
D O P R A V N Ý  Ú R A D  
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA 

T R A N S P O R T  A U T H O R I T Y  
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC 

 
 
č.: 20443/2017/OLP-0010 V Bratislave, dňa 08.12.2017 
 
 

 
ROZHODNUTIE 

 
 Predseda Dopravného úradu ako správny orgán príslušný rozhodovať o rozklade 
podanom proti rozhodnutiu Dopravného úradu, ktorému jeho príslušnosť v tomto konaní 
vyplýva z ustanovenia § 111 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
dráhach“) a v spojení s ustanovením § 58 ods. 1 a § 61 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie – Rozkladovej komisie 
Dopravného úradu vo veci podaného rozkladu účastníka konania RegioJet a.s., Obchodná 
48, 811 06 Bratislava, IČO: 47 231 271, v konaní zastúpený advokátskou kanceláriou 
Doležal & Partners, s. r. o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 47 253 371, v mene 
ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ JUDr. Ondřej Doležal, advokát (ďalej len 
„RegioJet“) doručeného Dopravnému úradu dňa 09.10.2017, zaevidovaného pod                       
č. 35247/2017, voči rozhodnutiu Dopravného úradu č. 06218/2017/ORD-051 zo dňa 
14.09.2017, ktorým Dopravný úrad ako vecne príslušný orgán štátnej správy rozhodol tak, 
že podľa článku 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. 
augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (ďalej len „Nariadenie“) 
a súčasne podľa § 39 ods. 1 zákona o dráhach sa právo prístupu RegioJet k železničnej 
infraštruktúre pre navrhované dva páry služby medzinárodnej osobnej železničnej 
dopravy, s časom odchodu vlaku z Prahy, hl. n. o 11:20 hod. a o 17:20 hod. a s časom 
odchodu vlaku z Bratislavy hl. st. o 8:45 hod. a o 12:45 hod., na území Slovenskej 
republiky, v časti Kúty, št. hranica – Bratislava, hl. st.  odmieta, 
 

podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 46 a § 47 správneho 
poriadku 

 
rozhodnutie Dopravného úradu č. 06218/2017/ORD-051 zo dňa 14.09.2017 mení v jeho 
výrokovej časti „právo prístupu spoločnosti RegioJet a.s. k železničnej infraštruktúre pre 
navrhované dva páry služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy, s časom odchodu 
vlaku z Prahy, hl. n. o 11:20 hod. a o 17:20 hod. a s časom odchodu vlaku z Bratislavy, hl. 
st. o 8:45 hod. a o 12:45 hod., na území Slovenskej republiky, v časti Kúty, št. hranica – 
Bratislava, hl. st. odmieta“  
 
na znenie: 
 
„právo prístupu spoločnosti RegioJet a.s. k železničnej infraštruktúre pre navrhované dva 
páry služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy, s časom odchodu vlaku z Prahy, 
hl. n. o 11:20 hod. a o 17:20 hod. a s časom odchodu vlaku z  Bratislavy, hl. st. o 8:45 
hod. a o 12:45 hod., na území Slovenskej republiky, v časti Kúty, št. hranica – Bratislava, 
hl. st. poskytuje a v zmysle článku 16 ods. 2 Nariadenia stanovuje, že o nové posúdenie 
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rozhodnutia v zmysle článku 16 ods. 1 Nariadenia možno požiadať aj skôr ako je 
uvedené v Nariadení, avšak nie skôr ako v lehote jedného roka od uverejnenia tohto 
rozhodnutia (uvedená lehota sa nevzťahuje na nižšie uvedené písmeno a), kedy možno 
žiadosť podať aj skôr).  
 
Požiadať o nové posúdenie bude možné za podmienky, že: 
 
a) v prípade novej služby medzinárodnej osobnej dopravy došlo k výraznej zmene 
v porovnaní s údajmi, ktoré analyzoval regulačný orgán, alebo  
 
b) v prípade novej služby medzinárodnej osobnej dopravy došlo k podstatnému 
nenaplneniu alebo nedodržaniu plánu v porovnaní s informáciami poskytnutými v 
konaní regulačnému orgánu, alebo 
 
c) skutočný vplyv na služby poskytované v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme 
sa výrazne odlišuje od odhadovaného vplyvu; 
 
d) platnosť zmluvy o službách vo verejnom záujme uplynula alebo uplynula pred 
skončením pôvodnej lehoty.“ 
 
Zostávajúce znenie výrokovej časti rozhodnutia zostáva bez zmeny. 

 
Odôvodnenie 

 
1. Predsedovi Dopravného úradu bol zo strany Divízie dráh a dopravy na dráhach – 

prvostupňového správneho orgánu dňa 23.10.2017 predložený podaný rozklad 
RegioJet zo dňa 06.10.2017 „Rozklad proti rozhodnutiu Dopravného úradu, divízie 
dráh a dopravy na dráhach zo dňa 14.09.2017, č.k.: 06218/2017/ORD-051“, doručený 
Dopravnému úradu dňa 09.10.2017, zaevidovaný pod č. 35247/2017 a kompletný 
spisový materiál vo veci prvostupňového správneho konania o žiadosti na vykonanie 
skúšky hospodárskej rovnováhy evidovaný pod č. 06218/2017/ORD, v rámci ktorého 
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach rozhodnutím č. 06218/2017/ORD-
051 zo dňa 14.09.2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) ako prvostupňový 
správny orgán príslušný podľa čl. 2 ods. 3 Nariadenia v nadväznosti na ustanovenie § 
39 ods.  3 a § 103 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach rozhodol o žiadosti objednávateľa 
dopravných služieb vo verejnom záujme, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, Námestie Slobody č. 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava (ďalej len 
„MDV SR“) zo dňa 17.02.2017, evidovanej Dopravným úradom pod č. 5673/2017, 
o posúdenie – skúšku hospodárskej rovnováhy novej služby osobnej železničnej 
dopravy a o obmedzenie prístupu RegioJet k železničnej infraštruktúre medzi miestom 
odchodu vlaku a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, na ktorú sa 
vzťahuje zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme tak, že podľa článku 15 
ods. 1 Nariadenia a súčasne podľa § 39 ods. 1 zákona o dráhach právo prístupu 
RegioJet k železničnej infraštruktúre pre navrhované dva páry služby medzinárodnej 
osobnej železničnej dopravy, s časom odchodu vlaku z Prahy, hl. n. o 11:20 hod. 
a o 17:20 hod. a s časom odchodu vlaku z Bratislavy, hl. st. o 8:45 hod. a o 12:45 hod., 
na území Slovenskej republiky, v časti Kúty, št. hranica – Bratislava, hl. st. odmietol. 

 
2. Napadnuté rozhodnutie si RegioJet prevzal dňa 25.09.2017, následne včas (dňa 

09.10.2017) podal proti napadnutému rozhodnutiu rozklad „Rozklad proti rozhodnutiu 
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Dopravného úradu, divízie dráh a dopravy na dráhach zo dňa 14.09.2017, č.k.: 
06218/2017/ORD-051“, Dopravným úradom evidovaný pod č. 35247/2017 (ďalej len 
„rozklad“), ktorý bol podpísaný na to oprávnenou osobou. 

 
3. Znenie vyššie spomenutých ustanovení: 
 

Podľa ustanovenia § 111 ods. 3 zákona o dráhach, „proti rozhodnutiu Dopravného 
úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na 
základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“ 

 
Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 správneho poriadku, „ak osobitný zákon neustanovuje 
inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený 
správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.“ 

 
Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona o dráhach, „ustanovenia o odvolacom konaní sa 
primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.“ 

 
Podľa článku 15 ods. 1 Nariadenia, „na základe skúšky hospodárskej rovnováhy 
regulačný orgán prijme rozhodnutie podľa článku 11 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ, na 
základe ktorého sa poskytne, upraví, poskytne len za určitých podmienok alebo 
odmietne právo prístupu k železničnej infraštruktúre.“ 

 
Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o dráhach, „regulačný orgán môže na žiadosť 
osôb uvedených v osobitnom predpise v medzinárodnej osobnej doprave obmedziť 
prístup železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér 
infraštruktúry v súvislosti s prístupom na železničnú infraštruktúru, medzi miestom 
odchodu vlaku a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, ak sa na túto 
časť železničnej infraštruktúry vzťahuje zmluva o dopravných službách vo verejnom 
záujme. Regulačný orgán v konaní rozhodne, či sa prístup železničnému podniku k 
železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry, poskytne, upraví, 
poskytne za určitých podmienok, alebo prístup odmietne.“ 

  
Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku, „ak sú pre to dôvody, odvolací 
orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“ 

 
Podľa § 46 správneho poriadku, „rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a 
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať 
zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“  

 
Podľa § 47 správneho poriadku,  
„(1) rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní 
(rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje 
v plnom rozsahu. 
(2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, 
podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy 
konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, 
správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný 
zákon. 
(3) V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom 
na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu 
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úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa 
vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k 
podkladom rozhodnutia. 
(4) Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či 
sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde 
možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať 
súdom. 
(5) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, 
dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej 
osoby. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a 
funkcie oprávnenej osoby. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti 
rozhodnutia. 
(6) Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení 
rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom 
účastníkov konania. 
(7) Osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa rozhodnutie, ktorým sa 
účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, len vyznačí v spise a účastníkovi 
konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osobitný doklad alebo 
poskytne plnenie.“ 

 
Podľa článku 2 ods. 3 Nariadenia je „„skúška hospodárskej rovnováhy“ postup 
posúdenia, ktorý vykonáva regulačný orgán na žiadosť subjektu uvedeného v článku 
10 a ktorý sa uplatňuje len v členských štátoch, ktoré rozhodli v súlade s článkom 11 
smernice 2012/34/EÚ o obmedzení práva prístupu k železničnej infraštruktúre 
v prípade služieb medzinárodnej osobnej železničnej dopravy medzi miestom odchodu 
a miestom určenia, na ktoré sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv o službách vo 
verejnom záujme, s cieľom určiť, či navrhovaná nová služba medzinárodnej osobnej 
železničnej dopravy ohrozí hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom 
záujme.“ 
 
Podľa ustanovenia § 39 ods. 3 zákona o dráhach, „o tom, či by sa obmedzením tohto 
práva narušila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách vo verejnom 
záujme, rozhodne regulačný orgán na žiadosť objednávateľa dopravných služieb, 
ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme, manažéra 
infraštruktúry alebo železničného podniku, ktorý plní záväzok zo zmluvy o dopravných 
službách vo verejnom záujme po vykonanej analýze podľa odseku 4.“ 

 
Podľa ustanovenia § 103 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach je Dopravný úrad 
„regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy.“ 

 
4. Predseda Dopravného úradu podľa ustanovenia § 34 ods. 5 správneho poriadku 

hodnotil dôkazy podľa svojej úvahy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich 
vzájomnej súvislosti, pričom v súlade s § 32 správneho poriadku dospel k presnému 
a úplnému zisteniu skutočného stavu veci. 

5. Predseda Dopravného úradu ako správny orgán rozhodujúci na základe návrhu ním 
zriadenej osobitnej rozkladovej komisie – Rozkladovej komisie Dopravného úradu 
o podanom rozklade preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ako aj postup 
predchádzajúci jeho vydaniu a zistil nasledovné. 
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6. Dňa 01.02.2017 bolo Dopravnému úradu doručené „Oznámenie o plánovanej novej 
službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy“ zo dňa 01.02.2017 (ďalej len 
„Oznámenie“), v ktorom RegioJet oznámil začatie prevádzkovania novej služby 
medzinárodnej osobnej železničnej dopravy od 10.12.2017, miestom odchodu Česká 
republika, Praha hlavné nádraží a miestom príchodu Slovenská republika, Bratislava 
hlavná stanica, s celkovou vzdialenosťou 396 km a počtom zastávok 4, frekvenciou 
dvakrát za deň v oboch smeroch. Dopravný úrad si splnil svoju zákonnú povinnosť 
a Oznámenie zverejnil a informoval o ňom Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 
Praha 2, MDV SR, Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 
Bratislava 3, IČO: 35 914 939 (ďalej len „ZSSK“) a Železnice Slovenskej republiky, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 (ďalej len „ŽSR“). 
 

7. MDV SR listom č. 08959/2017/SŽDD/13791 „Stanovisko k oznámeniam“ zo dňa 
17.02.2017, Dopravnému úradu doručeným dňa 27.02.2017, evidovaným pod                       
č. 5673/2017, požiadal o posúdenie – skúšku hospodárskej rovnováhy pre navrhovanú 
novú službu osobnej železničnej dopravy.     

8. Dopravný úrad listom č. 06218/2017/ORD-005 „Oznámenie o začatí dvoch správnych 
konaní a žiadosť o informácie v súvislosti s výkonom skúšky hospodárskej rovnováhy“ 
zo dňa 10.03.2017, preukázateľne doručeného MDV SR dňa 16.03.2017 oznámil 
MDV SR začatie správneho konania vo veci jeho žiadosti o posúdenie – skúšku 
hospodárskej rovnováhy. MDV SR poučil o jeho procesných právach a požiadal, aby 
predložil „všetky relevantné informácie, na základe ktorých Dopravný úrad vykoná 
skúšky hospodárskej rovnováhy a rozhodne v danej veci“, a to najmä o „podrobnejšie 
objasnenie záujmu MDV SR o vydanie rozhodnutí na základe skúšok hospodárskej 
rovnováhy a dôkazy, že nové služby ohrozia hospodársku rovnováhu a o poskytnutie 
informácií a dokumentov podporujúcich jeho stanovisko“. Tiež požiadal o zaslanie 
prípadných zmien Zmluvy o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme 
(ďalej len „ZDSVZ“) a zmluvy uzavretej medzi ZSSK a Českými dráhami a.s.. 
Termín na predloženie stanovil do jedného mesiaca od dátumu doručenia žiadosti. 

9. Dopravný úrad listom č. 06218/2017/ORD-006 „Oznámenie o začatí dvoch správnych 
konaní a žiadosť o informácie v súvislosti s výkonom skúšky hospodárskej rovnováhy“ 
zo dňa 10.03.2017, preukázateľne doručeného ZSSK dňa 16.03.2017 oznámil ZSSK 
začatie správneho konania vo veci žiadosti MDV SR o posúdenie – skúšku 
hospodárskej rovnováhy. ZSSK poučil o jeho procesných právach a požiadal, aby 
predložil „všetky relevantné informácie, na základe ktorých Dopravný úrad vykoná 
skúšku hospodárskej rovnováhy a rozhodne v danej veci“, a to „informácie podľa 
článku 11 ods. 2 písm. b) Nariadenia: 1. kópiu platného znenia ZDSVZ pokiaľ došlo 
k úprave jej znenia, ktoré predložil Dopravnému úradu v rámci správneho konania č.j. 
02141/2017/ORD a 04274/2017/ORD, 2. podnikateľský plán vrátane kvantifikácie 
nákladov a výnosov, 3. informácie o tržbách s ohľadom na jednotlivé skupiny 
cestujúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej osobnej doprave a samostatne pre danú 
trasu, 4. informácie o cestovnom poriadku týkajúcom sa daných služieb vrátane času 
odchodov, medziľahlých zastávok, časov príchodov a prípojov, 5. informácie 
o odhadovanej pružnosti predmetných služieb (napr. cenová pružnosť v súvislosti 
s kvalitatívnymi vlastnosťami služieb) a plánov konkurencieschopnej reakcie na novú 
službu, ako aj prípadných úspor nákladov v súvislosti s novou službou. Ďalej žiadal 
o informácie: 6. dôkaz, že nová služba naruší hospodársku rovnováhu ZDSVZ, 7. 
štruktúru a počty cestujúcich v súvislosti s jednotlivými skupinami cestujúcich vo 
vnútroštátnej a medzinárodnej osobnej doprave a samostatne pre danú trasu, 8. 
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marketingovú stratégiu, 9. kontaktnú osobu.“ Termín na predloženie stanovil do 
jedného mesiaca od dátumu doručenia žiadosti. 

