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Dle úpravy „Tarifu jízdného a přepravného …“ ze dne 8.9.2014 zůstávají prolongační částky pro roky 

2015, 2016 a 2017 ve stejné výši jako v roce 2014 !!! Tímto došlo k naplnění dohod mezi MD a OC z roku 

2010 o dlouhodobém řešení jízdních výhod. Uvedené bylo a je velkým úspěchem OSŽ !!! 
 

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2016 (dále jen „JV“) je stanoveno 

období od 01.01. do 29.02.2016. 

Po uhrazení příslušné prolongační částky pro rok 2016 (1.000 Kč nebo 500 Kč) je prodloužena 

platnost aplikace železniční průkazka na In-kartě (dále jen „ŽP“) na další období. 

Prolongační částka uhrazená pro rok 2015 je platná do 29.02.2016. 

Možnost úhrady prolongační částky bez držení In-karty: 

Úhradu prolongační částky lze provést i na nevyrobenou In-kartu. Stačí znát přidělené číslo  In-karty, 

které žadateli sdělí personalista personálního útvaru, kde je držitel v evidenci JV.  

Nedržení In-karty není důvodem k nezaplacení prolongační částky ve vyhlášeném období! 

Jestliže neuhradí prolongační částku oprávněná osoba s nárokem na JV, není možné použití 

aplikace ŽP ani u jeho rodinného příslušníka, i když ten prolongační částku sám za sebe uhradil  

(v případě dodatečné prolongace musí být manipulační poplatek 200 Kč zaplacen i za rodinné 

příslušníky, ačkoliv ti prolongaci zaplatili včas). 

Potvrzení dokládaná v době prolongace: 

o pobírání invalidního důchodu do věku 65 let a u pozůstalých potvrzení o pobírání vdovského, 

vdoveckého nebo sirotčího důchodu. Tato potvrzení musí být vystavená s platností pro rok 2016  

(lze uznat potvrzení vystavená v prosinci 2015 a dále). 
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Časový doplatek do 1. vozové třídy  

Časový doplatek do 1. vozové třídy (týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční) je možné zakoupit  

u pokladny ČD s UNIPOK, dle platného tarifu TR 10. POZOR !!! Neplatí ve vlacích cizích ŽS, včetně Slovenska! 

Vzájemné uznávání In-karty ČD a železničního průkazu  ZSSK pro rok 2016  

Byl podepsán dodatek č. 15 ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi ČD, a.s. (dále jen ČD) a 

ZSSK, a.s. (dále jen ZSSK) pro rok 2016, č.j. 3500/2015-O10. Níže uvedené podmínky jsou platné  

od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

1. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ČD opravňují jejich držitele ve vlacích 

ZSSK k: 

- bezplatnému používání všech vlaků osobní dopravy ve vozové třídě vyznačené na ŽP, vyjma vlaků IC,  

- použití vlaku IC po uhrazení jízdného dle osobního tarifu ZSSK určeného pro vlaky provozované mimo 

Smlouvu o dopravních službách ve veřejném zájmu (Prepravný poriadok ZSSK …), 

- použití vlaku SC 240/241 v rámci vnitrostátní přepravy ZSSK s příplatkem ve výši 5 EUR, 

- bezplatné přepravě na tratích Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicové železnice (OZ). 

2. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích 

ČD do 29.2.2016  k: 

- bezplatnému používání všech vlaků osobní dopravy ve vozové třídě vyznačené na ŽP, 

- bezplatné přepravě na visuté lanové dráze Liberec - Horní Hanychov - Ještěd a zpět, 

- použití vlaků SC, business oddílu 1. vozové tř. ve vlacích railjet a povinně místenkových vlaků po 

zakoupení povinné místenky za cenu jako cestující s jízdním dokladem dle předpisu ČD Ok 9 a ČD Ok 10 

pro 1. nebo 2. vozovou tř. stanovenou pro rok 2015 v prolongačním pokynu. 
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Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích 

ČD od 1.3.2016  k: 
 

• použití všech vlaků osobní dopravy ve vozové tř. vyznačené na ŽP bez placení jízdného s tím, že při použití 

ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (ale na obchodní riziko ČD) si musí držitel ŽP 

dopředu zajistit pro každou jízdu zvlášť na eShop ČD, u pokladní přepážky ČD nebo u průvodčího 

předchozího přípojného vlaku bezplatný evidenční lístek pro konkrétní trasu, v které takový vlak použije. 

