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Společnost ČD Cargo, a.s., (dále jen ČDC) obdržela z gestorského útvaru oblasti zaměstnaneckých 
jízdních výhod - odboru personálního GŘ ČD, a.s., dokument s informacemi, které se týkají jen 
zaměstnanců společnosti ČDC s nárokem na zaměstnanecké jízdní výhody (dále jen ZJV).

Tímto informujeme držitele zaměstnaneckých jízdních výhod o podmínkách uznávání ZJV v rámci 
obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje (dále jen JMK).
Od 1. 1. 2020 neplatí ZJV v obvodu vymezeném objednávkou JMK. Tato skutečnost se týká pouze 
regionálních vlaků objednaných JMK(viz příloha 1). Na vlacích dálkové dopravy objednaných 
Ministerstvem dopravy ČR, ZJV nadále platí.

Časový příplatek JMK
1. S účinností od 23.1.2020 bude zahájen prodej časového příplatku JMK.
2. Časový příplatek JMK je určen pro všechny držitele In Karet s platnou aplikací železniční 

průkazka (dále jen ŽP).
3. Podmínkou využití časového příplatku JMK je držení In Kam s platnou aplikací ŽP, tzn„ že 

musí být uhrazena prolongace pro rok 2020.
4. Časový příplatek JMK lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD se zařízením UNIPOK 

(nelze pořídit přes eShop ČD. ani u vlakového personálu na zařízení POP) za jednotnou cenu 
1500 Kč.

5. Platnost příplatku bude ode dne provedení úhrady do 12.12.2020.
6. Časový příplatek JMK není držitelům ZJV proplácen.
5. Časový příplatek JMK bude vydáván ve formě papírové jízdenky (viz vzor v příloze 2). Od 

1. 3. 2020 bude časový příplatek JMK vydáván v elektronické podobě (tzn. aplikace „časový 
příplatek JMK“ nahraná v čipu In Karty). Časový příplatek JMK ve formě papírové jízdenky 
bude mít platnost od doby jeho vystavení až do doby ukončení jeho platnosti, tj. do 12. 12. 2020 
(tzn., že vydaný papírový jízdní doklad nebude dodatečně převáděn do In Karty).

6. Tento časový příplatek lze zakoupit ve vyhlášeném období kdykoliv, bez poplatku 300 Kč za 
tzv. dodatečné zakoupení příplatku.
Držitel si vždy zkontroluje, zda jsou na vystaveném dokladu s časovým příplatkem JMK 
uvedeny správné údaje. Zjištěné chyby ihned u pokladníka reklamuje, tj. požádá o storno 
(anulaci) dokladu, doklad vrátí a požádá vydání nového dokladu se správnými údaji 
O storno dokladu lze požádat nejpozději 60 minut od prodeje a to pouze na pokladní přepážce a 
u pokladníka kde byl doklad vydán.
Na pozdější či jinak uplatněné reklamace nebude brán zřetel!!!
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7. Při kontrole vlakovým personálem je držitel povinen vždy předložit In Kartu/předběžnou In 

Kartu s platnou aplikací ŽP a jízdní doklad časového příplatku JMK (v tištěné podobě dle 
vzoru v příloze nebo v elektronické podobě na In Kartě). Pokud bude předložena při kontrole 
In Karta s neplatnou aplikací ŽP, nelze uznat ani časový příplatek JMK a cestující zaplatí v 
osobních a spěšných vlacích objednávaných v rámci brutto smlouvy JMK (viz příloha seznam 
úseků a vlaků) jízdné dle tarifu IDS JMK.

8. V případě ukončení nároku na zaměstnanecké jízdní výhody zaniká nárok na časový příplatek 
JMK. Držiteli nevzniká nárok na vyplacení návratku 1500 Kč (nelze navrátit ani poměrnou 
část z ceny tohoto příplatku).

Upozorňujeme, že v případě ztráty jízdního dokladu časového příplatku JMK (tj. papírové 
jízdenky) není možné vystavit náhradní doklad!

Pro zaměstnance ČDC i nadále platí, že v rámci režijní jízdy ze strany JMK není uznáván jako 
jízdní doklad vyplněný Provozní záznam. Z tohoto důvodu si zaměstnanec, kterému bude 
nařízena režijní jízda z nebo do místa výkonu práce za použití vlakového spoje JMK, zakoupí 
platný jízdní doklad JMK a přiloží jej do Provozního záznamu k vyúčtování. Obdobně se 
postupuje při režijních jízdách u jiných dopravců a u MHD v rámci celé ČR.

Tato informace je vydána pouze v elektronické podobě a je zveřejněna v prostředí portálu ČD Cargo, 
umístění stránky: Interní normy/PER-personální/Směmice/Oblast zaměstnaneckých
benefítů/Zaměstnanecké jízdní výhody/Informační list č. 7.

Ing. Mojmír Sakalář 
ŘediteTbdborii personálního
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