10. Dopravný úrad listom č. 06218/2017/ORD-007 „Oznámenie o začatí dvoch správnych 
konaní a žiadosť o informácie v súvislosti s výkonom skúšky hospodárskej rovnováhy“ 
zo dňa 10.03.2017, preukázateľne doručeného RegioJet dňa 20.03.2017 oznámil 
RegioJet začatie správneho konania vo veci žiadosti MDV SR o posúdenie – skúšku 
hospodárskej rovnováhy. RegioJet poučil o jeho procesných právach a požiadal, aby 
predložil „všetky relevantné informácie, na základe ktorých Dopravný úrad vykoná 
skúšku hospodárskej rovnováhy a rozhodne v danej veci“, a to podľa článku 11 ods. 2 
písm. c) Nariadenia: „1. podnikateľský plán vrátane kvantifikácie nákladov a výnosov, 
2. prognózy tržieb, počtu a štruktúry cestujúcich v súvislosti s jednotlivými skupinami 
cestujúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej osobnej doprave pre danú trasu vrátane 
metodiky prognóz, 3. stratégiu stanovenia cien a štruktúru cestovného, 4. spôsoby 
predaja prepravných dokladov, 5. informácie o železničných vozidlách vrátane počtu 
sedadiel a usporiadania vozňov, 6. marketingovú stratégiu, 7. informácie 
o odhadovanej pružnosti predmetných služieb (napr. cenová pružnosť, pružnosť 
v súvislosti s kvalitatívnymi vlastnosťami služieb). Ďalej žiadal o informácie: 8. 
podklady k požiadavke, resp. záujmu cestujúcich o novú službu, 9. navrhované 
štandardy kvality, 10. dôkaz, že nová služba nenaruší hospodársku rovnováhu ZDSVZ, 
11. načasovanie, frekvenciu a kapacitu navrhovanej novej služby vrátane 
navrhovaných časov odchodu, medziľahlých zastávok, časov príchodu a prípojov, ako 
aj akýchkoľvek odchýlok od štandardného cestovného poriadku, pokiaľ ide 
o frekvenciu alebo zastávky, a to pre každý smer“. Termín na predloženie stanovil do 
jedného mesiaca od dátumu doručenia žiadosti. 

11. Dopravný úrad listom č. 06218/2017/ORD-008 „Oznámenie o začatí dvoch správnych 
konaní a žiadosť o informácie v súvislosti s výkonom skúšky hospodárskej rovnováhy“ 
zo dňa 10.03.2017, preukázateľne doručeného ŽSR dňa 16.03.2017 oznámil ŽSR 
začatie správneho konania vo veci žiadosti MDV SR o posúdenie – skúšku 
hospodárskej rovnováhy. ŽSR poučil o jeho procesných právach a požiadal, aby 
predložil „detailné informácie týkajúce sa príslušnej trate s ohľadom na kapacitu 
infraštruktúry a existujúci objem výkonov s cieľom zabezpečiť, aby sa nové služby 
medzinárodnej osobnej dopravy mohli prevádzkovať v tejto infraštruktúre.“, a to 
v termíne do jedného mesiaca od dátumu doručenia žiadosti. 

 
12. ŽSR listom „Stanovisko ŽSR k žiadosti o informácie v súvislosti s výkonom skúšky 

hospodárskej rovnováhy“ zo dňa 11.04.2017, Dopravnému úradu doručenému dňa 
13.04.2017, Dopravným úradom evidovaným pod č. 11489/2017, predložil 
požadované údaje pre súčasný stav – kapacitu infraštruktúry, objem výkonov. 

 
13. ZSSK listom „Zaslanie informácií k oznámeniu o začatí správneho konania 

v súvislosti s výkonom skúšky hospodárskej rovnováhy“ zo dňa 21.04.2017 (po 
predĺžení lehoty do 21.04.2017 listom Dopravného úradu č. 06218/2017/ORD-012 zo 
dňa 19.04.2017), Dopravnému úradu doručenému dňa 24.04.2017, evidovaným pod               
č. 12749/2017, oznámil, že od predloženia ZDSVZ v rámci správneho konania č. j. 
02141/2017/ORD a 04274/2017/ORD nedošlo k úprave znenia ZDSVZ. Ako dôkazy, 
že nová služba naruší hospodársku rovnováhu ZDSVZ predložil: informácie o tržbách 
s ohľadom na jednotlivé skupiny cestujúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej osobnej 
doprave, informácie o cestovnom poriadku týkajúcom sa daných služieb, informácie 
o možnej odhadovanej pružnosti predmetných služieb a informácie o konkurenčnej 
reakcii na novú službu. Poukázal na to, že obsah uvedených listín je predmetom 
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obchodného tajomstva ZSSK. Za obchodné tajomstvo sčasti považoval aj samotné 
vyjadrenie, avšak prílohy mal za obchodné tajomstvo iba ak sú tak označené (pozn.: 
označil všetky). Vyjadril sa k vplyvu na čistý finančný účinok služieb poskytovaných 
v rámci ZDSVZ, ktorý sa posudzuje počas celého trvania ZDSVZ, k prípadným 
konkurenčným reakciám železničného podniku, ktorý plní zmluvu o službách vo 
verejnom záujme, k prípadným úsporám nákladov železničného podniku, ktorý plní 
zmluvu o službách vo verejnom záujme, ako aj prípadným prínosom pre tento 
železničný podnik vyplývajúcim z navrhovanej novej služby, k možnosti zúžiť rozsah 
pôsobnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme, k vplyvu na výkon a kvalitu 
železničných služieb, k vplyvu na plánovanie cestovného poriadku v rámci 
železničných služieb a k vplyvu na prípadné investície železničných podnikov alebo 
príslušných orgánov do železničných koľajových vozidiel. 

14. ZSSK uviedol okrem iného, že kapacita na trase Bratislava – Praha je v rozmedzí 314-
419 miest podľa dňa a vlaku. Strata spoločnosti ZSSK by mala priamy negatívny 
dopad na štátny rozpočet SR, nakoľko uvedená finančná strata by bola kompenzovaná 
z prostriedkov štátneho rozpočtu. Uviedol „Vlak RegioJet s odchodom 8:45 
z Bratislava hl. st. – predstavuje konflikt na príchode do stanice Kúty s vlakom 
3006/2008 (z dôvodu nedostatočného času na odhlášku za vlakom ZSSK). V prípade 
predchodenia v žst. Sekule dôjde k predĺženiu pobytu vlaku 3006, následnej strate 
prípoja v žst. Kúty na smer Skalica na Slovensku počas víkendu, pričom prípadný 
posun, resp. úprava trás vlakov na trati Kúty – Skalica na území SR nie je možný 
z dôvodu následného obratu súpravy a prípojov  v žst. Kúty. Pozn.: došlo by k strate 
prípoja z regionálnej trate Kúty – Skalica do Bratislavy a opačne. Vlak RegioJet 
s odchodom z Bratislava hl. st. predstavuje konflikt na príchode do stanice Kúty 
s vlakom 2072/2016. V prípade predchodenia v žst. Sekule by došlo k predĺženiu 
pobytu vlaku 2072/2016 a následnej strate prípoja v žst. Kúty na smer Skalica na 
území SR počas víkendu, rovnako, ako v prípade vlaku 3006. Vlak RegioJet 
s príchodom do Bratislava hl. st. o 15:05 predstavuje konflikt na príchode do stanice 
Bratislava hl. st. s vlakom 2053 a dochádza k nevyhnutnému predchodeniu v žst. 
Devínska Nová Ves, v dôsledku čoho vznikne predĺžený pobyt vlaku 2053 v žst. 
Devínska Nová Ves o 13 minút, čo má za následok následnú stratu prípoja v žst. 
Bratislava hl. st. na smer Trenčín, REX 1735. Uvedené vlaky priamo ovplyvnia 
pravidelnú taktovú dopravu a narušia prípoje v rámci ZDSVZ“. V prípade, ak by došlo 
v dôsledku kalkulovanej enormnej straty ZSSK spôsobenej zavedením nových 
nesystémových vlakových spojení spoločnosti RegioJet k prípadnému obmedzeniu 
vlakových spojení ZSSK, došlo by aj k následnému porušeniu jednotlivých ustanovení 
uzatvorenej zmluvy s Českými dráhami, priamym dôsledkom čoho by bol najmä vznik 
povinnosti dotknutej zmluvnej strany doplatiť druhej strane plnenie za využívanie 
dráhových vozidiel druhej strany, resp. uhradiť druhej strane stratu spočívajúcu 
v náraste nákladov generovaných nevyužívanými dráhovými vozidlami za každý 
nenajazdený vlako-kilometer, ako aj iné sankcie za porušenie zmluvných povinností, čo 
by závažným spôsobom ovplyvnilo nielen rozpočet ZSSK, ale následne aj štátny 
rozpočet.“. Na strane 10 tiež uviedol „v medzinárodnej osobnej preprave nie je možné 
flexibilne reagovať na požiadavky trhu zvýšením alebo znížením ceny medzinárodného 
cestovného, a tak zachovať cenovú rovnováhu v prípade vstupu súkromného dopravcu, 
ktorého cenotvorba nezávisí od ďalších partnerov zúčastnených na preprave“. 
K obchodnej taktike RegioJet uviedol porovnanie cien v úseku Bratislava – Komárno, 
kde cena lístku predstavuje cenu nižšiu oproti regulovanému vnútroštátnemu 
cestovnému o 32 % na jednotku výkonu, z čoho odvodil, že ide len o snahu obsadiť 
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túto linku, pričom už v minulosti sa RegioJet vyjadril v tom smere, že takto nastavené 
ceny nepokrývajú jeho náklady na vedenie vlakov.    

15. MDV SR listom „Zaslanie podporných materiálov“ zo dňa 21.04.2017 (po predĺžení 
lehoty do 21.04.2017 listom Dopravného úradu č. 06218/2017/ORD-013 zo dňa 
19.04.2017) Dopravnému úradu doručeným dňa 27.04.2017, evidovaným pod č. 
13174/2017 doručil „podrobné materiály ZSSK, na základe ktorých môže Dopravný 
úrad vykonať skúšku hospodárskej rovnováhy“.  

16. RegioJet listom „Vyjadrenie RegioJet k žiadosti Dopravného úradu zo dňa 
10.03.2017“ zo dňa 11.05.2017, Dopravnému úradu doručeným dňa 12.05.2017, 
evidovaným pod č. 14956/2017 (v doplňujúcej lehote stanovenej Dopravným úradom) 
doručil „kópiu stanoviska Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre mobilitu 
a dopravu – oficiálne znenie, aj preklad do slovenského jazyka; poskytnutie 
požadovaných informácií; výpočet vplyvu podľa skutočností za obdobie 01-04/2017“ 
a uviedol, že má za to, že Dopravný úrad postupuje v rozpore s právnymi predpismi 
(na národnej aj európskej úrovni), priebeh konania je postihnutý celým radom 
procesných chýb, pričom v konaní boli narušené práva RegioJet. Z priloženého 
výkladu Európskej komisie mu vyplynulo, že „1) trh medzinárodnej dopravy bol 
jednoznačne plne liberalizovaný (podobne ako u autobusov); 2) čisté medzinárodné 
služby nemôžu národné regulačné orgány obmedziť; 3) čisté medzinárodné služby 
z vlastnej podstaty nemajú vplyv na národné zmluvy o službách vo verejnom záujme; 
4) v posudzovanom prípade neexistuje v rámci Slovenskej republiky medziľahlá 
zastávka a neexistuje ani miesto určenia, na ktoré sa vzťahuje ZDSVZ, Slovenská 
republika teda nemôže obmedziť právo prístupu, ani vykonať skúšku hospodárskej 
rovnováhy, pretože nie je splnená základná požiadavka podľa práva EÚ; 5) predmetné 
konanie vedené Dopravným úradom je v rozpore s právom EÚ.)“. V bode 6 poukazuje 
na to, že plánovaná nová služba nebude mať v rámci predmetnej trasy na úseku 
Bratislava – štátne hranice SR / ČR žiadnu vnútroštátnu zastávku. Z toho RegioJet 
vyplynulo, ako uviedol v bode 8, že „nakoľko v posudzovanom prípade neexistuje 
v rámci Slovenskej republiky medziľahlá zastávka a neexistuje ani miesto určenia, na 
ktoré by sa vzťahovala ZDSVZ, Slovenská republika nemôže obmedziť právo prístupu, 
ako ani vykonať skúšku hospodárskej rovnováhy, pretože nie je splnená základná 
požiadavka práva EÚ.“ Mal tak za to, že budúci dopad plánovanej novej služby na 
hospodársku rovnováhu ZDSVZ bude „podľa definície“ nulový. Z dôvodu procesnej 
opatrnosti však predložil požadované informácie. Navrhol predmetné konanie zastaviť. 

 
17. Dopravný úrad následne posúdil – vykonal skúšku hospodárskej rovnováhy plánovanej 

novej služby. Jej výsledok oznámil RegioJet listom č. 06218/2017/ORD-028 
„Oznámenie výsledku skúšky hospodárskej rovnováhy a poskytnutie možnosti na 
úpravu plánu spoločnosti RegioJet a.s.“ zo dňa 13.07.2017.  

18. Dopravný úrad postupoval v zmysle Nariadenia a listom „Oznámenie výsledku skúšky 
hospodárskej rovnováhy a poskytnutie možnosti na úpravu plánu spoločnosti RegioJet 
a.s.“ č. 06218/2017/ORD-028,029 zo dňa 13.07.2017 RegioJet oznámil, že vykonal 
posúdenie – skúšku hospodárskej rovnováhy navrhovanej novej služby osobnej 
železničnej dopravy. Uviedol, že zohľadnil kritériá stanovené v čl. 14 Nariadenia. 
Vplyv na hospodársku rovnováhu ZDSVZ počas obdobia jej platnosti (na obdobie 
rokov 2018 až 2020) vyčíslil v intervale medzi 516 244 eur až 2 711 010 eur. 
Dopravný úrad na základe záverov skúšky hospodárskej rovnováhy dospel k záveru, že 
navrhovaná nová služba ohrozuje hospodársku rovnováhu existujúcej ZDSVZ. 
V zmysle čl. 15 ods. 2 Nariadenia poskytol RegioJet možnosť upraviť plán „v rámci 
navrhovanej novej služby medzinárodnej osobnej železničnej dopravy v znení jeho 
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oznámenia zo dňa 01.02.2017 tak, aby z pohľadu uvedených kritérií, stanovených v čl. 
14 Nariadenia, neohrozoval hospodársku rovnováhu ZDSVZ“, a to v lehote 10 dní odo 
dňa doručenia tohto listu. 