   Evidenční lístek není třeba, pokud má držitel ŽP v uvedeném vlaku nebo použitém úseku, případně v povinně 

místenkovém vlaku, zakoupenou místenku pro kategorii ŽP - ostatní. Tuto kategorii nahlásí držitel ŽP 

pokladníkovi nebo si ji na eShop sám zvolí při nákupu. 

   Pokud držitel ŽP ve vlaku předloží místenku bez kódu nebo místenku mezinárodní, vystaví průvodčí 

bezplatný evidenční lístek; v případě, že předloží místenku s kódem pro jinou kategorii, průvodčí ho  

na chybu upozorní, ale žádné další opatření nebude vyvozovat. 

 Pokud držitel ŽP pokračuje v jízdě za původní cílovou stanici uvedenou na evidenčním lístku, je považován  

za cestujícího bez platného evidenčního lístku a průvodčí mu vystaví pro další cestu evidenční lístek dle čl. 5. 

• k přepravě na visuté lanové dráze Liberec-Horní Hanychov- Ještěd a zpět po zaplacení povinné místenky, 

jejíž cena je stanovena v prolongaci JV ČD pro rok 2016, 

• použití vlaků SC, business oddílu 1. vozové tř. ve vlacích railjet a povinně místenkových vlaků po zakoupení 

povinné místenky za cenu jako cestující s jízdním dokladem dle předpisu ČD Ok 9 a ČD Ok 10 pro 1. nebo 2. 

vozovou tř. stanovenou pro rok 2016 v prolongaci JV ČD. 
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3. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ČD a ZSSK 

opravňují jejich držitele v mezinárodní přepravě k:  

• bezplatné přepravě ve vlacích SC 240/241 po uhrazení povinné rezervace s příplatkem (aufpreis)  

ve výši 8 EUR (TK 98).  
 

4. Držitele volných přenosných mezinárodních jízdenek ČD a ZSSK poskytovaných v rámci 

služebních cest v mezinárodní přepravě k:  

• bezplatně ve vlacích SC 240/241 s bezplatnou povinnou rezervací (aufpreis) ve výši 0 EUR (TK 99); 

cestující nemá v tomto případě nárok na čerpání bonusových služeb.  
 

5.  Držitelé platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ČD a ZSSK v hotovosti zaplatí:  

• cenu místenky, místenky SC, místenky railjet Business a lůžkového nebo lehátkového příplatku 

platnou pro danou jízdu,  

• cenu za přepravu zavazadla i jednorázové úschovné v Úschově během přepravy (ČD) / pojízdné 

úschovny zavazadel (ZSSK) dle vnitrostátních tarifů obou dopravců,  

• jízdné v autobusovém spoji Airport Express dle tarifu TR 10,  

• od 1.3.2016 manipulační poplatek za vystavení bezplatného evidenčního lístku za úsek, ve kterém není 

vyjmenovaný vlak veden v závazku veřejné služby (dle prolongace JV pro rok 2016) s výjimkou 

vystavení prvního evidenčního lístku v dotčeném vlaku po překročení státní hranice a při vystavení 

evidenčního lístku k nesprávně zvolené místence (pouze v těchto dvou případech bude vystaven bez 

manipulačního poplatku), 
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• od 1.3.2016 cenu jednosměrné nebo zpáteční místenky na visuté lanové dráze Liberec - Horní 

Hanychov - Ještěd a zpět (dle prolongace JV pro rok 2016).  
 

6. Ostatní jízdní doklady  

Vzájemně se neuznávají volné jízdenky  

• zaměstnancům ZSSK v rámci předpisu Ok 10 a v rámci dalších interních opatření ZSSK,  

• zaměstnancům ČD v rámci předpisu Ok 9 a v rámci dalších interních opatření ČD.  

