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Věci přepravní a tarifní
Změna č. 17 Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti
České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy
a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen
„Tarif“) od 11. 12. 2022 (MD)
1) V názvu a úvodu Tarifu se stávající text:
„Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců
státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na
zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen „Tarif“)“
nahrazuje novým textem:
„Tarif jízdného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní
organizace Správa železnic, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na
zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti drážní dopravy,
jakož i jejich rodinných příslušníků (dále jen „Tarif“).
2) V seznamu zkratek se stávající text:
„SŽDC, s.o. = Správa železniční dopravní cesty, s.o.“
nahrazuje novým textem:
„SŽ = Správa železnic, státní organizace“.
3) V § 1 odst. 1 písm. b) se stávající text:
„Správy železniční dopravní cesty, s.o.
nahrazuje novým textem:
„Správy železnic, státní organizace“.
4) V § 1 odst. 1 písm. c) se stávající text:
„Odboru drážní a vodní dopravy na Ministerstvu dopravy“
nahrazuje novým textem:
„Odboru drážní dopravy v Ministerstvu dopravy“.
5) V § 2 odst. 1 se stávající text:
„Jízdné a přepravné se stanovuje vždy paušálně na příslušné období jízdního řádu (dále též „období“) s tím,
že Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod pro příslušné období (dále též
„prolongační rozkaz“) může prodloužit platnost uhrazeného jízdného a přepravného přiměřeně i do
následujícího období. Úhrada se provádí zaplacením jízdného a přepravného (dále též „prolongační
částka“), jehož hodnota je stanovena pro jednotlivá období jízdního řádu 2019/2020, 2020/2021
a 2021/2022 ve výši:
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a)
b)
c)

1 100,- Kč/období pro zaměstnance dle § 1 odst. 1 Tarifu,
600,- Kč/období pro důchodce dle § 1 odst. 2 Tarifu a děti dle § 3 odst. 2 Tarifu,
1 250,- Kč/období pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců dle § 1 odst. 3 Tarifu (vyjma dětí).

Podrobnosti úhrady jízdného a přepravného stanovuje prolongační rozkaz, který vydávají ČD, a.s.“
nahrazuje novým textem:
„Jízdné a přepravné se stanovuje vždy paušálně na příslušné období jízdního řádu (dále též „období“) s tím,
že Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod pro příslušné období (dále též
„prolongační rozkaz“) může prodloužit platnost uhrazeného jízdného a přepravného přiměřeně i do
následujícího období. Úhrada se provádí zaplacením jízdného a přepravného (dále též „prolongační
částka“), jehož hodnota je stanovena pro období jízdního řádu 2022/2023 ve výši:
a)
b)
c)

1 397,- Kč/období pro zaměstnance dle § 1 odst. 1 Tarifu,
762,- Kč/období pro důchodce dle § 1 odst. 2 Tarifu a děti dle § 3 odst. 2 Tarifu,
1 583,- Kč/období pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců dle § 1 odst. 3 Tarifu (vyjma dětí).

Prolongační částky pro další období jízdního řádu se stanoví v prolongačním rozkazu tak, že se prolongační
částky předchozího období valorizují na základě meziroční změny průměrného indexu spotřebitelských cen
(inflace) zveřejněné Českým statistickým úřadem za červen daného roku pro nadcházející jízdní řád, a to
o 90 % této změny. Nově vypočtené prolongační částky se zaokrouhlují aritmeticky na celé Kč.
Podrobnosti úhrady jízdného a přepravného stanovuje prolongační rozkaz, který vydávají ČD, a.s.“.
6) V § 2 odst. 5 písm. a) a b) se stávající text:
„SŽDC, s.o.“
nahrazuje novým textem:
„SŽ“.
7) V Tarifu se v souvislosti s výše uvedenými změnami upraví vzhled záznamu o změnách.

V Praze dne 14. listopadu 2022
Mgr. Martin Kupka, v. r.
ministr
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Libor Javůrek, tel. 225 131 164, č.j. MD ČR č.j.: MD-30668/2022-410)
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Soukromí dopravci
Tarify Leo Express Global a.s., Leo Express s.r.o. a Leo Express Tenders s.r.o. (LE)
V příloze tohoto věstníku naleznete aktuální znění Tarifů společnosti Leo Express Global a.s., Leo Express
s.r.o. a Leo Express Tenders s.r.o..
Změny jsou platné a účinné od 11. 11. 2022.

V Praze dne 10. listopadu 2022
Martin Bala, v. r.
člen představenstva
Leo Express
(vyřizuje: Michaela Müllerová, tel. 777 490 095)
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Přepravní a tarifní věstník č. 23/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 18. listopadu 2022:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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