 
19. RegioJet v liste „Žiadosť o preverenie okolností a poskytnutie informácií ohľadom 

skúšky hospodárskej rovnováhy“ zo dňa 02.08.2017 poukázal na podľa jeho názoru 
„výhradne medzinárodný charakter predmetnej služby“ a nim tvrdenú nemožnosť 
zistení  Dopravného úradu vo vzťahu k  skúške hospodárskej rovnováhy.                                                                              

20. Následne vo svojom liste „Vyjadrenie RegioJet k oznámeniu Dopravného úradu zo dňa 
13.07.2017“ zo dňa 07.08.2017, Dopravnému úradu doručeným dňa 07.08.2017, 
evidovaným pod č. 27017/2017 zopakoval svoje stanovisko a na jeho podporu citoval 
článok 11 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 
2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (ďalej len „Smernica“)  
a článok 2 Nariadenia. Dospel k záveru, že „čistú medzinárodnú novú službu (t.j. bez 
medziľahlých zastávok v členskom štáte) nemôže regulačný orgán obmedziť; čistá 
medzinárodná nová služba nemá z podstaty veci vplyv na zmluvu o službách vo verejnom 
záujme; skúška hospodárskej rovnováhy sa nedá vykonať u čistej medzinárodnej služby.“ 
Okrem už vyššieho tvrdeného nedostatku o nemožnosti zistenia Dopravného úradu vo 
vzťahu k  skúške hospodárskej rovnováhy, poukázal na to, že „celkové plnenie, ktoré má 
byť za identické obdobie poskytnuté podľa ZDSVZ zo strany MDV SR činí 0,76 až 3,9 
promile.“. Podľa jeho názoru uvedený rozsah nie je možné považovať za závažný 
negatívny vplyv na ZDSVZ. Predložil svoj výpočet minimálneho, maximálneho 
a reálneho vplyvu s medzným kontrolným testom a dospel k záveru, že ani pri 
optimistickom a tržne nemožnom scenári nedosahujú hodnoty medznej skúšky „ani 
zďaleka“ kalkuláciu Dopravného úradu. Ku kritériu „prínosy pre zákazníkov“ uviedol, že 
RegioJet ponúka podstatne lacnejšie cestovné a vo všetkých vlakových triedach výrazne 
lepšiu kvalitu a služby ako ZSSK. K „prínosom pre štát“ uviedol, že na základe analýzy 
ZDSVZ dospel k záveru, že je potrebné reflektovať na výnosy MDV SR, ktorých výšku 
odhadol (pozn.: dopravná cesta, odvody a dane). Následne spochybnil nezávislosť 
regulačného orgánu (Dopravného úradu) tvrdiac, že jeho postup javí znaky závislého 
postupu a rozhodovania od MDV SR. Namietol tiež, že metodika Dopravného úradu je 
v rozpore s Nariadením v článku 5.3.2, v ktorom stanovuje „písomné stanovisko 
objednávateľa dopravných služieb, vo vzťahu k závažnosti v konaní prípadného zisteného 
vplyvu na zmluvu o službách vo verejnom záujme s prihliadnutím na verejné financie, 
bude podkladom pre rozhodnutie Dopravného úradu o obmedzení prístupu žiadateľa 
k železničnej infraštruktúre“. Právomoc k posúdeniu závažnosti vplyvu služby na 
príslušnú zmluvu  je Nariadením zverená výlučne Dopravnému úradu. Mal za to, že zo 
strany MDV SR dochádza k prejudikovaniu rozhodnutia nezávislého regulačného orgánu. 

21. RegioJet z dôvodu procesnej opatrnosti predložil úpravu plánu služieb medzinárodnej 
osobnej prepravy. V ňom navrhol predĺženie spojov až do Štúrova, resp. do Budapešti, 
zúženie objednávky MDV SR voči ZSSK o súbežné spoje ZSSK, „poskytovať nielen 
zákonné zľavy, ale aj zdarma cestovné pre všetky štátom definované sociálne skupiny 
(deti, žiaci, študenti a dôchodcovia); akceptovať režijné výhody pre všetkých držiteľov 
režijných preukazov (ZSSK, MDV SR); podpísať dohodu so ZSSK o vzájomnom predaji 
cestovných lístkov; podpísať dohodu so ZSSK o vzájomnom uznávaní dokladov, vrátane 
sieťových dokladov; reálny rozjazd predĺžených vlakov až do Štúrova od 12/2017.“. Podľa 
výpočtov RegioJet je výsledná úspora za obdobie „do konca ZDSVZ“ 6 400 000 eur pri 
priemernej ušetrenej dotácii ZSSK 8 eur na vlkm. V ďalšom bode svojho listu vyzval 
Dopravný úrad k predloženiu podkladov zo spisu, pretože podľa jeho názoru „predloženie 
testu hospodárskej rovnováhy nemôže byť RegioJet en bloc odmietnuté“ a v poslednom 
bode k zastaveniu prebiehajúceho správneho konania. 
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22. RegioJet zaslal Dopravnému úradu žiadosť o sprístupnenie spisového materiálu, na ktorú 

Dopravný úrad reagoval listom „Vyjadrenie k žiadostiam spoločnosti RegioJet a.s.“ zo 
dňa 31.08.2017, kde uvádza „z obsahu žiadosti vyplýva, že RegioJet nemá záujem 
o sprístupnenie celého spisového materiálu ale len o sprístupnenie výsledku skúšky 
hospodárskej rovnováhy. Predmetný dokument je označený ako neverejný, výhradne pre 
potreby Dopravného úradu, obsahujúci obchodné tajomstvo a dôverné informácie 
jednotlivých účastníkov konania.“. Rozhodol sa požadovaný dokument nesprístupniť. 
Uviedol, že kritériá hodnotenia vplyvu novej služby sú k dispozícii v ustanoveniach 
Nariadenia, ako aj v postupe Dopravného úradu č. 2/2017, ich aplikácia bola vysvetlená 
v liste zo dňa 13.07.2017. Uviedol „subjektom, ktorý môže vyhodnocovať závažnosť 
Dopravným úradom vyčísleného vplyvu vo vzťahu k štátnemu rozpočtu je MDV SR“. 

 
23. Dopravný úrad dňa 14.09.2017 vydal napadnuté rozhodnutie. Zdôvodnil ho tým, že 

„na základe informácií a dát, poskytnutých Dopravnému úradu zo strany účastníkov 
konania, Dopravný úrad vykonal posúdenie – skúšku hospodárskej rovnováhy novej 
služby osobnej železničnej dopravy RegioJet, ktorú ukončil dňa 28.06.2017. Výsledný 
dokument označil za neverejný, slúžiaci výhradne pre potreby Dopravného úradu na 
účely rozhodnutia vo veci, obsahujúci obchodné tajomstvo a dôverné informácie 
jednotlivých účastníkov konania a zaradil ho do režimu ochrany obchodného 
tajomstva v predmetnom konaní, nakoľko nie je v možnostiach Dopravného úradu 
vyhotoviť niekoľko verzií predmetného dokumentu tak, aby jednotlivým účastníkom 
konania neboli sprístupnené informácie obsahujúce obchodné tajomstvo ostatných 
účastníkov konania“ a tiež s odkazom na posudzovanie poskytnutých dát a informácií 
podľa článkov 13 a 14 Nariadenia. „Dopravný úrad na základe predložených údajov 
od jednotlivých účastníkov konania posudzoval okrem iného možné konkurenčné 
reakcie ZSSK, jej prípadné úspory nákladov, vplyv novej služby na výkon a kvalitu 
existujúcich železničných služieb, vplyv na investície ZSSK. Ďalej porovnával 
kapacitu, obsadenosť vlakov, tržby, cestovný poriadok a počty cestujúcich vo vzťahu 
k existujúcim aj navrhovaným službám medzinárodnej osobnej železničnej dopravy.“. 
Nakoľko by pre kompenzovanie strát ZSSK z prostriedkov štátneho rozpočtu mala 
navrhovaná služba priamy negatívny dopad na verejné financie, oznámil Dopravný 
úrad výsledok skúšky hospodárskej rovnováhy MDV SR, ako objednávateľovi služieb 
vo verejnom záujme a vyzval ho na vyjadrenie sa k vplyvu vo vzťahu k dopadu na 
verejné financie. Vyjadrenie MDV SR bolo jedným z podkladov Dopravného úradu 
pre rozhodnutie vo veci samej. Dopravný úrad k námietkam RegioJet týkajúcim sa 
neposkytnutia informácií v napadnutom rozhodnutí uviedol „všetkým účastníkom 
konania bol odmietnutý prístup k časti spisu, ktorá podlieha ochrane obchodného 
tajomstva, v zmysle povinnosti Dopravného úradu ako regulačného orgánu chrániť 
citlivé obchodné informácie, ktoré sú mu poskytované od účastníkov konania počas 
konania, stanovenej Nariadením.“ K námietke, že zistený rozsah nie je možné 
považovať za závažný negatívny vplyv na ZDSVZ uviedol „v tejto súvislosti 
Nariadenie nestanovuje číselné ani percentuálne kritériá na posudzovanie otázky 
závažnosti vo vzťahu k ohrozeniu ZDSVZ. Uvedené je preto v právomoci členského 
štátu, pričom v podmienkach Slovenskej republiky, v zmysle kompetenčných ustanovení 
platnej vnútroštátnej legislatívy, z pohľadu dopadu na verejné financie, ide 
o právomoc objednávateľa služieb vo verejnom záujme.“. K návrhu RegioJet, 
v ktorom navrhol úpravu plánu spočívajúcu v predĺžení spojov do Štúrova, resp. 
Budapešti uviedol, že takýto návrh nemožno považovať za úpravu plánu v zmysle 
Nariadenia, pretože by sa predĺžením trasy dopad na ZDSVZ zvýšil, išlo by o úplne 
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novú službu, ktorá nebola predmetom konania, upravovaná má byť nie služba, ale plán 
(nakoľko samotné Nariadenie hovorí o úprave plánu). Dopravný úrad vyhodnotil, že 
„v rámci existujúcej siete medzinárodnej osobnej železničnej dopravy, ktorá 
prechádza aj územím Slovenskej republiky, je traťový úsek Bratislava – Praha 
považovaný za časť medzinárodného koridoru Budapešť – Bratislava - Praha“, 
v určitých časových polohách je možné realizovať prestup na ďalšie spojenia smer 
sever a juh Európy a je zabezpečená previazanosť so službami vo vnútroštátnej 
osobnej doprave na území Slovenskej republiky. Mal za to, že „v rámci aktuálneho 
nastavenia medzinárodnej osobnej dopravy sú uzatvorené bilaterálne zmluvy medzi 
zúčastnenými dopravcami. ... Vzhľadom na medzinárodné zmluvné záväzky ZSSK, nie 
je možné, aby táto pristúpila, z dôvodu nerentabilnosti v dôsledku vstupu komerčného 
dopravcu k rušeniu zmluvne dohodnutých vlakových spojení, obmedzeniu kapacity 
alebo zníženiu cestovného na území Slovenskej republiky. ... ZSSK má k dispozícii len 
limitované možnosti pružne reagovať na výšku ceny cestovného v závislosti na vstup 
konkurencie na trh. Porušenie týchto bilaterálnych, resp. multilaterálnych dohovorov 
by mohlo viesť k zrušeniu trasy Budapešť – Praha cez územie Slovenskej republiky 
a súčasne k povinnosti ZSSK ako zmluvnej strany kompenzovať druhej zmluvnej 
strane, t.j. Českým dráham a.s., stratu spočívajúcu v náraste nákladov generovaných 
nevyužívaním dráhových vozidiel za každý nenajazdený vlakový kilometer.“ Dopravný 
úrad zohľadnil primárne záujmy cestujúcej verejnosti v strednodobom a dlhodobom 
horizonte. Pretože súkromný dopravca, ktorý nie je zmluvne viazaný sa riadi výhradne 
svojimi ekonomickými záujmami, existuje riziko, že uňho „môže dôjsť k náhlym 
zmenám napr. cenovej politiky, poskytovanej kapacity, prípadne k náhlemu odchodu 
z trate vôbec bez adekvátnej náhrady pre cestujúcu verejnosť.“. K stanovisku DG 
MOVE sa vyjadril tak, že toto je vypracované na základe evidentne nedostatočných 
a jednostranných informácií a naň nadväzujúce stanovisko RegioJet považuje za 
irelevantné. K námietke, že jeho konanie javí znaky závislého postupu a rozhodovania 
DÚ SR od MDV SR uviedol, že RegioJet nešpecifikoval, v čom vidí tieto znaky 
závislosti a Dopravný úrad konštatuje, že MDV SR je v tomto konaní k nemu vo 
vzťahu účastníka konania k správnemu orgánu, pričom MDV SR je z pozície 
objednávateľa služieb vo verejnom záujme oprávnené sa vyjadrovať k niektorým 
zásadným otázkam.  

 
24. RegioJet v rozklade zhrnul v piatich nižšie uvedených bodoch dôvody, pre ktoré je 

podľa jeho názoru potrebné napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, že konanie sa 
zastavuje, alebo ho zrušiť a vec vrátiť na konanie prvostupňovému správnemu orgánu. 
1) Neprípustnosť skúšky hospodárskej rovnováhy – podľa jeho názoru v danom 
prípade nie sú vôbec splnené podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi 
Európskej únie pre vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy; 
2) Vykonanie a výsledok skúšky hospodárskej rovnováhy – má za to, že predmetné 
konanie je postihnuté neurčitosťou a utajením postupov, hodnotiacich kritérií, ako aj 
údajov, ktoré boli v rámci vykonania skúšky hospodárskej rovnováhy zohľadnené, 
resp. ignorované, ako aj s tým súvisiacou nemožnosťou tieto okolnosti podrobiť 
predbežnej revízii; 
3) Nedostatok nezávislosti – dospel k záveru, že Dopravný úrad sám priznáva, že je 
pri svojom rozhodovaní závislý na stanovisku ďalšieho účastníka konania, čo je 
v rozpore s príslušnými právnymi predpismi; 
4) Zásah do ústavne zaručených základných práv a slobôd – podľa jeho názoru 
neposkytnutím súčinnosti, upresňujúceho vysvetlenia, resp. pokynov, ako aj popretím 
možnosti plnohodnotne sa vyjadriť k podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci 
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samej zo strany Dopravného úradu došlo k podstatnému porušeniu, resp. zásahu do 
zásady rovného postavenia účastníkov konania, a tým bolo porušené jeho právo na 
spravodlivý proces; 
5) Efektívna aplikácia práva Európskej únie – má za to, že došlo k porušeniu 
povinnosti Dopravného úradu spočívajúcej v efektívnej aplikácii noriem Európskej 
únie, a to v dôsledku výrazného prekročenia stanoveného časového limitu pre vydanie 
právoplatného rozhodnutia vo veci samej. 
Dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je vecne nesprávne, zakladá sa na 
nesprávnom právnom posúdení danej otázky, ako aj na chybnom a nedostatočnom 
výklade a použití príslušných právnych predpisov. Podľa jeho názoru je tiež postihnuté 
podstatnými procesnými nedostatkami a vadami. 

25. K prvému dôvodu argumentuje najmä tým, že: 
- ustanovenie článku 11 ods. 1 Smernice upravuje možnosť obmedziť právo prístupu 

k dopravným službám stanovené v článku 10 medzi miestom odchodu a miestom 
určenia, ale takéto obmedzenie iba so stanovenou výnimkou nemôže svojim 
účinkom obmedziť právo nechať cestujúcich nastúpiť na akejkoľvek stanici 
umiestnenej na medzinárodnej trase a nechať ich vystúpiť na inej stanici vrátane 
staníc umiestnených v tom istom členskom štáte; 

- možnosť obmedziť prístup služby medzinárodnej osobnej dopravy k vnútroštátnej 
železničnej infraštruktúre je limitovaná na dopravu zahrňujúcu súčasné 
nastupovanie a vystupovanie cestujúcich na medziľahlých zastávkach v rámci 
členského štátu za stanovených podmienok, teda čistú medzinárodnú novú službu 
(bez medziľahlých zastávok v členskom štáte) nemôže regulačný orgán obmedziť 
a skúška hospodárskej rovnováhy sa u nej nedá vykonať; 

- v predmetnej veci v rámci navrhovanej služby nebude obsluhovať žiadnu 
medziľahlú zastávku na území Slovenskej republiky a pôjde o čisto medzinárodnú 
službu. 