Před jízdou na Slovensko doporučujeme ověřit na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nebo na 

příslušném PÚ, kde je držitel In Karty s aplikací železniční průkazka v evidenci JV, zda po úhradě 

prolongační částky byla In Karta s aplikací ŽP aktualizována. Aktualizaci In Karty stačí provést 

po úhradě prolongační částky pouze jednou. 

Podrobnější informace k prolongaci jsou uvedeny v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti 

zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2016, č.j. 2880/2015-O10.   
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Seznam nepovinně místenkových komerčních vlaků 2016 (od 1. března - evidenční lístek) 

 Vlak Název vlaku Výchozí bod  Odjezd Cílový bod  Příjezd 

EC 112 Porta Moravica Ostrava hl. n. 18:15 Praha hl. n. 21:39 

EC 113 Porta Moravica Praha hl. n. 6.24 Ostrava hl. n. 9:46 

EC 116 Praha Ostrava hl. n. 10:15 Praha hl. n. 13:39 

EC 117 Praha Praha hl. n. 14:24 Ostrava hl. n. 17:46 

Ex 142 Hutník Ostrava-Svinov 20:24 Praha hl. n. 23:38 

Ex 143 Hutník Praha hl. n. 4:24 Ostrava-Svinov 7:37 

Ex 146 Landek Ostrava hl. n. 16:15 Praha hl. n. 19:39 

Ex 147 Landek Praha hl. n. 8:24 Ostrava hl. n. 11:46 

Ex 148 Hukvaldy Ostrava hl. n. 14:15 Praha hl. n. 17:39 

Ex 149 Hukvaldy Praha hl. n. 10:24 Ostrava hl. n. 13:46 

Ex 150 Petr Bezruč Ostrava hl. n. 12:15 Praha hl. n. 15:39 

Ex 151 Petr Bezruč Praha hl. n. 12:24 Ostrava hl. n. 15:46 

EC 154 Jan Perner Ostrava hl. n. 8:15 Praha hl. n. 11:39 

EC 155 Jan Perner Praha hl. n. 16:24 Ostrava hl. n. 19:46 

EC 242 Roháče Čadca Gr. 15:01 Ostrava-Svinov 16.08 

EC 243 Roháče Ostrava-Svinov 16:18 Čadca Gr. 17:23 

EN 406 Chopin Břeclav Gr. 23:46 Zebrzydowice Gr. 3:15 

EN 407 Chopin Zebrzydowice Gr. 1:06 Břeclav Gr. 5:53 

EN 442 Bohemia Čadca Gr. 2:06 Praha hl. n. 7:39 

EN 443 Bohemia Praha hl. n. 23:09 Čadca Gr. 4:38 

IC 513 Opava Ostrava-Svinov 19:46 Opava východ 20:08 

IC 514 Opava Opava východ 5:51 Ostrava-Svinov 6:14 

Ex 540 Ostravan Ostrava hl. n. 6:06 Praha hl. n. 9:39 

Ex 541 Ostravan Praha hl. n. 18:24 Ostrava hl. n. 21:54 

IC 542 Vladislav Vančura Opava východ 15:50 Praha hl. n. 19:15 

IC 543 Vladislav Vančura Praha hl. n. 13:06 Opava východ 16:33 

IC 552 Moravan Přerov 4:55 Praha hl. n. 7:15 

IC 553 Moravan Pardubice hl. n. 1:11 Přerov 2:47 

Ex 1530 Dny NATO Mošnov, Ostrava Airport 16:00 Olomouc hl. n. 16:59 

Ex 1531 Dny NATO Olomouc hl. n. 8:00 Mošnov, Ostrava Airport 9:13 

R 1534 Dny NATO Mošnov, Ostrava Airport 17:30 Brno hl. n. 19:54 

R 1535 Dny NATO Brno hl. n. 8:02 Mošnov, Ostrava Airport 10:23 


