a to v § 144 odst. 6 správního řádu.     
 
3) Dle § 25 odst. 2 správního řádu se rozhodnutí považuje za doručené až poslední den lhůty, po 
kterou má být rozhodnutí na úřední desce zveřejněno, tj. rozhodnutí bylo účastníku doručeno 
dne 21. 2. 2020. Lhůta pro podání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí tak počala 
běžet dne 22. 2. 2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí ústředního orgánu státní 
správy, je proti němu možné podat v souladu s § 152 správního řádu rozklad. Lhůta pro podání 
rozkladu je podle § 152 odst. 5 ve spojení s § 83 odst. 12 správního řádu 15denní. Lhůta pro 
podání rozkladu tedy uplyne a rozklad je nezbytné podat do 9. března 2020 (pondělí), neboť 
poslední den lhůty pro podání rozkladu připadl na sobotu.  Lhůta je zachována odesláním ve 
smyslu § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu.     
 
4) Tento rozklad bude v souladu s § 144 odst. 5 správního řádu zveřejněn na úřední desce ÚPDI, a 
ostatní účastníci budou mít možnost se k němu vyjádřit ve lhůtě ÚPDI stanovené. S ohledem na 
zveřejnění rozkladu na úřední desce ÚPDI je rozklad podáván v jednom stejnopise. 
 
5) S ohledem na výše uvedené podává účastník v otevřené rozkladové 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.   

 
6) Stručné odůvodnění rozkladu k napadenému výroku 1 a 2: 
 
Prohlášení o dráze 2020 (dále  také jako „PoD“) není v rozhodnutím tvrzeným neuvedením pravidel 
pro výpočet ceny za užití dráhy v rozporu s § 33 odst. 1 a odst. 3 písm. c) ZoD1 jednoduše proto, že 
tato pravidla obsahuje.         
 
7) Teprve z odůvodnění, a nikoli z výroku lze seznat, že ÚPDI napadá PoD, neboť má za to - a to 
právně mylně – 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., a nikoli jen jednotlivé sazby.  
 
8) ZoD v § 33 odst. 1 věta první stanoví: „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.“ 
 
9) PoD tedy má stanovit pravidla, a to pravidla pro výpočet cen za přistup a toto užití (rozumí se 
dráhy). ZoD dle zákona o dráhách nemá, tedy nemusí obsahovat způsoby, jak k těmto sazbám, 
z jejichž kombinace, a to obvykle násobení, se zjistí cena za užití a přístup na dráhu.  
 
10) ÚPDI je oprávněn dle § 34e odst. 1 věta první, která zní: „Úřad na návrh žadatele o přidělení 
kapacity dráhy nebo z moci úřední rozhodne, zda některá z částí zveřejněného prohlášení o dráze 
není v rozporu s tímto zákonem.“ pouze zkoumat rozpor PoD se zákonem o dráhách, argument slov 
zákonné dikce „tímto zákonem“, nikoli s jakýmkoli dalším předpisem.  Pokud tak činí, překračuje svou 
pravomoc a jedná nezákonně (ultra vires).  Úřad si nesmí faktickou cestou přisvojovat pravomoci, 
které nemá. To však v tomto řízení učinil, když začal dle svého odůvodnění zkoumat obsah PoD 
s evropskými předpisy. K tomu není oprávněn.  
 
11) Navíc evropské předpisy, kterými je však Úřad vázán, vykládá týž Úřad nesprávně: klíčové je ust. 
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.  
 
12) 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  2020 má být postup a údaje, na základě 
kterých byly jednotlivé koeficienty pro výpočet ceny stanoveny, jednoduše není pravdivé, nic 

takového v odkazovaných textech není obsaženo a ani to z nich nevyplývá. K důkazu:  
 
13)  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 

                                                           
1
 zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v účinném znění   



infrastruktury ve zprávě o síti podrobně popsal metodiku, pravidla a v příslušných případech tabulky, 

pokud jde o náklady i poplatky.   
 
Výklad:  
 
a) 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 ni nemůže být regulačním subjektem.        
 
b) Co má zpráva o síti (=PoD) obsahovat: metodiku, pravidla a v příslušných případech tabulky, pokud 
jde o náklady i poplatky.  
 
c) Co je metodika: metodika je doporučený postup. 
 
d) Co je pravidlo: popsaný postup chování, jednání, konání.  
 
e) Co je tabulka: grafický způsob zobrazení informace či pravidla.  
 
f) Čeho se mají metodika, pravidla, příp. tabulky týkat: schopnosti regulačního subjektu ověřit, zda 
různé zásady zpoplatňování (rozumí se dopravců) jsou v souladu s informacemi, které regulačnímu 
subjektu poskytl provozovatel infrastruktury.  
 