- uvedené svojimi stanoviskami potvrdila Európska Komisia, Generálne riaditeľstvo 
pre mobilitu a dopravu; 

- argumentácia Dopravného úradu v napadnutom rozhodnutí o medzinárodnom 
charaktere ZDSVZ je nesprávna, nakoľko je uzatvorená výlučne medzi 
slovenskými subjektmi a má iba vnútroštátnu pôsobnosť a zmluva medzi ZSSK 
a Českými dráhami, a.s. je zmluvou súkromnoprávnou, uzatvorenou medzi dvoma 
dopravcami v rámci výkonu ich podnikateľskej činnosti, pričom ZDSVZ na ňu 
neodkazuje, ani k jej uzatvoreniu ZSSK nezaväzuje. 
(k nim v bodoch 36 až 47 tohto rozhodnutia) 

26. K druhému dôvodu najmä  tým, že: 
- zistený vplyv 0,76 až 3,9 promile plnenia nie je možné v žiadnom prípade 

považovať za závažný negatívny vplyv na ZDSVZ, pričom ani nie je možné 
výpočet tohto zisteného vplyvu analyzovať a overiť; 

- Dopravný úrad sa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal jednotlivými kalkuláciami 
a argumentmi RegioJet, s poukazom na nálezy Ústavného súdu Slovenskej 
republiky sp. zn. IV. ÚS 296/09 zo dňa 10.12.2009, sp. zn. II. ÚS 410/06 zo dňa 
02.08.2007 je jeho konštatovanie nedostatočné a arbitrárne, zakladajúce bez 
ďalšieho nepreskúmateľnosť rozhodnutia; 

- Dopravný úrad tiež „absolútne nesprávne a nerelevantne“ skonštatoval, že 
RegioJet je „len súkromným dopravcom“, ktorý by mohol náhle zmeniť cenovú 
politiku, kapacitu služieb či odísť z trate, t.j. že takáto služba je nestabilná. Tento 
argument považuje za neodôvodnenú, ničím nepodloženú špekuláciu Dopravného 
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úradu diskriminujúcu súkromných dopravcov a popierajúcu zásadu otvoreného trhu 
medzinárodnej dopravy.  

- Dopravný úrad en bloc nesprístupnil dokument obsahujúci posúdenie – skúšku 
hospodárskej rovnováhy, z ktorého vyplýva záver o údajnom závažnom 
negatívnom vplyve; 

- Dopravný úrad nezisťoval a neskúmal naplnenie znakov obchodného tajomstva 
a neuviedol na základe akých úvah dospel k záveru, že označené informácie 
spĺňajú atribúty obchodného tajomstva, z ktorého dôvodu je rozhodnutie 
nepreskúmateľné; 

- Dopravný úrad ani v zmysle Nariadenia nebol oprávnený neodôvodnene bez 
preukázania naplnenia znakov obchodného tajomstva analýzu nesprístupniť; 

- pretože je Dopravný úrad autorom analýzy, ním aplikované príslušné metódy, 
kritéria, postupy, kalkulácie nemôžu napĺňať znaky obchodného tajomstva; 

- Dopravný úrad nebol oprávnený odmietnuť sprístupniť analýzu en bloc, vylúčenie, 
resp. utajenie sa môže vzťahovať len na tie informácie, ktoré reálne tvoria 
obchodné tajomstvo ZSSK a MDV SR, nie však na celý dokument; 

- argument Dopravného úradu, že nie je v jeho možnostiach vyhotoviť niekoľko 
verzií predmetného dokumentu tak, aby jednotlivým účastníkom neboli 
sprístupnené informácie obsahujúce obchodné tajomstvo ostatných účastníkov 
konania je nepravdivé, pretože je jeho povinnosťou urobiť opatrenia, aby sa takéto 
informácie nesprístupnili a zároveň sa umožnilo sprístupnenie ostatných informácií 
(napr. vyhotovením fotokópií s následným začiernením vybraných častí); 

- analýza nie je dokumentom slúžiacim výhradne pre potreby Dopravného úradu, ide 
o rozhodujúci podklad pre rozhodnutie, ku ktorému sa mal RegioJet v zmysle § 33 
správneho poriadku právo vyjadriť. Bez sprístupnenia analýzy nie je možné zo 
strany RegioJet (ani len rámcovo) preveriť, či tieto kritériá Dopravný úrad 
skutočne skúmal, v akom rozsahu a ako ich „vzájomne pomeroval“, a k týmto sa 
následne vyjadriť; 

- v dôsledku odopretia sprístupnenia analýzy nebolo zo strany RegioJet objektívne 
možné adekvátne reagovať a vyhovieť výzve na úpravu plánu, čím bola 
Dopravným úradom odoprená možnosť upraviť plán tak, aby neohrozoval 
hospodársku rovnováhu ZDSVZ.  
(k nim v bodoch 48 až 56 tohto rozhodnutia) 

27. K tretiemu dôvodu najmä tým, že: 
- od Dopravného úradu je požadované, aby bol v tomto konaní nezávislý, čo 

znamená, že je povinný striktne dodržiavať postupy a kritériá uvedené v Nariadení, 
a to pri rešpektovaní zásady nediskriminácie. Iba on má právomoc posúdiť, či bude 
hospodárska rovnováha ZDSVZ ohrozená a v rámci toho hodnotiť závažnosť 
negatívneho vplyvu služby; 

- Nariadenie vo svojom článku 14 uvádza, že regulačný orgán v rámci postupu 
posúdenia zohľadňuje (nielen vyčísluje) aj vplyv na čistý finančný účinok služieb; 

- poukazuje na znenie článku 55 Smernice, v zmysle ktorého musí byť regulačný 
orgán pri prijímaní rozhodnutí „právne oddelený a nezávislý od akéhokoľvek iného 
verejného alebo súkromného subjektu,... a byť funkčne nezávislý od akéhokoľvek 
príslušného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní zmluvy o službách vo 
verejnom záujme“, tiež že „pri výkone funkcií regulačného orgánu nesmie 
požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani iného verejného alebo 
súkromného subjektu“; 

- Dopravný úrad nie je nezávislý, ak si pri výkone jemu zverenej kompetencie 
vypýtal stanovisko „reprezentanta Slovenskej republiky“ – MDV SR, „v podstate 
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pokyny k ďalšiemu konaniu vo veci“. MDV SR sa tak prejudikovaním výsledku 
konania stalo oprávneným subjektom vyhodnocovať závažnosť vplyvu na ZDSVZ, 
čo je hrubým porušením práva. 
(k nim v bodoch 57 tohto rozhodnutia) 

28. K piatemu dôvodu najmä tým, že: 
- Dopravný úrad nedodržal zákonnú lehotu k vydaniu rozhodnutia, keď 

z odôvodnenia rozhodnutia a z obsahu spisu vyplýva, že Dopravný úrad disponoval 
všetkými príslušnými informáciami dňa 12.05.2017, skúšku hospodárskej 
rovnováhy vykonal až dňa 28.06.2017, teda po uplynutí Nariadením stanovených 6 
týždňov; 

- šesťtýždňová hmotnoprávna lehota sa vzťahuje ku konečnému, právoplatnému 
rozhodnutiu vo veci, pričom napadnuté rozhodnutie bolo vydané až dňa 14.09.2017 
a doposiaľ nie je právoplatné, z čoho vyplýva, že „právo RegioJet k železničnej 
infraštruktúre nemôže byť obmedzené“.  
(k nim v bodoch 58 až 59 tohto rozhodnutia) 

29. Dopravný úrad mal okrem toho úplne ignorovať alternatívny návrh RegioJet na 
„úpravu plánu spočívajúcu v posunutí zahájenia prevádzky jedného páru vlakov 
RegioJet na trase o 6 ďalších mesiacov, t.j. od 10.06.2018, a to tak, aby bol prípadný 
vplyv redukovaný.“   
(k argumentu v bode 57 tohto rozhodnutia) 

30. RegioJet podaním zo dňa 10.10.2017 „Doplnenie rozkladu proti rozhodnutiu 
Dopravného úradu, divízie dráh a dopravy na dráhach zo dňa 14.09.2017, č. k.: 
06218/2017/ORD-051“ Dopravnému úradu doručeným dňa 11.10.2017 doplnil svoj 
rozklad okrem iného o nasledovné tvrdenia, ktoré iba nadväzujú na tvrdenia v rozklade 
- MDV SR u ZSSK objednáva len dopravu na území Slovenskej republiky, 

objednávané prepravné spojenie nie je konkurenčné s prepravným spojením, ktoré 
plánuje realizovať RegioJet, pretože ten má záujem prepravovať cestujúcich zo 
zastávky Bratislava do zastávok Břeclav, Brno, Pardubice, Praha a späť; 

- objednávka Českej republiky na zabezpečenie úseku Břeclav – Praha nemá žiadnu 
priamu súvislosť s objednávkou MDV SR; 

- Cestujúci RegioJet nebudú prepravovaní z Bratislavy do Kútov št. hr., nakoľko táto 
zastávka v rámci danej trasy neexistuje; 

- Prípadná spolupráca Českých dráh a ZSSK v druhom úseku (na území Českej 
republiky) nemá na ZDSVZ žiaden vplyv; 

 
31. Dňa 20.10.2017 sa k rozkladu vyjadrili ŽSR, že nemajú pripomienky k podanému 

rozkladu v znení jeho doplnenia. 
 

32. Dňa 24.10.2017 sa k rozkladu vyjadril ZSSK. Napadnuté rozhodnutie považoval za 
vecne správne, konzistentné a presvedčivo odôvodnené. RegioJet podľa jeho názoru 
v rozklade neuviedol nové skutočnosti prípadne argumentáciu oproti svojim 
predchádzajúcim podaniam ku ktorým by sa Dopravný úrad už v napadnutom 
rozhodnutí nevyjadril. Poukazuje na to, že vo vzťahu k medziľahlosti zastávok alebo 
vo vzťahu k výlučne vnútroštátnej službe nie je v normatívnom texte uvedená. Tvrdí, 
že „RegioJet v podanom rozklade nijakým spôsobom nezdôvodnil, akým spôsobom 
a akým výkladom právnych noriem (ich logickou postupnosťou) dospel k záveru 
o nesplnení podmienok pre vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy, je nepochybné, 
že RegioJet vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, a trvá na tom, že 
z výkladu právnych noriem je možné dospieť, naopak, k presne opačnému záveru.“. 
Poukázal na to, že Smernica v bode 22 svojej preambuly uvádza „posúdenie, či 
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hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme bola ohrozená, by 
malo zohľadniť vopred určené kritériá, ako je vplyv na ziskovosť akýchkoľvek služieb, 
ktoré sú zahrnuté v zmluve o službách vo verejnom záujme“, zákonodarca mal teda 
jednoznačne na mysli posúdenie hospodárskej rovnováhy v kontexte celej realizovanej 
zmluvy a nie iba jej časti. 
 

33. Dňa 24.10.2017 sa k rozkladu vyjadrilo MDV SR, pričom svoje vyjadrenie rozdelilo 
na všeobecnú a osobitnú časť. Vo všeobecnej časti analyzovalo MDV SR slovenskú 
legislatívu a legislatívu Európskej únie, pričom na základe tejto vykonanej analýzy 
MDV SR došlo k záveru, že: 
1. Smernica umožňuje členským štátom právo obmedziť vo vlastnej legislatíve právo 
prístupu k dopravným službám, na ktoré sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv vo 
verejnom záujme, 
2. Regulačný orgán môže ďalej rozhodnutím obmedziť právo železničného podniku 
nechať cestujúcich nastúpiť na stanici na medzinárodnej vlakovej trase a nechať ich 
vystúpiť na inej stanici tejto trasy, ak by sa bez takéhoto obmedzenia narušila 
hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, 
3. O tom, či by sa takýmto obmedzením narušila hospodárska rovnováha rozhoduje 
regulačný orgán na žiadosť oprávneného subjektu. 
V osobitnej časti sa MDV SR vyjadrilo k jednotlivým námietkam RegioJet v podanom 
rozklade, a to konkrétne: 
1. K nemožnosti vykonať skúšku hospodárskej rovnováhy:  
- pravdepodobne v dôsledku nejednoznačnej terminológie, že nie je zrejmý argument 
RegioJet, 
- RegioJet používa pojem „medziľahlá zastávka“, pravdepodobne namiesto pojmu 
„nácestná“, 
- nie je zrejmé, čo znamená pojem „čistá medzinárodná služba“, keďže nová služba 
predpokladá aj prepravu cestujúcich v rámci SR medzi stanicou Kúty a Bratislava 
(kabotáž), 
- keďže nová služba predpokladá prepravu osôb v rámci SR, nemôže ísť o „čistú 
medzinárodnú službu“ a teda závery a nemožnosti vykonania skúšky hospodárskej 
rovnováhy nie sú správne, 
- stanovisko DG MOVE považuje za vypracované na základe jednostranných 
informácií, stanovisko nie je možné považovať za podklad rozhodnutia, nakoľko DG 
MOVE uviedlo, že jeho názor nie je možné považovať za formálne stanovisko 
Európskej komisie. 
2. K vykonaniu a výsledku skúšky hospodárskej rovnováhy: 
- k nesprístupneniu spôsobu a postupu pri vykonaní skúšky sa stotožňujú 
s odôvodnením rozhodnutia prvostupňového rozhodnutia, pričom tento postup nie je 
možné považovať za diskriminačný, keďže sa rovnakým spôsobom postupovalo voči 
všetkým účastníkom konania, 
3. K nezávislosti Dopravného úradu: 
- Získavanie podkladov korešponduje s § 32 správneho poriadku a nemôže byť 
považovaný za zásah do rozhodovania. 
V ostatných bodoch sa MDV SR stotožnilo s odôvodnením prvostupňového správneho 
orgánu uvedenom v prvostupňovom rozhodnutí a navrhlo rozhodnutie potvrdiť 
a rozklad zamietnuť. 
 

34. Rozkladová komisia Dopravného úradu preskúmala napadnuté rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu v celom rozsahu, voči nemu podaný rozklad, ako aj 
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predložený spisový materiál v tejto veci  a navrhla predsedovi Dopravného úradu 
z nižšie uvedených dôvodov, s ktorými sa predseda Dopravného úradu plne stotožnil, 
napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.   

 
35. Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam RegioJet 

predseda Dopravného úradu ako druhostupňový správny orgán uvádza a konštatuje 
nasledovné. 

 
36. Podľa článku 11 ods. 1 Smernice, „členské štáty môžu obmedziť právo prístupu k 

dopravným službám stanovené v článku 10 medzi miestom odchodu a miestom určenia, 
na ktoré sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme, ktoré sú 
v súlade s právom Únie. Takéto obmedzenie nemôže svojím účinkom obmedziť právo 
nechať cestujúcich nastúpiť na akejkoľvek stanici umiestnenej na medzinárodnej trase 
a nechať ich vystúpiť na inej stanici vrátane staníc umiestnených v tom istom 
členskom štáte okrem prípadu, ak by výkon uvedeného práva ohrozil hospodársku 
rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme.“. 

37. Článok 11 Smernice vo svojom prvom odseku dal členským štátom možnosť obmedziť 
právo prístupu k dopravným službám stanoveným v článku 10 Smernice, a to za 
podmienky, že ide o prístup k dopravným službám medzi miestom odchodu a miestom 
určenia, na ktoré sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme 
(ktorá je v súlade s právom Európskej únie).  

38. Slovenský zákonodarca sa rozhodol túto možnosť využiť a právo prístupu 
k dopravným službám v zmysle článku 11 ods. 1 Smernice obmedzil. Urobil to 
zmenou zákona o dráhach, konkrétne v jeho § 39. Kým podľa § 39 ods. 1 zákona 
o dráhach „regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise v 
medzinárodnej osobnej doprave obmedziť prístup železničného podniku k železničným 
službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry v súvislosti s prístupom na železničnú 
infraštruktúru, medzi miestom odchodu vlaku a miestom určenia vlaku na území 
Slovenskej republiky, ak sa na túto časť železničnej infraštruktúry vzťahuje zmluva o 
dopravných službách vo verejnom záujme, ....“, druhý odsek § 39 stanovil 
„obmedzenie prístupu k železničným službám podľa odseku 1 nesmie obmedziť právo 
železničného podniku nechať cestujúcich nastúpiť na stanici na medzinárodnej 
vlakovej trase a nechať ich vystúpiť na inej stanici tejto trasy; to neplatí, ak by sa tým 
narušila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách vo verejnom 
záujme.“.  

39. Smernica, ani Nariadenie bližšie nešpecifikujú, či na to, aby regulačný orgán mohol 
vykonať skúšku hospodárskej rovnováhy a rozhodnúť o obmedzení navrhovanej novej 
služby, musia byť medzi miestom odchodu a miestom určenia medziľahlé zastávky. 
Druhá veta článku 11 ods. 1 Smernice upravuje, že ak je ohrozená hospodárska 
rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme, je možné obmedziť aj právo 
nechať cestujúcich nastúpiť a vystúpiť na stanici, pričom v tomto prípade by išlo 
o právo nechať cestujúceho nastúpiť, alebo vystúpiť na stanici Bratislava, hlavná 
stanica (v uvedenom prípade by na druhej strane „akoukoľvek“, alebo „inou“ stanicou 
boli spomenuté tri stanice v Českej republike (Praha, hl. n., Břeclav os. n., Brno hl. 
n.,)).  

