
 

Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v Praze    
Myslíkova 171/31 
110 00 Praha 1 
 
ke sp. zn. RPD004/19 
k č.j. UPDI-0937/20/ZA 
 

 

Účastník a podatel rozkladu: 
RM LINES, a.s. 
IČ: 27274489 
se sídlem: Jednoty 1931, 35601 Sokolov 
za nějž jedná: Ing. Milan Měšťák, pan Julius Čmerda 
 

 

V Sokolově dne 12.3.2020   

naše č.j. 302/2020 

datovou schránkou  

 
Věc: vyjádření k rozkladu proti rozhodnutí   Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře č.j. 
UPDI-0470/20/GP ze dne 6. 2. 2020 na základě výzvy č.j. UPDI-0937/20/ZA 
 

 

 
1) V otevřené lhůtě vyhovujeme výzvě nadepsaného úřadu k rubrikovanému číslu jednacímu a 
dovolujeme si sdělit následující a vyjadřujeme se takto:     
 

A) Označení slevy „J“ a „K“ je v oboru drážní dopravy a přepravy notorietní označení pro 

produktový faktor P3 (číslovka tři v dolním indexu) – tzv. sleva „J“ a pro produktový faktor P4 

(číslovka 4 v dolním indexu) pro produktový faktor „K“. Oba produktové faktory jsou obsaženy 

v Prohlášení o dráze Správy železnic, s.o. pro jízdní řád 2019/2020 („PoD 2020“) na str. 177 až 

178, odst. II.5  jeho elektronického vydání na webu Správy železnic, s.o.  
 
 

B) Pro vyloučení dalších omylů a pochybností, pokud je to možné, sdělujeme, že rozklad byl  
podán též proti výroku 2., písm. a) rozkladem napadeného rozhodnutí, kterýžto výrok zněl:     

  
Příloha „C“ Prohlášení 2020 je v rozsahu: a) článku II. 3: „II.3 Základní cenou za 1 km 

jízdy vlaku Z [Kč/vlkm] se rozumí cena kalkulovaná v souladu se zásadami uvedenými v 

kapitole I. Tato cena je shodná pro všechny vlaky. Pro období platnosti tohoto Prohlášení o 

dráze činí 21,50 Kč/vlkm.“ …….   v rozporu s § 33 odst. 1 a odst. 3 písm. c) ve spojení s § 
23 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách. Úřad stanovuje Správě železnic lhůtu 90 dnů ode 
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, po jejímž uplynutí nelze předmětné texty 
článků II.3, II.4, II.6 a II.6.1 Přílohy „C“ Prohlášení 2020, ve znění pozdějších změn, 
použít.  
 

C) Tímto zrušovacím výrokem Úřadu byly ve svém důsledku zrušeny slevy “J“ a „K“, neboť 
jejich produktové faktory P3 (dolní index), resp. P4 (dolní index), základní cenu, jejíž použití 
v 90denní lhůtě od právní moci předmětného rozhodnutí Úřad zakazuje, násobí.   



D) V České republice zatím stále platí
1
, že pokud je dán výpočtový vzorec A x B = výsledek a 

je-li A dáno jako  základní cena a B je dáno jako koeficient slevy K a nebo J (produktové 
faktory P3 (dolní index), resp. P4 (dolní index), pak pokud je zrušeno zákazem užít  A, což Úřad 
svým rozhodnutím, proti kterému podáváme rozklad, učinil, pak to znamená, že A  je rovno 0, 
pak 0 x K = 0 a stejně tak 0 x J = 0, čili dojde k faktickému zrušení zmíněných slev.  
 
 

2) V případě dotazů či nejasností zůstáváme plně k dispozici.  

 

 
 
 
 
 
 
za Účastníka:           
Ing. Milan Měšťák v.r.     

 

                                                           
1
 k tomu srov. např.  Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky, 9. přepracované vyd., Praha 2008, nakl. 

Prometheus, str.75, věta V.3 o nulovém součinu dvou reálných čísel; poznamenává se, že jak základní cena, tak 

předmětné produktové faktory jsou reálnými čísly, neboť nabývaly hodnot 21,50 (Kč/vklm); 0,3; resp. 0,65.            