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).   
 
Tím je dokázáno, že tvrzení ÚPDI je v této části – interpretaci preambulního bodu 15   nařízení 
2015/909 – naprosto nesprávné.  Q.E.D.    
 
14) 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.  

  
Výklad:  
 
a) PoD má obsahovat oddíl o zásadách zpoplatnění a tarifech.  
 
b) Tento oddíl povinně obsahuje údaje o systému zpoplatnění.   
 
c) Co je systém: organizovaná vztahová struktura. 
 
d) Co je zpoplatnění: úplata, tedy vydané peněžní prostředky, zde za přístup  a  užití infrastruktury, 
příp. zařízení služeb, tedy informace o tom, kolik se zaplatí.   



 
e) Dostatečné informace:  znamená zprávy dostačující svým obsahem k tomu, aby dopravce věděl, 
kolik má zaplatit.                                              
 
f) jakož i další příslušné informace o přístupu týkající se služeb uvedených v příloze II, které poskytuje 

pouze jediný dodavatel. – projednávané kauzy se netýká, neboť  v ní není řešeno zpoplatnění zařízení 
služeb.  
     
g) Co znamená, že: Upřesňuje metodiku, pravidla a případně tabulky k provedení článků 31 až 36, 

pokud jde o náklady i poplatky:  

 

i) Co je metodika: metodika je doporučený postup.  
ii) Co je pravidlo: popsaný postup chování, jednání, konání.  
iii) Co je tabulka: grafický způsob zobrazení informace či pravidla.  
iv) Co jsou články 31 – 36 směrnice: obsahují v čl. 31 zásady zpoplatnění, v čl. 32 
výjimky ze zásad zpoplatnění, v čl. 33 slevy, v čl. 34 Systémy kompenzace 
neuhrazených nákladů na životní prostředí, nákladů při nehodách a nákladů na 
infrastrukturu, v čl.  35 Systém odměňování výkonu a v čl. 36 Poplatky za rezervaci 
kapacity.      
v) Nikde v těcho článích není stanoveno, že by obsahem zprávy o síti (=PoD) musel 
být  postup a údaje, na základě kterých byly jednotlivé koeficienty pro výpočet ceny 
stanoveny.   
vi) Naopak v čl. 31 odst. 2 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.“  
Výklad čl. 31 odst. 2: 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“  v češtině rozhodně neznamená „musí být zveřejněno  v PoD“.    
 

f) 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“.     
 
Tím je shora dokázáno, že tvrzení ÚPDI je v této části – interpretaci přílohy IV odst. 2 směrnice 
2012/34/EU  – naprosto nesprávné.  Q.E.D.    



 
12) 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 vlkm a od níž se počítají (násobením) i 
pro podnikání účastníka klíčové slevy J nebo K. Zrušením základní ceny zrušil úřad i možnost výpočtu 
těchto slev.  
 
13) 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. Úřad je 
povinen vědět, nebo si před svým rozhodnutím je povinen zjistit jako skutečnost důležitou pro 
rozhodnutí, že 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.               
 
14) 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 navýsost zřejmé, že regulační orgán, jako orgán nepoměrně 
svými zásahy mocnější (majoritnější) než v tomto smyslu minoritní provozovatel dráhy, tedy že 
regulační orgán  nemůže a nemstí 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.  
 
15) Tato právě uvedená zřejmost je dána pravidly dobré veřejné správy, která jsou závazné 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 o.z. 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.“                   
 
16) Nejistota co do budoucí úpravy  PoD ze strany provozovatele dráhy po rozhodnutí ÚPDI  v této 
věci je dána i prostým faktem, že ÚPDI žádá po provozovateli dráhy nemožné: sám ÚPDI při jím 
provedené cenové kontrole byl seznámen  s prostým faktem, že vzhledem k předchozímu 
administrativnímu, výkaznickému i technologickému vývoji SŽDC, nyní Správa železnic, s.o., 
objektivně není schopna rozčlenit náklady na přímé a nepřímé přesnou hranicí a musí tak činit 
odhadem, protože prostě přesnější informace než k odhadu  nejsou k dispozici, protože neexistují.  
Přesto ÚPDI trvá na tom, aby Správa železnic vykonala nemožné, čili trvá na něčem nemožném.  
V civilizovaných právních řádech však nemožné nezavazuje a není možno je vymáhat správním 
rozhodnutím, takové rozhodnutí je nulitní.             
 