40. Do dnešného dňa taktiež nebolo - na to príslušným orgánom právoplatne rozhodnuté, 
že ZDSVZ je v rozpore s právom Európskej únie.  

41. V predmetnom prípade má navrhovaná nová služba medzinárodnej osobnej dopravy 
ako miesto odchodu stanovenú Českú republiku - Praha hlavné nádraží a 
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miesto určenia Slovenskú republiku – Bratislava, hlavná stanica. 71 km navrhovanej 
trasy je na území Slovenskej republiky, pričom na území Slovenskej republiky je tiež 
plánovaná zastávka na vystúpenie alebo na nastúpenie cestujúcich (Bratislava hlavná 
stanica).  

42. Podľa čl. II, bod 5 ZDSVZ, cit: „Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme 
sa uzatvára na zabezpečenie dopravných služieb vo vnútroštátnej doprave 
a v medzinárodnej doprave na území Slovenskej republiky vlakmi verejnej osobnej 
dopravy, ktoré majú na území Slovenskej republiky najmenej jednu zastávku na 
vystúpenia alebo na nastúpenie cestujúcich.“. 

43. ZDSVZ tak má oblasť svojej vecnej a miestnej platnosti vymedzenú nielen vo 
vnútroštátnej doprave, ale aj v doprave medzinárodnej, a to na území Slovenskej 
republiky. Podmienkou je aspoň jedna zastávka na vystúpenie alebo nastúpenie na 
území Slovenskej republiky, čo v predmetnom prípade splnené je (Bratislava, hlavná 
stanica). 

44. Vzhľadom na vyššie uvedené možno tvrdiť, že „Slovenská republika v zákone 
o dráhach (§ 39) obmedzila právo prístupu k dopravným službám stanoveným v článku 
10 Smernice okrem iného tiež na trase medzi Prahou hl. n. a Bratislavou, hl. st., na 
ktoré sa vzťahuje ZDSVZ (aj keď iba pre územie Slovenskej republiky). Ak by výkon 
práva nechať cestujúcich nastúpiť na akejkoľvek stanici umiestnenej na medzinárodnej 
trase a nechať cestujúcich vystúpiť na inej stanici vrátane (nie však výlučne) staníc 
umiestnených v tom istom členskom štáte ohrozil hospodársku rovnováhu ZDSVZ, 
možno obmedziť aj toto právo.“ 

45. Smernica s Nariadením vo svojich ustanoveniach nepodmieňujú povinnosť vykonať 
skúšku hospodárskej rovnováhy, ani nepodmieňujú povinnosť rozhodnúť o obmedzení 
práva nechať cestujúcich nastúpiť na stanici umiestnenej na medzinárodnej trase 
a vystúpiť na inej stanici tým, že navrhovaná nová služba má mať na území členského 
štátu (ktorého regulačný orgán o žiadosti koná) medziľahlé zastávky, a ani citácie 
RegioJet o ničom takom nehovoria. Akékoľvek stanovisko Komisie Európskej únie 
neopierajúce sa o konkrétne obmedzenia stanovené v ustanoveniach Smernice, alebo 
Nariadenia je potrebné brať do úvahy ako možný teleologický výklad hovoriaci 
o úmysle tvorcu právneho predpisu (poznámka: tento však môže byť odlišný od 
úmyslu legislatívnych orgánov). Aj v ňom Komisia Európskej únie v ustanovení 
článku 11 ods. 1 Smernice pozoruje medziľahlé zastávky napriek tomu, že sa ako 
možnosť (nie obmedzenie) spomínajú iba v časti „Takéto obmedzenie nemôže svojim 
účinkom obmedziť právo nechať cestujúcich nastúpiť na akejkoľvek stanici 
umiestnenej na medzinárodnej trase a nechať ich vystúpiť na inej stanici, vrátane 
staníc umiestnených v tom istom členskom štáte okrem prípadu ...“. Správny orgán sa 
nesmie v konaní správať alibisticky a v prípade rozporu výkladu teleologického 
s ostatnými právnymi výkladmi jednoducho uprednostniť výklad teleologický 
umožňujúci mu vo veci nekonať. Ak by správne orgány postupovali inak, zrejme by 
pre tvrdený úmysel tvorcu právneho predpisu vo veľkom počte správnych konaní 
nebolo príslušného správneho orgánu a právne subjekty by sa nevedeli domôcť svojich 
práv. Iné je to v opačnom prípade, teda v prípade, ak správnemu orgánu práve 
teleologický výklad ustanovení ukladá povinnosť vo veci konať. V tom prípade 
Správny orgán musí obzvlášť starostlivo skúmať dodržanie zásady legitímnych 
očakávaní pre prípad priklonenia sa k výkladu teleologickému. Predseda Dopravného 
úradu však venoval aj tomuto prípadu (v ktorom teleologický výklad znamená 
nemožnosť konania) primeranú pozornosť, keď sa nielen riadne oboznámil 
s predloženými stanoviskami Komisie Európskej únie, ale sa aj osobne zúčastnil 
stretnutia, na ktorom však Európska komisia iba zopakovala svoje stanovisko, avšak 
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toto zostalo v rovine - znením ustanovení Nariadenia, alebo Smernice nepodloženého 
teleologického výkladu (poznámka: s upozornením aj samotnej Európskej komisie, že 
sa jedná len o jej právny názor s vedomím, že názor súdov môže byť odlišný).  
Medziľahlé zastávky sú však ako v Smernici, tak v Nariadení spomínané iba 
v súvislosti so zamedzením otvorenia trhu vnútroštátnej osobnej dopravy, čo je ale 
posudzované pri skúške základného účelu (kedy je možným výsledkom prehodnotenie 
žiadosti na žiadosť o vnútroštátnu osobnú dopravu (s dôsledkom, že na túto sa už 
neaplikuje Nariadenie)), nie pri skúške hospodárskej rovnováhy, kde sa hovorí už 
iba o vplyve medzinárodnej osobnej dopravy na zmluvu o službách vo verejnom 
záujme. Uvedené je zrejmé zo znenia druhého bodu preambuly Nariadenia (bod je 
o základnom účele nových služieb), v ktorom je uvedené „zavedenie nových 
medzinárodných služieb osobnej železničnej dopravy s otvoreným prístupom 
a s medziľahlými zastávkami (pozn.: nie každá nová medzinárodná služba osobnej 
železničnej dopravy toto spĺňa, ale iba tieto majú podľa Nariadenia potenciál otvoriť trh 
vnútroštátnej dopravy) by nemalo slúžiť na otvorenie trhu vnútroštátnej osobnej dopravy, 
ale malo by sa zamerať len na zastávky, ktoré dopĺňajú medzinárodnú službu. 
Základným účelom nových služieb by mala byť preprava cestujúcich v rámci 
medzinárodnej trasy. Na základe žiadosti príslušných orgánov alebo zainteresovaných 
železničných podnikov príslušný regulačný orgán uvedený v oddiele 4 kapitoly IV 
smernice 2012/34/EÚ určí základný účel navrhovanej novej služby.“, pričom skúšku 
hospodárskej rovnováhy upravuje tretí bod preambuly Nariadenia, v ktorom (a ani 
v ostatných ustanoveniach týkajúcich sa skúšky hospodárskej rovnováhy) sa 
medziľahlé zastávky vôbec nespomínajú „otvorenie medzinárodnej osobnej 
železničnej dopravy hospodárskej súťaži (pozn.: neotvára sa vnútroštátna, teda v bode 
2 uvedená podmienka v tomto prípade absentuje) môže mať vplyv na organizáciu a 
financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných na základe zmluvy o 
službách vo verejnom záujme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007. V súlade s článkom 11 smernice 2012/34/ES môžu členské štáty 
obmedziť právo prístupu na trh, ak by sa týmto právom ohrozila hospodárska 
rovnováha zmlúv o službách vo verejnom záujme. Regulačný orgán by mal na žiadosť 
príslušných orgánov, manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku, ktorý plní 
zmluvu o službách vo verejnom záujme, určiť, či navrhovaná nová služba 
medzinárodnej osobnej železničnej dopravy ohrozí hospodársku rovnováhu zmluvy o 
službách vo verejnom záujme.“. ZDSVZ, ktorá je až do právoplatného rozhodnutia 
o opaku vo svojom čl. II bod 5 v súlade s právom Európskej únie však upravuje aj 
medzinárodnú dopravu na území Slovenskej republiky a preto ju môže navrhovaná 
nová služba osobnej medzinárodnej dopravy ohroziť. Dopravný úrad by zastavením 
konania pre neprípustnosť skúšky hospodárskej rovnováhy porušil nielen vnútroštátnu, 
ale aj európsku legislatívu a zároveň spôsobil minimálne priamu škodu Slovenskej 
republike vyčíslenú v skúške hospodárskej rovnováhy na 516 224 eur až 2 711 010 
eur. Za takéhoto právneho a skutkového stavu postupoval prvostupňový správny orgán 
správne, ak na žiadosť vykonal skúšku hospodárskej rovnováhy a posúdil vplyv 
navrhovanej služby na ZDSVZ. Ak by bola podaná pri tejto navrhovanej službe 
žiadosť o vykonanie skúšky základného účelu, absencia medziľahlých zastávok by 
zrejme pri takej skúške bola podstatnou skutočnosťou. V predmetnom konaní nie je 
otázne, či je na území Slovenskej republiky navrhovaná služba službou 
medzinárodnou. Túto skutočnosť nikto nespochybňuje a oprávnené subjekty ani 
nežiadali o vykonanie skúšky základného účelu. Aj čisto medzinárodná služba môže 
mať kvôli spomínanému rozsahu ZDSVZ na túto zmluvu vplyv, ktorým by ohrozila 
hospodársku rovnováhu ZDSVZ.  
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46. Prvostupňový správny orgán sa v napadnutom rozhodnutí s námietkou RegioJet 
vysporiadal na konci strany 12, v ktorom poukázal na „medzinárodný“ charakter 
ZDSVZ (pozn.: samotná zmluva má charakter vnútroštátny, avšak sú v nej upravené i 
medzinárodné trasy na území Slovenskej republiky; nie je tak vzhľadom na absenciu 
územia Českej republiky potrebné, aby bola zmluvnou stranou ZDSVZ aj Česká 
republika). Poukázal na jej doposiaľ nespochybnenú zákonnosť a na povinnosť 
Dopravného úradu jej znenie rešpektovať a ZDSVZ v zmysle príslušných ustanovení 
práva Európskej únie, ako aj vnútroštátneho práva ju chrániť pred ohrozením jej 
hospodárskej rovnováhy. 

47. S uvedeným konštatovaním Dopravného úradu sa predseda Dopravného úradu 
stotožňuje a k tvrdeniu RegioJet, že na zmluvu medzi ZSSK a Českými dráhami, a.s. 
ZDSVZ neodkazuje, ani k jej uzatvoreniu ZSSK nezaväzuje, považuje za potrebné 
uviesť, že v článku 10 ods. 3 ZDSZV je zrejmé, že s takýmito zmluvami ZDSVZ 
počíta, MDV SR ich je povinný podporovať, keď je uvedené, cit: „Dopravca bude 
rešpektovať medzinárodnú spoluprácu a záväzky (napr. s dopravcami susedných 
krajín). Objednávateľ podporuje rešpektovanie týchto kontraktov, ak ich predtým 
odsúhlasil a dosahujú požadované parametre. Po vstupe zmluvy do účinnosti 
dopravca vopred prekonzultuje s objednávateľom svoj zámer uzatvoriť nové 
medzinárodné dohody a záväzky ešte pred ich uzatvorením.“, pričom tieto musí 
ZSSK v zmysle ZDSVZ vopred prekonzultovať s MDV SR. Zároveň existuje aj 
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky  
o železničnej doprave cez štátne hranice, z 22.02.1996 a Slovenská a Česká 
republika sú zmluvnými stranami Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) z 09. mája 1980 v platnom znení, ktorý predpokladá 
spoluprácu železničných dopravcov na účely cezhraničnej železničnej dopravy. 

 
48. Vykonanou skúškou hospodárskej rovnováhy zistený priamy vplyv navrhovanej novej 

služby na ZDSVZ za obdobie rokov 2018-2020 (516 244 eur až 2 711 010 eur) bol 
vypočítaný na základe informácií a dát poskytnutých Dopravnému úradu účastníkmi 
konania. Tieto informácie RegioJet a ZSSK označili ako obchodné tajomstvo. Vo 
svojom výpočte Dopravný úrad zohľadnil z poskytnutých dát najmä kapacitu a 
predpokladanú obsadenosť vlakov RegioJet, predpokladaný počet cestujúcich, ktorí by 
využili služby RegioJet a odhadovanú priemernú tržbu ZSSK na jedného cestujúceho. 
Výšku priemernej tržby na jednu osobu určil regulačný orgán z informácií od 
účastníkov konania. Z predložených odhadov RegioJet a ZSSK stanovil Dopravný 
úrad dolnú a hornú hranicu cestujúcich RegioJet za obdobie 2018-2020, ktorú 
vynásobil ním určenou výškou priemernej tržby ZSSK. Odhady RegioJet tak počítajú 
s nižším počtom cestujúcich a s nižšími tržbami ZSSK na jedného cestujúceho a na 
druhej strane odhady ZSSK s vyššími ako boli vypočítané správnym orgánom prvého 
stupňa. Ten postupoval tak, aby boli ním prijaté hodnoty čo najobjektívnejšie 
a v odhade najrealistickejšie. Nie je možné v rozhodnutí uviesť presné hodnoty 
s akými Dopravný úrad počítal, pretože by sa z nich dalo jednoduchým spôsobom 
odvodiť, aké hodnoty poskytli RegioJet a ZSSK ako súčasť svojho obchodného 
tajomstva, čím by Dopravný úrad v konečnom dôsledku sprístupnil poskytnuté 
obchodné tajomstvá iným osobám, a svojim konaním tak porušil všeobecne záväzné 
právne predpisy. Dopravný úrad sa ďalej pri skúške hospodárskej rovnováhy mimo 
výpočtu negatívneho vplyvu navrhovanej novej služby na ZDSVZ tiež zaoberal 
marketingovými stratégiami oboch spoločností a možnými reakciami ZSSK 
a niektorými ďalšími otázkami, ako napríklad úspory nákladov, prípadné prínosy, 
externým prostredím pokrývajúcim cestujúcu verejnosť a spolupracujúce subjekty. 
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Niektoré časti informácií a tvrdení, z ktorých vychádzal, neboli obchodným 
tajomstvom, tieto má RegioJet k dispozícií, pretože mal a preukázateľne využil prístup 
k spisu v ktorom sa tieto nachádzali (pozn.: Dopravný úrad poskytol „premazanú 
verziu“). Svoje závery vyjadril Dopravný úrad v napadnutom rozhodnutí, RegioJet 
niektoré z nich v rozklade neskôr napadol. 

