Memo
Na vědomí (organizačním složkám)

Ředitelům
O10, O17
KPP, O5, O25
KMP, O15
KOD, O4, O11, O14, O16
KTSM, O8, O12, O32
KEI, O1, O2, O3, O6, O22

Ředitelům, vrchním přednostům a manažerům
OPT Olomouc, CIS Brno, Ostrava, Plzeň, Praha,
Ústí nad Labem, ZC Česká Třebová, CPS Brno,
Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem, Praha,
DKV Brno, Česká Třebová, Olomouc, Plzeň,
Praha, DHV Lužná u Rakovníka, RSM Brno,
Hradec Králové, Praha, ZAP ředitelství, ZAP Brno,
Č. Budějovice, Olomouc, Ostrava, Pardubice,
Praha, Ústí nad Labem, Zařízení služeb Praha

SŽDC s.o. Praha, ČD Cargo, a.s. Praha, ČDTelematika a.s. Praha, ČD-IS Praha, a.s., DPOV,
a.s. Přerov, TSS, a.s. Hradec Králové, DVI, a.s.
Praha, ČD travel, s.r.o. Praha, VÚŽ, a.s. Praha,
Dopravní zdravotnictví a.s. Praha, ČD Reality, a.s.
Praha

Na vědomí:
Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s.
Prezidium Unie železničních zaměstnanců Praha
Prezidium Federace strojvůdců ČR Praha
Prezidium Federace železničářů ČR Praha
Prezidium Federace vozmistrů Praha
Prezidium Federace vlakových čet Praha
Svaz odborářů služeb a dopravy Praha
Výbor Cechu strojvůdců ČR Plzeň
Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví
Praha
Demokratická unie odborářů Praha
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Vyřizuje

Šárka Pupíková
Generální ředitelství | Odbor personální
T 972 232 398
E Pupikovas@gr.cd.cz

Číslo jednací
Datum

3719/2017-O10
09.10.2017

Odpověď na čj.

Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31. 3. 2018 a mezinárodních průkazek na slevu
jízdného pro rok 2018

1. Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31. března 2018

Na základě ustanovení předpisu ČD Ok 12 je možné žádat o jízdenky FIP s prodlouženou platností do
31. března 2018. Žádosti mohou podávat zaměstnanci ČD, SŽDC a dceřiných společností mající nárok
na jízdní výhody FIP, důchodci ČD (i pro své rodinné příslušníky), vdovy, vdovci a sirotci na personálních
útvarech příslušné organizační složky (dále jen OS) dle evidence držitele jízdních výhod.
Žádosti o tyto jízdenky FIP je možné podat v termínu od 1. listopadu do 2. prosince 2017.
Řádně vyplněné, potvrzené, orazítkované žádanky, včetně přiloženého potvrzení o úhradě
manipulačního poplatku v příslušné výši (každá žádanka musí mít samostatný poplatek – nelze uhradit
na jedno potvrzení poplatky za požadavky celé rodiny) odešle personalista příslušné OS neprodleně na
Výdejnu FIP.
V úloze 14054 Zaměstnanecké jízdní výhody (dále jen úloha 14054) při požadavku držitele o jízdenku
FIP s prodlouženou platností musí personalista zaškrtnout okénko „Platnost do 31. 3.“. Pokud tak
neučiní, platnost jízdenky FIP bude pouze 3měsíční včetně dne vystavení požadavku (resp.
vytištění jízdenky ve Výdejně FIP)!
Dle předpisu FIP jízdenky s prodlouženou platností může Výdejna FIP vystavovat až od 1.
prosince 2017. Do této doby se vystavují pouze jízdenky platné 3 měsíce včetně dne vytištění ve
Výdejně FIP (tzn. 3 měsíční platnost včetně dne vystavení požadavku na OS).
Z výše uvedeného vyplývá, že držitelé jízdních výhod, kteří budou cestovat do zahraničí v průběhu
prosince 2017, si musí o jízdní doklady požádat nejpozději do 29. listopadu 2017. Dne 30. listopadu
2017 bude umožněn pouze osobní odběr nebo expresní podání požadavku do 12.00 hod.
Výdejna FIP nebude od 1. do 31. prosince 2017 přijímat žádné požadavky (s výjimkou žádostí
přijímaných do 2. prosince 2017). Zároveň budou pro toto období zrušeny úřední hodiny.
Standardní provoz bude spuštěn od 2. ledna 2018 (včetně expresního výdeje jízdenek FIP). Úřední
hodiny budou nadále pondělí, středa, pátek od 8.00 do 11.00 hodin.
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2. Mezinárodní průkazky na slevu jízdného pro rok 2018

Upozorňujeme, že dle předpisu ČD Ok 12 je nutné cestovat s platnou jízdenkou FIP a mezinárodní
průkazkou na slevu jízdného pro daný rok (tzn. výdej jízdenky FIP s prodlouženou platností je podmíněn
držením průkazky pro rok 2017). Mezinárodní průkazka na slevu jízdného pro rok 2017 platí do 31.
ledna 2018, proto je nutné počítat s tím, že při vycestování do zahraničí s jízdenkou FIP s prodlouženou
platností v únoru a březnu, bude nutné si zajistit průkazku pro rok 2018 (žádost o výdej průkazky pro rok
2018 lze vystavit nejdříve 2. ledna 2018). V případě problémů při cestování bez nové průkazky pro rok
2018 nepřebírá odbor personální žádnou odpovědnost. Dále připomínáme, že se držitel jízdních výhod
musí při kontrole jízdních dokladů FIP prokázat průkazem totožnosti (cestovní pas nebo občanský
průkaz) opravňujícím k přechodu hranic.

Upozorňujeme, že tento pokyn je vydán pouze v elektronické podobě a je zveřejněn v prostředí intranetu
ČD, a.s. na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro
uživatele Lotus Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy - dokumenty - O10 GŘ dokumenty personální. Současně je také zveřejněn v aplikaci Dokumenty k seznámení ČD.
S tímto pokynem seznamte všechny zaměstnance, kteří za agendu zaměstnaneckých jízdních výhod
zodpovídají. Současně s tímto pokynem seznamte držitele jízdních výhod.

S pozdravem

JUDr. Ivo Veselý, v.r.
ředitel odboru personálního
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