17) Nedosti na tom, ba ještě problematičtěji, ÚPDI v odůvodnění svého rozhodnutí sděluje, že 
„Správa železnic rozdělila náklady na přímé a nepřímé formou odhadu, a nikoli vyčleněním nepřímých 
nákladů“, což ÚPDI považuje za nepřípustné a dále že „Správa železnic zahrnula do nákladových 
položek přímých nákladů na zajištění provozuschopnosti  dráhy (údržba a opravy infrastruktury) 



zahrnula i náklady, které nelze považovat za náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy, 
čímž porušila cenový výměr“.  
 
18) Právě uvedené citace z odůvodnění rozhodnutí ÚPDI znamenají dvojí:  

a) Jistě nezamýšlené, za to však upřímnější a naprosto průkazné potvrzení toho, že Správa 
železnic zřejmě dostála při cenové kontrole i mimo ni všem požadavkům ÚPDI, neboť´ jinak 
by ÚPDI nemohl vědět a dospět k závěru, že rozdělení nákladů na přímé a nepřímé bylo 
stanoveno odhadem a že byly zahrnuty mezi přímé náklady i náklady nepřímé, které tak 
zahrnuty být neměly, resp. nesměly.                                
b) Fatální pochybení ÚPDI, neboť ten je povinen v odůvodnění svého rozhodnutí sdělit, které 
konkrétně položky nákladů a proč považuje za nepřímé a nesprávně zařazené mezi přímé, 
aby tak Správa železnic (a koneckonců i dopravce) napříště přesně věděli, které konkrétní 
položky lze anebo nelze zařadit do přímých nákladů. Bez tohoto určení nelze vůbec 
rozhodnutí ÚPDI přezkoumat, jeho rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné.        

        
19) Svým rozhodnutím ÚPDI fakticky zrušil slevy „J“ pro vozové a „K“ pro kombinované přepravy, 
neboť ty se počítají násobením příslušným koeficientem ze základní ceny, kterou ÚPDI zrušil, tak ji 
učinil nulitní, a násobení nulou dává výsledek nula. 
 
20) To má zničující a devastující účinky na železniční přepravní trh, který má ÚPDI svými regulačními 
zásahy, tedy i tímto rozhodnutím, chránit, nikoli devastovat a ničit.    
 
21)  Zákaznická cenotvorba dopravců se slevami J a K počítá a jejich zrušení by znamenalo navýšení 
cen za přepravu a tím nepochybně i zhoršení konkurenceschopnosti železnice na přepravním trhu. 
Navíc s řadou zákazníků jsou uzavřeny víceleté smlouvy.  

 
22) Faktické zrušení slev J a K jde zcela proti české i evropské environmentální dopravní politice, která 
počítá s výraznými přesuny přepravovaných objemů zboží ze silnic na železnice a s podporou 
ekologické železniční dopravy. Stanovování cen za použití železniční dopravní cesty je přitom jedním 
z mála nástrojů, kterým může stát ovlivňovat modal split mezi jednotlivými druhy dopravy.  
 
23) Pokud ke zrušení slev  J a K skutečně dojde, tak ještě více vystoupí ostrý kontrast s rozsahem 
zpoplatnění nákladní silniční dopravy, kdy většina české silniční sítě není zpoplatněna vůbec a na 
zpoplatněné části platí různé úlevy. Jednak ve vztahu k emisním normám naftových motorů 
nákladních vozidel a pak také ve vztahu právě k intermodální dopravě, kdy jsou různě zvýhodněna 
vozidla vezoucí jednotky intermodální dopravy na nebo z terminálu KD.  
 
24) Zrušení slev J a K by pro nákladní dopravce bylo přijatelné za jediné podmínky, a to při snížení 
celkové úrovně zpoplatnění železniční dopravní cesty na úroveň těchto slev. To by pochopitelně 
znamenalo výraznou pomoc pro nákladní železniční dopravu. 
 
25) Bohužel rozhodnutí ÚPDI v této věci jde ve svých důsledcích zcela opačným směrem: jisté je, že 
slevy J  a K jsou jím zrušeny, dopravci pak dále nevědí, kolik vůbec za dopravní cestu budou od května 
2020 platit. Trh železniční nákladní dopravy se tímto rozhodnutím ÚPDI stal nepředvídatelným a je 
těžce poškozen, resp.  zničen v otázce základní, totiž otázce cenotvorby.       
 
26) Rozkladový návrh: Ze všech shora uvedených důvodů účastník žádá, aby: 

 
 předseda ÚPDI rozhodnutí č. j.: UPDI-0470/20/GP ze dne 6. 2. 2020 

 
zrušil a řízení v této věci zastavil.    

 



 
za Účastníka:           
Ing. Milan Měšťák v.r.     