49. Podľa ustanovenia § 17 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), „predmetom práv patriacich k 
podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti 
obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú 
skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v 
príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa 
utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje“ 

50. Podľa ustanovenia § 20 Obchodného zákonníka, „proti porušeniu alebo ohrozeniu 
práva na obchodné tajomstvo prislúcha podnikateľovi právna ochrana ako pri nekalej 
súťaži.“ 

51. Podľa ustanovenia § 53 Obchodného zákonníka, „osoby, ktorých práva boli nekalou 
súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto 
konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané 
zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie 
bezdôvodného obohatenia.“ 
 

52. Preambula Nariadenia vo svojom bode 6 stanovuje, že „regulačný orgán by mal 
vykonať kvalitatívnu, ako aj kvantitatívnu analýzu s cieľom stanoviť fungovanie 
navrhovanej novej služby v strednodobom horizonte, a nie jej vlastnosti v danom 
okamihu. V metodike prijatej regulačným orgánom na účely skúšky základného účelu 
by sa mali určiť kritériá posúdenia s ohľadom na osobitosti železničnej dopravy v 
príslušnom členskom štáte. Nijaký číselne vyjadrený prah by sa nemal uplatňovať 
prísne alebo izolovane.“,  
vo svojom bode 8 stanovuje, že „posúdenie vplyvu navrhovanej novej služby na 
hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme by malo byť založené 
na objektívnej metóde a kritériách posúdenia, ktoré sa určia v rámci metodiky prijatej 
regulačným orgánom na účely skúšky hospodárskej rovnováhy so zreteľom na 
osobitosti železničnej dopravy v príslušnom členskom štáte. Ekonomická analýza by sa 
mala zamerať na hospodársky vplyv navrhovanej novej služby na zmluvu o službách vo 
verejnom záujme ako celok vrátane špecificky ovplyvnených služieb, a to v celom jej 
časovom rozsahu. Nijaký vopred stanovený číselne vyjadrený prah by sa nemal 
uplatňovať prísne alebo izolovane. Regulačný orgán by mal mimo ekonomickej 
analýzy vplyvu navrhovanej novej služby na zmluvu o službách vo verejnom záujme 
brať do úvahy aj prínosy pre zákazníkov v krátkodobom a strednodobom horizonte.“  
a článok 13 Nariadenia stanovuje „1. Hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo 
verejnom záujme sa považuje za ohrozenú, ak navrhovaná nová služba má závažný 
negatívny vplyv na: i) ziskovosť služieb poskytovaných v rámci zmluvy o službách vo 
verejnom záujme a/alebo ii) čisté náklady príslušného orgánu, ktorý zadáva zmluvu o 
službách vo verejnom záujme. 2. Regulačný orgán posúdi, či navrhovaná nová služba 
ohrozuje hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme. Analýza, 
ktorú vykonáva regulačný orgán, sa zameriava na hospodársky vplyv navrhovanej 
novej služby na zmluvu o službách vo verejnom záujme ako celok, nie na jednotlivé 
služby, ktoré sa v rámci nej poskytujú, a to počas celého obdobia trvania zmluvy. 
Vopred stanovené prahy týkajúce sa osobitných kritérií možno uplatňovať, nie však 
izolovane od ostatných kritérií. 3. Regulačný orgán zohľadní takisto prínosy pre 
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zákazníkov, ktoré v krátkodobom a strednodobom horizonte vyplývajú z novej služby.“. 
Z uvedeného vyplýva, že na posúdenie vplyvu navrhovanej novej služby na 
hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme síce vypočítané 
rozmedzie priameho negatívneho vplyvu na štátny rozpočet má vplyv, avšak je to iba 
jeden z viacerých zisťovaných vplyvov (článok 13 ich rozdeľuje na tri kategórie). Na 
rozdiel od ostatných vplyvov je vplyv na štátny rozpočet (v článku 13 ods. 1 
Nariadenia) v istom rozmedzí kvantifikovateľný a je isté, že v prípade poskytnutia 
prístupu, k vplyvu v rámci zisteného rozsahu dôjde. Nariadenie stanovuje, že výsledok 
konania nemá spočívať iba v konštatovaní, či zistená výška dosahuje nejaké 
vopred stanovené prahy. Rovnako tak Nariadenie stanovuje, že je potrebné, brať do 
úvahy aj špecificky ovplyvnené služby, avšak tak, aby bol v konečnom dôsledku 
vplyv na zmluvu o službách vo verejnom záujme skúmaný ako vplyv na celok. Je 
potrebné zohľadniť aj prínosy, resp. straty spôsobené cestujúcim v krátkodobom 
a strednodobom horizonte (článok 13 ods. 3 Nariadenia) a článok 14 Nariadenia 
príkladom vymenúva kritériá, ktoré musí regulačný orgán zohľadniť (článok 13 ods. 2 
Nariadenia), a to „najmä: a) vplyv na čistý finančný účinok služieb poskytovaných v 
rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme, ktorý sa posudzuje počas celého trvania 
tejto zmluvy; b) prípadné konkurenčné reakcie železničného podniku, ktorý plní 
zmluvu o službách vo verejnom záujme; c) prípadné úspory nákladov železničného 
podniku, ktorý plní zmluvu o službách vo verejnom záujme (napríklad v súvislosti s 
nevykonaním výmeny železničných koľajových vozidiel s končiacou životnosťou alebo v 
súvislosti s pracovníkmi, ktorým sa končí zmluva), ako aj prípadné prínosy pre tento 
železničný podnik vyplývajúce z navrhovanej novej služby (napríklad doprava 
medzinárodných cestujúcich, ktorí by mohli mať záujem o spojenie s regionálnou 
službou v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme); d)možnosť zúžiť rozsah 
pôsobnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme najmä vtedy, keď sa v období 
predmetného posúdenia blíži čas uplynutia jej platnosti; e) vplyv na výkon a kvalitu 
železničných služieb; f) vplyv na plánovanie cestovného poriadku v rámci železničných 
služieb; g) vplyv na prípadné investície železničných podnikov alebo príslušných 
orgánov do železničných koľajových vozidiel.“. Ak potom RegioJet v rozklade 
konštatuje, že zistený vplyv 0,76 až 3,9 promile plnenia nie je možné v žiadnom 
prípade považovať za závažný negatívny vplyv na ZDSVZ, je potrebné uviesť, že 
vzhľadom na vyššie uvedené ide z jeho strany o tvrdenie, že predpokladané priame 
náklady štátu, ktoré môžu v prípade maxima presiahnuť dvojmiliónovú výšku (eur), sú 
pre rozhodnutie Dopravného úradu o žiadosti MDV SR málo podstatné na to, aby iba 
na ich základe bolo konštatované ohrozenie hospodárskej rovnováhy ZDSVZ a nemali 
by byť pri rozhodovaní Dopravného úradu brané do úvahy ako závažné. Uvádzaný 
pomer 0,76 až 3,9 promile plnenia je iba jeden z relevantných pomerov hodnôt, 
pretože správne by sa malo zistené rozmedzie porovnávať aj s hodnotami, ktoré ZSSK 
každoročne na základe Protokolu o vyhodnotení plnenia ZDSVZ uhrádza druhá 
zmluvná strana – objednávateľ, a to z dôvodu nedostatočných platieb úhrady za rok 
(ktorú vypočítaná strata v dôsledku zavedenia navrhovanej služby o vypočítanú 
hodnotu navýši), pretože práve tieto hodnoty predstavujú nepredvídané 
náklady/fluktuácie, ktoré štát doposiaľ každoročne doplácal (čl. XXXII, bod 5 
ZDSVZ „Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy, v prípade 
nedostatočnej platby úhrady za rok N, rozdiel medzi výškou čistého finančného vplyvu 
roku N a úhrnom zálohových platieb poskytnutých objednávateľom v roku N uhradí 
objednávateľ do 28.2. roku N+2.“). V porovnaní so zistenými maximami (približne 
29 miliónov eur ročne, čo vyplýva z verejne dostupných účtovných závierok ZSSK 
- http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/vyrocne-spravy0.html), s ktorými sa 

http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/vyrocne-spravy0.html
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objednávateľ doposiaľ vždy vysporiadal, je vypočítané rozmedzie (516 244 eur až 
2 711 010 eur za tri roky) ku ročným maximám priemerne v pomere od 5,9 
promile až do 3,1 % maxima, čo nie je zanedbateľné.  
Úhrady za výkony vo verejnom záujme boli za posledných 5 rokov: 
2016                209 559 000 eur, 
2015                209 559 000 eur, 
2014                197 559 000 eur, 
2013                197 559 000 eur, 
2012                199 342 000 eur. 
V roku 2017 je tomu 209 559 000 eur. 

 Dodatočné úhrady nákladov za výkony vo verejnom záujme boli zo strany MDV 
SR ZSSK v jednotlivých rokoch nasledovné: 
2016                28 751 000 eur, 
2015                16 547 000 eur, 
2014                15 073 000 eur, 
2013                29 297 000 eur, 
2012                18 166 000 eur. 
(Poznámka: v schvaľovaní je štátny rozpočet na roky 2018-2020 s kódom programu 
07S03- Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach vo výške 
218 000 000 eur/1 rok.) 

 Vypočítané rozmedzie (516 244 eur až 2 711 010 eur za tri roky) síce nie je 
zanedbateľné, vplyv na ZDSVZ nie je spochybniteľný, ale s poukazom na už 
vyššie uvedené nedosahuje „závažnosť“, ktorú vyžaduje Nariadenie pre možnosť 
určenia zo strany  regulačného orgánu, že prístup k železničnej infraštruktúre sa 
odmieta. List MDV SR zo dňa 06.07.2017 „Stanovisko k žiadosti“, Dopravnému 
úradu doručený dňa 11.07.2017 (ďalej len „Stanovisko ministerstva“), v ktorom 
ministerstvo uvádza „po preštudovaní vyčísleného vplyvu sme dospeli k záveru, že 
prevádzkovanie dotknutých spojení môže mať závažné negatívne vplyvy na výnosy 
služieb poskytovaných na základe ZDSVZ“ je neodôvodnený a navyše hovorí iba 
o možnosti závažného negatívneho vplyvu na výnosy služieb. Stanovisko ministerstva 
tak v žiadnom prípade nie je relevantným podkladom pre prijatie záveru o závažnosti 
negatívneho vplyvu na čisté náklady MDV SR a je na mieste úvaha, či nie je potrebné 
metodiku Dopravného úradu v budúcnosti, pre doterajšie skúsenosti s odôvodnením 
stanovísk a námietkam k nedostatku nestrannosti, v dôsledku nepochopenia rozdielu 
medzi odôvodneným stanoviskom a pokynom, v tomto bode upraviť. Na základe 
vyššie uvedeného nebolo v konaní preukázané, že navrhovaná nová služba má 
závažný negatívny vplyv, ale bolo len preukázané, že má vplyv, ktorý síce nie je 
závažný, ale ani zanedbateľný, na čisté náklady príslušného orgánu, ktorý zadáva 
zmluvu o službách vo verejnom záujme a hospodársku rovnováhu ZDSVZ tak nie 
je možné považovať za ohrozenú na tomto základe.   

53. Dopravný úrad sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia z objektívnych a zákonných 
dôvodov nemohol detailne zaoberať jednotlivými údajmi a kalkuláciami RegioJet, ani 
ZSSK. Ani s jednou stranou sa pritom celkom nestotožnil. Ak by sa ale nimi 
v rozhodnutí zaoberal, existovala by veľmi reálna možnosť, že by druhý účastník 
konania využil prípadné nepriame poskytnutie obchodného tajomstva v konkurenčnom 
boji. Obchodné tajomstvo je pritom chránené ako vnútroštátnym právom (najmä v 
Obchodnom zákonníku a v Trestnom zákone), tak právom Európskej únie. Nálezy 
Ústavného súdu Slovenskej republiky je samozrejme vo všeobecnosti potrebné 
rešpektovať, a to v každom takom konaní, v ktorom sú v nich uvádzané závery 
aplikovateľné. Spomínané nálezy sa ale nezaoberajú situáciou, v ktorej by bol správny 
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orgán pri rozhodovaní v odôvodnení svojho rozhodnutia limitovaný povinnosťou 
chrániť pre účely  konania mu poskytnuté informácie označené ako obchodné 
tajomstvo a zároveň majúce charakter obchodného tajomstva. Ak sú hodnoty, 
z ktorých pri svojich výpočtoch správny orgán vychádzal súčasťou obchodného 
tajomstva, nie je bez ohrozenia obchodného tajomstva možné poskytnúť účastníkom 
konania odôvodnenie na rovnakej obsahovej úrovni ako v ostatných prípadoch. 
Poskytnutím obsahu vykonanej skúšky hospodárskej rovnováhy po „začiernení“ 
chráneného obsahu (pozn.: pričom počas konania došlo k tomu, že neutajované 
podklady analýzy poskytnuté ZSSK boli RegioJet sprístupnené), by boli účastníkovi 
konania vo výsledku poskytnuté iba jeho vlastné informácie, spolu s niekoľkými jemu 
už známymi tvrdeniami druhej strany a vetami už sa nachádzajúcimi v napadnutom 
rozhodnutí. Je tomu tak z dôvodu, že z výpočtov, ktoré sa svojim charakterom nemôžu 
inak ako v hodnotách líšiť od tých - účastníkom predložených, sa dá spätne 
dopracovať k poskytnutým údajom ostatných účastníkov konania – k ich obchodnému 
tajomstvu. Bolo by v prvom rade neúčelné a neefektívne, nehospodárne a z pohľadu 
plynutia lehôt nemožné zo strany prvostupňového správneho orgánu takto postupovať. 
Samotný účastník konania pritom i bez vykonania tohto úkonu opakovane napáda 
nedodržanie lehôt konania (zo spisového materiálu prvostupňového správneho orgánu 
je pritom zrejmé, že lehoty boli niekoľkokrát predlžované aj zo strany správneho 
orgánu účastníkovi konania na jeho žiadosť). Správny orgán prvého stupňa 
v napadnutom rozhodnutí konštatuje, že „všetkým účastníkom konania bol odmietnutý 
prístup k časti spisu, ktorá podlieha ochrane obchodného tajomstva, v zmysle 
povinnosti Dopravného úradu ako regulačného orgánu chrániť citlivé obchodné 
informácie, ktoré sú mu poskytované od účastníkov konania počas konania stanovenej 
Nariadením, ... Porušením povinnosti ochrany obchodného tajomstva v konaní by sa 
navyše Dopravný úrad vystavoval riziku žaloby o náhradu škody od poškodeného 
účastníka konania“. Svoj postoj pritom od začiatku konania po vydanie napadnutého 
rozhodnutia nemenil. 

54. Dopravný úrad v napadnutom rozhodnutí na strane 11 konštatuje „Z pohľadu 
zákazníkov je z krátkodobého hľadiska zníženie cien ponúkané RegioJet nepochybne 
zaujímavé, avšak negatívny dopad na ZDSVZ a následná prípadná redukcia ZDSVZ na 
danej trati a jej nahradenie službou poskytovanou len súkromným dopravcom, by 
z hlbšieho časového hľadiska mohla spôsobiť neistotu v stabilite poskytovania tejto 
služby z dôvodu, že dopravca, ktorý nie je zmluvne viazaný, sa riadi výhradne svojimi 
ekonomickými záujmami, v dôsledku čoho uňho môže dôjsť k náhlym zmenám napr. 
cenovej politiky, poskytovanej kapacity, prípadne k náhlemu odchodu z trate vôbec bez 
adekvátnej náhrady pre cestujúcu verejnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytnutím 
prístupu k železničnej infraštruktúre sa tento poskytuje vo vzťahu k budúcnosti fakticky 
neobmedzene (pozn.: do rozhodnutia samotného dopravcu o ukončení poskytovania 
takejto jeho služby), Dopravný úrad musí zohľadniť primárne záujmy cestujúcej 
verejnosti v strednodobom a dlhodobom horizonte.“. V tomto RegioJet pozoruje, že 
Dopravný úrad ho považuje za „len súkromného dopravcu“, ktorý by mohol náhle 
zmeniť cenovú politiku, kapacitu služieb či odísť z trate, t.j. že takáto služba je 
nestabilná. V uvedenom prístupe pozoruje diskrimináciu popierajúcu zásadu 
otvoreného trhu medzinárodnej dopravy. Podnikaním sa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 
1 Obchodného zákonníka rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne 
podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia 
zisku.“. Nie je diskrimináciou predpokladať, že podnikateľ podniká za účelom 
dosiahnutia zisku. Dopravný úrad má ako regulačný orgán v predmetnom konaní 
povinnosť posúdiť vplyv na cestujúcich. Vplyv na cestujúcich nepochybne budú mať 
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nielen prípadné zmeny kvality poskytovaných služieb a cien, ale aj udržateľnosť 
navrhovanej služby. Žiadateľ má, ako sa píše aj v napadnutom rozhodnutí, možnosť 
rozhodnúť o ukončení poskytovania služby. V predmetnom konaní ide pri možnosti 
ukončenia poskytovania služby skôr o hypotetickú situáciu, ktorá by mohla nastať 
v prípade, že by RegioJet nedokázal naplniť svoje predpokladané ciele. Ide 
o nepravdepodobnú možnosť, na základe čoho ju treba považovať za jeden z viacerých 
podporných argumentov (a to svojim významom v posudzovanom kritériu ako menej 
významný). Reálnejšia je ale obava zo zvyšovania cien v prípade získania 
dostatočného množstva cestujúcich, pretože navrhované ceny sa javia ako majúce 
potenciál na zvýšenie. 

55. Za obchodné tajomstvo boli z údajov predložených ZSSK považované: odhad ZSSK 
k percentuálnemu vyjadreniu a výške predpokladanej straty v dôsledku odlivu 
cestujúcich, údaj z ktorého ZSSK vychádzal – z priemernej obsadenosti vlakov 
spoločnosti RegioJet dosahovanej na trase Košice-Praha, výpočet priemernej tržby 
ZSSK, akú časť celkových tržieb ZSSK z cestovného z medzinárodnej prepravy tvorí 
preprava cez PPS Kúty, percentuálny odhad straty spôsobený navrhovanou službou, 
k možnosti ovplyvniť výšku cestovného, štatistiky k zmene počtu zákazníkov 
zavedením bezplatnej prepravy pre vybraný okruh zákazníkov, štatistika k paralelnej 
situácii pri predpokladaných stratách v dôsledku možného dumpingu, odhad strát za 
celé obdobie trvania ZDSVZ; všetko spolu s východiskami a výpočtami, ktoré rovnako 
tvorili obchodné tajomstvo. Tieto dokumenty Dopravný úrad celkom správne 
považoval za obchodné tajomstvo, nakoľko ako sám v napadnutom rozhodnutí na 
strane 8 uviedol, všetci účastníci konania (teda aj RegioJet) majú právo označiť 
informácie, ktoré regulačnému orgánu na jeho výzvu poskytujú, ako citlivé obchodné 
informácie. To nakoniec vyplýva z ustanovenia bodu 11 preambuly Nariadenia, 
„regulačné orgány by mali v rámci všetkých svojich činností súvisiacich so skúškami 
základného účelu alebo hospodárskej rovnováhy zachovávať dôvernosť citlivých 
obchodných informácií, ktoré získali od strán zapojených do týchto skúšok.“, článku 3 
ods. 5 Nariadenia „žiadateľ odôvodní každé vylúčenie z uverejnenia citlivých 
obchodných informácií. Ak sa regulačný orgán domnieva, že odôvodnenie je 
prijateľné, zaobchádza s informáciami ako s dôvernými. V opačnom prípade oznámi 
žiadateľovi, ktorý žiada o zachovanie dôvernosti, svoj zamietavý postoj. Tento postup 
nemá vplyv na odvolací postup proti tomuto rozhodnutiu, ako sa stanovuje vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch.“, článok 11 ods. 3 Nariadenia „subjekty 
zapojené do skúšky hospodárskej rovnováhy odôvodnia každé navrhované vylúčenie 
citlivých obchodných informácií. Ak sa regulačný orgán domnieva, že odôvodnenie je 
prijateľné, zaobchádza s týmito informáciami ako s dôvernými. Ak sa regulačný orgán 
domnieva, že odôvodnenie nie je prijateľné, oznámi túto skutočnosť strane žiadajúcej o 
zachovanie dôvernosti. Tento postup nemá vplyv na prípadný odvolací postup proti 
tomuto zisteniu v rámci vnútroštátnych právnych predpisov.“, článku 15 ods. 3 
Nariadenia „rozhodnutie regulačného orgánu s odôvodnením sa uverejní na jeho 
webovej lokalite, pričom sa zachová dôvernosť citlivých obchodných informácií.“. 
Z povahy a obsahu spomenutých informácií tvoriacich obchodné tajomstvo ZSSK 
vyplýva, že ide o také nie bežne dostupné informácie, na základe ktorých ZSSK 
aplikuje ním utajovaným spôsobom zistené číselné údaje, odhaduje možné následky 
navrhovanej služby na ZDSVZ (ktorej zmluvnou stranou je a z ktorej mu vyplývajú 
práva a povinnosti) a ako predvídavý podnikateľ na ich základe plánuje svoje ďalšie 
kroky a informácie chráni pred šírením. Aj ich nepriamym sprístupnením (umožnením 
si ich z poskytnutých informácií odvodiť) by Dopravný úrad mohol ZSSK spôsobiť 
škodu v prípade, že by sa ich RegioJet rozhodol využiť v konkurenčnom boji. Pretože 
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Dopravný úrad predložené informácie považoval za informácie majúce charakter 
obchodného tajomstva (v prípade nesprístupnených informácií išlo o skutočnosti 
obchodnej povahy, ktoré súviseli so ZSSK a mali skutočnú materiálnu, aj nemateriálnu 
hodnotu, neboli v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, mali byť podľa 
vôle ZSSK utajené a ZSSK zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje), 
v zmysle predmetných ustanovení Nariadenia s nimi ako s dôvernými zaobchádzal. 
V opačnom prípade by bol v zmysle Nariadenia povinný strane žiadajúcej 
o zachovanie dôvernosti oznámiť že ich za také nepovažuje. Rovnako tak by 
postupoval aj v prípade obchodného tajomstva RegioJet, ak by ich sprístupnenie 
požadovalo ZSSK.  

56. K tvrdenému odopretiu možnosti upraviť plán tak, aby neohrozoval hospodársku 
rovnováhu ZDSVZ, má predseda Dopravného úradu za to, že za súčasne platnej 
a účinnej legislatívy nie je regulačný orgán oprávnený navrhovateľovi novej služby 
navrhovať spôsob úpravy plánu. Má za to, že RegioJet muselo byť úplne zrejmé, že sa 
úpravou plánu myslí úprava plánu tak, aby sa znížil negatívny následok navrhovanej 
novej služby na ZDSVZ, alebo zvýšil pozitívny na cestujúcich. Najzrejmejšími 
možnosťami by boli úprava časov odchodu, alebo zvýšenie plánovaných cien na 
úroveň bližšiu cenám ZSSK, čo by mohlo mať za následok nižšie straty MDV SR 
(štátneho rozpočtu) a tým aj zníženie zisteného priameho vplyvu. Takéto, ani iné 
relevantné úpravy plánu však RegioJet nenavrhol na výzvu Dopravného úradu, ani 
neskôr do vydania tohto rozhodnutia.      

 
57. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, „Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti 
dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány 
územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať 
Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach.“. 
Smernica vo svojom článku 55, upravujúcom „regulačný orgán“ uvádza, že tento 
orgán musí byť podľa prvého odseku „samostatným orgánom, ktorý je organizačne, 
funkčne, hierarchicky a pri prijímaní rozhodnutí právne oddelený a nezávislý od 
akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu. Musí byť aj organizačne, 
finančne, právne a pri rozhodovaní nezávislý od ktoréhokoľvek manažéra 
infraštruktúry, spoplatňovacieho orgánu, prideľovacieho orgánu alebo od žiadateľa. 
Okrem toho musí byť funkčne nezávislý od akéhokoľvek príslušného orgánu, ktorý sa 
zúčastňuje na zadávaní zmluvy o službách vo verejnom záujme.“ a podľa tretieho 
odseku „pri výkone funkcii nesmie požadovať, ani prijímať pokyny od žiadnej vlády 
ani iného verejného alebo súkromného subjektu“. Slovenský zákonodarca 
v ustanovení § 103 ods. 1 zákona o dráhach za regulačný orgán stanovuje Dopravný 
úrad. RegioJet v rozklade namieta, že ak si Dopravný úrad v konaní vypýtal 
stanovisko „reprezentanta Slovenskej republiky“ – MDV SR, „v podstate pokyny 
k ďalšiemu konaniu vo veci“, hrubo porušil právo Európskej únie svojou závislosťou 
od MDV SR. Dopravný úrad má v zmysle platných a účinných právnych predpisov v 
predmetnom konaní postavenie nezávislého regulačného úradu s povinnosťou konať a 
rozhodnúť na žiadosť na to oprávnených osôb vo veci vykonania skúšky hospodárskej 
rovnováhy. RegioJet nenamieta, že MDV SR je účastníkom tohto konania. Na žiadosť 
Dopravného úradu je v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 správneho poriadku (čo uviedol 
aj v žiadosti o písomné stanovisko zo dňa 28.06.2017) štátny orgán, orgán územnej 
samosprávy, fyzická osoba a právnická osoba povinná oznámiť skutočnosti, ktoré 
majú význam pre konanie a rozhodnutie. Dopravný úrad na základe toho, že 
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postupoval v zmysle svojej metodiky, žiadal od MDV SR jeho vyjadrenie sa 
k závažnosti vyčísleného vplyvu dopadu na verejné financie. Nežiadal od neho 
vyslovenie pokynu, alebo záveru, ktorý by si mal osvojiť. Akékoľvek odôvodnené 
tvrdenia MDV SR by podliehali preskúmavaniu a RegioJet by dostal možnosť sa 
k odôvodneniam vyjadriť. Skutočnosť, že MDV SR v Stanovisku ministerstva uviedlo 
iba ničím neodôvodnené tvrdenie, že „po preštudovaní vyčísleného vplyvu sme dospeli 
k záveru, že prevádzkovanie dotknutých spojení môže mať závažné negatívne vplyvy 
na výnosy služieb poskytovaných na základe ZDSVZ“ z neho robí stanovisko, ktoré pre 
konanie nie je relevantné. Táto korešpondencia prebiehala od 28.06.2017 do 
11.07.2017, teda 13 dní (s výslednou hodnotou obsiahnutou v Stanovisku 
ministerstva). Dopravný úrad sa rozhodol stanovisko s takýmto obsahom pre naplnenie 
litery metodiky akceptovať (aj keď ako irelevantné) a ďalej nevyzývať MDV SR na 
zdôvodnenie, pretože to zrejme nepovažoval za hospodárne.   

  
58. Dodržanie, alebo nedodržanie zákonnej lehoty/lehoty stanovenej Nariadením nemá 

vplyv na správnosť a zákonnosť konečného rozhodnutia vo veci. Oba správne orgány, 
ani prvostupňový, a ani druhostupňový, nezostali v rámci konania nečinné a konali. 
V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že aj zo strany účastníkov konania 
dochádzalo k odôvodneným žiadostiam o predĺženie lehoty stanovenej im správnym 
orgánom, dokonca aj niekoľkokrát, pričom správny orgán žiadostiam, po posúdení ich 
odôvodnenosti, vždy vyhovel. Je potrebné zdôrazniť, že v tejto veci vedené konanie je 
náročným konaním, v rámci ktorého správny orgán nikdy nebol nečinný a konal 
a postupoval tak, aby všetky lehoty dodržal (čo vyplýva aj zo spisového materiálu 
vedenom v danej veci), je však nevyhnutné uviesť, že dodržaniu lehôt nie je možné 
podriadiť náležité zistenie skutkového stavu veci a ochranu procesných práv 
účastníkov konania. 

59. Šesťtýždňová lehota sa v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy vzťahuje k vydaniu 
rozhodnutia správnym orgánom prvého stupňa. Nariadenie vo svojom článku 12 ods. 6 
stanovuje že „regulačný orgán stanoví lehotu na prijatie svojich rozhodnutí, ktorá nesmie 
presiahnuť šesť týždňov od prijatia všetkých príslušných informácií.“. Zákon o dráhach 
voči rozhodnutiu prvého stupňa pripúšťa opravný prostriedok – podanie rozkladu 
a Nariadenie tento opravný prostriedok nevylučuje, ani neupravuje, že rozhodnutie 
musí v šesťtýždňovej lehote aj nadobudnúť právoplatnosť. Prvostupňové rozhodnutie 
vo veci by v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy vo svojej najrýchlejšej 
alternatíve nadobudlo právoplatnosť najskôr až po vzdaní sa odvolania všetkými 
účastníkmi konania, pričom aj v tomto nerealistickom prípade by s prihliadnutím na 
zložitosť a časovú náročnosť úkonov správneho orgánu (ekonomická analýza, 
oboznámenie s výsledkom, umožnenie úpravy plánu, doručovanie, ...) pravdepodobne 
právoplatnosť v spomenutej lehote nenadobudlo. 
 

60. Európska komisia vo svojom Interpretačnom oznámení Komisie (poznámka: 
Európska komisia v úvode svojho Interpretačného oznámenia uvádza, cit: „V tomto 
interpretačnom oznámení sa uvádza stanovisko Komisie k vykonávaniu smernice 
2007/58/ES z 23. októbra 2007, ktorou sa reguluje otváranie trhu medzinárodnej osobnej 
dopravy a ktorú mali členské štáty transponovať do 4. júna 2009 ( 1 ). Potreba takéhoto 
oznámenia vyplynula z prieskumu, ktorý koncom roku 2009 uskutočnili útvary Komisie, 
týkajúceho sa vykonávania smernice a následných diskusií so zástupcami členských štátov 
a železničných združení. Pri týchto príležitostiach sa regulačné orgány v oblasti železníc, 
ako aj ministerstvá dopravy dožadovali informácií a usmernenia od Komisie o tom, akým 
spôsobom majú vykonávať niektoré ustanovenia smernice. Cieľom tohto oznámenia je 



-27- 

 Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava IČO: 42355826 Internet: www.nsat.sk  

preto zabezpečiť, aby transpozičné opatrenia členských štátov boli v plnom súlade so 
smernicou.“ a následne, cit:„Zainteresované strany nadniesli dve hlavné otázky, ktoré 
majú rozhodujúci význam pre otvorenie trhu medzinárodnej osobnej dopravy, keďže majú 
priamy dosah na práva prístupu k infraštruktúre poskytované železničným podnikom:  
1. Ako určiť, či hlavným účelom železničnej služby je prepravovať cestujúcich v rámci 
medzinárodnej trasy a  
2. Ako posúdiť, či nová služba ohrozuje hospodársku rovnováhu zmlúv o poskytovaní 
služieb vo verejnom záujme.  
Toto oznámenie sa obmedzuje iba na tieto dve otázky.“),  
týkajúcom sa niektorých ustanovení smernice 2007/58/ES (2010/C 353/01) uvádza, 
cit: 
„Na účely stanovenia vplyvu na ziskovosť železničného podniku a na čisté náklady 
príslušného orgánu verejnej moci sa v odôvodnení 12 navrhujú rôzne položky, ktoré by 
mohlo byť užitočné zohľadniť: dopyt cestujúcich, stanovenie ceny lístkov, postupy 
vydávania lístkov, umiestnenie a počet zastávok na oboch stranách hranice a načasovanie 
a frekvencia nového spoja. Zohľadnenie iba samotných týchto faktorov sa však nepovažuje 
za ekonomickú analýzu požadovanú smernicou a nie je dostatočné na určenie toho, či by 
došlo k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy alebo nie. Tieto aspekty sa uvádzajú iba ako 
príklady. Zoznam týchto aspektov nie je vyčerpávajúci ani povinný.  
Nie každý vplyv na zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme by sa mal 
považovať za ohrozenie hospodárskej rovnováhy. Žiadny obmedzený alebo jednorazový 
vplyv, najmä v rozsahu stanovenom v samotnej zmluve, by sa nemal považovať za 
„ohrozenie“. Posúdením by sa malo preukázať, že je ovplyvnená životaschopnosť 
služieb prevádzkovaných na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme. 
Rovnováha by sa mala považovať za ohrozenú, ak je možné preukázať, že by bola 
ohrozená ekonomická realizovateľnosť prevádzkovania týchto služieb vo verejnom 
záujme, ktorá poskytuje primeranú úroveň kvality.  
V tejto súvislosti by nebolo dostatočné preukázať, že vstupom nového prevádzkovateľa na 
trh by došlo k zvýšeniu príspevku z verejných zdrojov. Aby sa hospodárska rovnováha 
dotknutej zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme považovala za ohrozenú, 
takéto zvýšenie príspevku z verejných zdrojov by muselo byť výrazné.“ 
Je nesporné, že z vyššie uvedeného interpretačného oznámenia vychádzala aj smernica 
2012/34/ES, nakoľko jej odôvodnenie je založené na vyššie uvedených zásadách 
a princípoch, viď napr. ods. 21 jej odôvodnenia ako aj Nariadenie vo svojom odôvodnení 
– ods. 7, v ktorom je uvedené, cit: „Hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo 
verejnom záujme by sa mala považovať za ohrozenú navrhovanou novou službou, ak sa 
závažne zmení hodnota zmluvy o službách vo verejnom záujme, z čoho vyplýva, že služby, 
ktoré sa prevádzkujú v rámci tejto zmluvy na konkurenčne štruktúrovanom trhu, by už 
neboli trvalo udržateľné a prevádzkyschopné s primeranou úrovňou zisku.“. 
 

61. Predseda Dopravného úradu má z vykonanej skúšky hospodárskej rovnováhy za to, že: 
a) navrhovaná nová služba nemá priamy závažný negatívny vplyv na ziskovosť 
služieb poskytovaných v rámci ZDSVZ, ani na čisté náklady MDV SR. Na účely 
stanovenia vplyvu na ziskovosť železničného podniku a na čisté náklady príslušného 
orgánu verejnej moci prvostupňový správny orgán zohľadnil kritériá uvedené v článku 
15 Nariadenia; tieto boli vo väčšine posúdené ako prevažne negatívne, keď: b) 
prípadné konkurenčné reakcie ZSSK, ktorý plní nielen ZDSVZ, ale aj naň nadväzujúce 
zmluvy s inými dopravcami sú relatívne nízke, keďže RegioJet pri cenotvorbe nemá 
viaceré prekážky, ktoré má ZSSK; c) k úsporám nákladov, ani prínosom pre ZSSK by 
nedošlo, pravdepodobné sú straty a existuje riziko narušenia služieb vo verejnom 
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záujme a v ZDSVZ predpokladanej zmluvnej spolupráce so zahraničnými dopravcami; 
d) Zúženie rozsahu pôsobnosti ZDSVZ - obmedzenie výkonov na trase nie je možné 
realizovať bez dohody so zmluvnými partnermi. Prípadne úspory by boli pohltené 
nákladmi. Bol by dopad na cestujúcich a verejnosť by zúženie vnímala negatívne. 
ZDSVZ bude platná ešte tri roky; e) Vzhľadom na uvádzanú zmluvnú spoluprácu 
s inými dopravcami v rámci významnej medzinárodnej trasy Praha – Bratislava - 
Budapešť, je možné predpokladať, že ostatné zmluvné strany budú reagovať na 
negatívny vplyv navrhovanej služby. Uvedené by mohlo negatívne ovplyvniť ZDSVZ, 
cestujúcich a štátny rozpočet. Ako poukázal ZSSK, spolu so svojim zmluvným 
partnerom v čase vyjadrenia plánoval na predmetnú trasu nasadzovať nové, ako aj 
modernizované vozidlá tak, aby bola zabezpečená kvalitná dopravná služba. f) 
Vzhľadom na v bode 14 tohto rozhodnutia uvádzané konflikty spôsobené vlakmi 
RegioJet, ale aj na vyššie uvedené obavy je zrejmé, že plánovaná nová služba má 
negatívny vplyv aj na plánovanie cestovného poriadku; g) Ako ZSSK uviedol (vo 
svojom vyjadrení zo dňa 21.04.2017 doručenom Dopravnému úradu 24.04.2017), 
„realizoval investičné zámery do mobilných prostriedkov, alebo do SW zmien“ a je 
plánované so zmluvným partnerom poskytovať služby novo nasadzovanými 
a modernizovanými vozidlami.  
Vyššie uvedeným posúdením a vykonanou analýzou bolo preukázané, že zavedením 
novej služby by došlo k zvýšeniu príspevkov z verejných zdrojov (516 244 eur až 
2 711 010 eur za tri roky), na ohrozenie hospodárskej rovnováhy by však takéto 
ohrozenie verejných zdrojov muselo byť závažné, čo však vzhľadom na odôvodnenie 
uvedené v bode 52., 60. tohto rozhodnutia nie je. 

62. Pokiaľ ide o prínosy navrhovanej novej služby pre zákazníkov, tieto je potrebné 
vyhodnotiť ako prevažne pozitívne. Cestujúcim bude umožnené cestovať v ďalších 
dvoch pároch vlakov na traťovom úseku Bratislava – Praha. Za výhodnú je z pohľadu 
cestujúcich potrebné považovať najmä cenu a kvalitu služby. Prvostupňový správny 
orgán tieto - pre vyššie uvedené pochybnosti pri rozhodovaní, nepovažoval za 
dostatočne podstatné (s ohľadom na - k nim sa viažuce riziká spomínané vyššie). 
Pri posudzovaní/vykonávaní skúšky hospodárskej rovnováhy prvostupňový správny 
orgán zistil skutkový stav veci tak ako to požaduje Nariadenie a ďalej upravuje 
metodika Dopravného úradu. Vykonal skúšku hospodárskej rovnováhy, kde posúdil 
jednotlivé kritériá, avšak dospel podľa druhostupňového správneho orgánu 
k nesprávnemu záveru, že je potrebné navrhovanú novú službu odmietnuť. Dopad 
navrhovanej novej služby na cestujúcich by bol v krátkodobom až strednodobom 
horizonte prevažne pozitívny. Pretože ale treba brať pri posudzovaní do úvahy aj 
ostatné kritériá tak ako sú uvedené vyššie a tieto okrem prvého (vyššie uvedený 
priamy nezávažný negatívny vplyv) dobre kvantifikovateľné nie sú, vo väčšine sa 
zakladajú na neistej možnosti, je potrebné konštatovať, že nebolo zistené ohrozenie 
hospodárskej rovnováhy ZDSVZ v zmysle Nariadenia. Posúdením nebolo 
preukázané, že by bola ohrozená ekonomická realizovateľnosť prevádzkovania 
služieb vo verejnom záujme. Inak povedané, posúdením sa nepreukázalo, že nová 
navrhovaná služba na zavedenie na trh by mala na hospodársku rovnováhu ZDSVZ 
taký závažný vplyv, ktorý by ohrozil jej ďalšie fungovanie, resp. by mal za následok 
obmedzenie jej poskytovania alebo neposkytovanie. Zistený však bol potenciál 
ohrozenia (napokon konštatovaný aj v Stanovisku ministerstva), ktorý nemožno brať 
na ľahkú váhu. Nariadenie s takouto situáciou počíta, keď vo svojom článku 16 
upravuje možnosť nového posúdenia rozhodnutia prijatého na základe skúšky 
hospodárskej rovnováhy. Článok 16  Nariadenia ustanovuje, že „1.   Subjekty uvedené 
v článku 11 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ môžu požiadať o nové posúdenie rozhodnutia 
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prijatého na základe skúšky hospodárskej rovnováhy za podmienok stanovených 
regulačným orgánom. Medzi tieto podmienky môžu patriť takéto situácie: a) v prípade 
novej služby medzinárodnej osobnej dopravy došlo k výraznej zmene v porovnaní s 
údajmi, ktoré analyzoval regulačný orgán, alebo b) skutočný vplyv na služby 
poskytované v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme sa výrazne odlišuje od 
odhadovaného vplyvu; c) platnosť zmluvy o službách vo verejnom záujme uplynula 
pred skončením pôvodnej lehoty. 2.   Ak sa v rozhodnutí regulačného orgánu 
nestanovuje inak, v lehote troch rokov od uverejnenia rozhodnutia nemožno požiadať 
o nové posúdenie rozhodnutia okrem prípadu uvedeného v odseku 1 písm. a).“.  

63. Z uvedených dôvodov je potrebné konštatovať, že Dopravný úrad je nezávislý správny 
orgán príslušný rozhodovať v predmetnej veci, že správny orgán prvého stupňa 
v predmetnom konaní konal procesne správne, neporušil v konaní práva účastníkov 
konania a napriek tomu, že dospel k nesprávnemu záveru o ohrození hospodárskej 
rovnováhy ZDSVZ, skutkový stav veci zistil dostatočne. Z uvedených dôvodov 
nepripadá do úvahy rozhodnúť o zrušení napadnutého rozhodnutia, ale ani rozhodnúť 
o potvrdení napadnutého rozhodnutia, vzhľadom na to, že správne zistený skutkový 
stav nevyhodnotil v súlade s Nariadením. V konaní nebolo preukázané, že hospodárska 
rovnováha zmluvy je ohrozená, avšak bolo zistené riziko (ktoré nie je možné číselne 
vyjadriť tak ako zistený priamy vplyv), že ekonomická rovnováha ZDSVZ by 
ohrozená byť mohla. Samotné zistenie rizika, bez na to dostatočne závažného 
priameho vplyvu, nemôže zakladať odmietnutie prístupu novej služby na trh (viď 
zdôvodnenie v bode 62 tohto rozhodnutia). Z uvedeného dôvodu je potrebné 
napadnuté rozhodnutie v jeho výroku zmeniť. 

64. Zmena rozhodnutia spočíva v poskytnutí práva prístupu k železničnej infraštruktúre, 
a to vzhľadom na absenciu zistenia závažného vplyvu a zistené potenciálne riziko 
spolu so stanovením podmienok nového posúdenia tohto rozhodnutia za účelom 
minimalizácie jeho prípadných dopadov. Inak povedané, zistenia prvostupňového 
správneho orgánu nepreukázali ohrozenie hospodárskej rovnováhy a len samotná 
obava z rizík nemôže založiť odmietnutie prístupu novej služby na trh, avšak je 
dôvodná pre stanovenie podmienok pre nové posúdenie rozhodnutia ( z pohľadu 
minimalizovania rizík ohrozenia v priaznivejšej lehote ako priznáva Nariadenie). 

65. Bod 9 preambuly Nariadenia stanovuje „možnosť nového posúdenia rozhodnutia 
regulačného orgánu, ktoré je výsledkom skúšky hospodárskej rovnováhy, by sa mala 
obmedziť na prípady významnej zmeny v rámci novej služby v porovnaní s údajmi, 
ktoré analyzoval regulačný orgán, alebo ak existuje významný rozdiel medzi 
skutočným a odhadovaným vplyvom na služby v rámci zmluvy o službách vo verejnom 
záujme. V záujme zaručenia minimálnej právnej stability pre prevádzkovateľa novej 
služby by mala existovať určitá lehota, v rámci ktorej by sa nepožadovalo nové 
posúdenie.“. Vzhľadom na to, že Nariadenie vo svojom článku 16 počíta s trojročnou 
lehotou, avšak umožňuje stanoviť rozhodnutím regulačného orgánu inú, aj kratšiu 
lehotu a odôvodnenie (preambula) Nariadenia dopĺňa, že jej určená dĺžka by mala 
zaručiť právnu stabilitu pre prevádzkovateľa novej služby, dospel predseda 
Dopravného úradu k záveru, že s výnimkou dôvodov uvedených v písmene a), 
s ktorými počíta aj Nariadenie, je z dôvodu identifikovaných možných rizík novej 
služby potrebné, aby minimálna lehota bola jeden rok od zverejnenia tohto 
rozhodnutia (na hranici medzi krátkodobým a strednodobým horizontom). Bral pritom 
do úvahy dĺžku lehoty stanovenej Nariadením, prevádzkovateľovu právnu stabilitu, 
dobu potrebnú na získanie potrebných posudzovaných údajov, ktoré by mohli mať 
dostatočnú výpovednú hodnotu a hlavne potenciálnu závažnosť identifikovaných 
predpokladaných rizík vyplývajúcich zo skúšky hospodárskej rovnováhy.  
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66. Predseda Dopravného úradu sa v tomto rozhodnutí zaoberal a náležite sa vysporiadal 

so všetkými námietkami RegioJet, ktoré vyhodnotil ako potenciálne majúce vplyv na 
vydanie rozhodnutia. Zároveň predseda Dopravného úradu náležite preskúmal celé 
prvostupňové konanie a rozhodnutie vrátane vyjadrenia a stanovísk všetkých 
účastníkov konania, s čím sa v odôvodnení tohto rozhodnutia náležite vysporiadal, na 
základe čoho, z vyššie uvedených dôvodov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

 
67. Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku, „správne orgány postupujú v konaní 

v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a 
spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať 
plnenie ich povinností.“ 

68. Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 správneho poriadku, „správne orgány sú povinné 
postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a 
inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje 
práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a 
uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, 
ktorých sa konanie týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre 
neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.“ 

69. Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 správneho poriadku, „správne orgány sú povinné 
svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, 
vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré 
vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán 
vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie 
prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných 
osôb.“ 

70. Podľa ustanovenia § 3 ods. 5 správneho poriadku, „rozhodnutie správnych orgánov 
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v 
rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali 
neodôvodnené rozdiely.“ 

71. Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 správneho poriadku, „ak má účastník konania zástupcu 
s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba 
tomu zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však 
účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen 
zástupcovi, ale aj jemu.“ 

72. Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku, „správny orgán je povinný zistiť 
presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre 
rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.“ 

 
73. Rozkladová komisia Dopravného úradu preskúmala napadnuté rozhodnutie v celom 

rozsahu, podaný rozklad proti nemu, ako aj predložený spisový materiál v tejto veci 
a navrhla predsedovi Dopravného úradu ako oprávnenej osobe rozhodujúcej 
o rozklade, napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.  

74. Predseda Dopravného úradu vníma ako veľmi negatívnu skutočnosť vo vzťahu 
k rozhodovaniu ako takému, ak počas rozhodovania je správny orgán napádaný e-
mailovou komunikáciou neznámej osoby, v rámci ktorej je správny orgán krivo 
obviňovaný z možného zneužívania svojej právomoci s posúdením otázok 
trestnoprávnej a súkromnoprávnej zodpovednosti verejných činiteľov, jeho ešte nevydané 
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rozhodnutie je označené ako autoritatívne, vydané celkom zjavne contra legem na 
základe vykonštruovanej vedomosti o nezákonnosti postupu. Dňa 17.11.2017 bol prijatý 
správnym orgánom e-mail uvedeného znenia, na základe ktorého bolo zo strany 
predsedu Dopravného úradu podané dňa 23.11.2017 trestné oznámenie na neznámu 
osobu. Zo strany predsedu Dopravného úradu je potrebné zdôrazniť, že ani jeho 
rozhodovanie, ani návrh, ktorý podáva ním zriadená osobitná komisia, nemôže a 
nesmie byť ovplyvňovaný alebo zastrašovaný takýmto konaním neznámej osoby, 
ktoré je v hrubom rozpore so základnými morálnymi zásadami ovládanými správne 
konanie a rozhodovanie. 

75. Toto rozhodnutie sa týmto stáva neoddeliteľnou súčasťou napadnutého rozhodnutia a 
kompletný spisový materiál sa zasiela späť prvostupňovému správnemu orgánu po 
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie: 
  
 Toto rozhodnutie je podľa ustanovenia § 61 ods. 3 správneho poriadku v spojení 
s ustanovením § 59 ods. 4 správneho poriadku konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 
v deň jeho doručenia. 
  
 
 

 Ing. Ján Breja 
predseda Dopravného úradu 
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Doručí sa: 
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.O.BOX 100; 
 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, IČO: 

31 364 501; 
 Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava 1, IČO: 35 914 939; 
 RegioJet, a.s., Obchodná 48, 811 02 Bratislava, v zastúpení advokátskou 

kanceláriou Doležal & Partners, s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava, 
IČO: 47 253 371. 

 
Zakladá sa: 
  do spisu Rozkladovej komisie Dopravného úradu č. 20443/2017/OLP. 
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