
Martin  Kupka
ministr  dopravy

V Praze  dne
17 -10- 2022

Č.  j.: MD-30668/2022-410/2

Vážená  paní,  vážený  pane,

dovoluji  si Vám  v příloze  zaslat  k vyjádření  návrh  17. úpravy  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")  s plánovanou  účinností  od 11. prosince  2022,

který  vychází  z návrhu  Českých  drah,  a.s. (dále  jen,,ČD")  z 12. září  2022.

Navrhuje se zejména následující úprava v e3 2, odst. 1 Tarifu:

- Platnost  Tarifu  upravit  opět  na tři po sobě  jdoucí  období  jízdních  řádů,  konkrétně  jízdního

řádu  2022/2023,  2023/2024  a 2024/2025.

- Výši  prolongačních  částek  upravit  takto:

a) pro zaměstnance  ČD  pod současným  písm.  a) ponechat  současnou  výši  'I 100,-  Kč,

b) pro zaměstnance  ostatních  organizací  uvedených  pod současným  písm.  a) navýšit  z

I IOO,- Kč na 2 200,-  Kč,

c) pro děti  a důchodce  uvedené  pod  současným  písm.  b) navýšit  z 600,-  Kč na 1 200,-  Kč,

d) pro rodinné  příslušníky  zaměstnanců  a důchodců  (vyjma  dětí)  uvedené  pod současným

písm.  c) navýšit  z 1 250,-  Kč na 2 500,-  Kč.
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Zvýšení  ceny  prolongačních  částek  se navrhuje  z důvodu  zvyšujících  se nákladů  na zajištění

přepravy  osob  a z důvodu  dlouhodobého  nezvyšování  cen v této  oblasti,  na rozdíl  od průběžného

navyšování  tarifu  pro cestující.  Stávající  výše  prolongačních  částek  je od roku 2018  beze  změny,

avšak  kumulativní  růst  spotřebitelských  cen za toto  období  při odhadu  roku  2022  číní  zhruba  30 %

bez zahrnutí  míry  inflace  pro  následující  období  platnosti.  I po  navrhovaném  zvýšení  cen

prolongačních  částek  by byly  jízdní  výhody  dostupné  a atraktivní  pro velkou  část  držitelů,  nebot'  by

jejich  cena dosahovala  cca 10 % ceny sít'ové  jízdenky  ČD  pro běžné  cestující  v jízdním  řádu

2022/2023.  Problematiku  jízdních  výhod  celkově  ČD  zajišt'uj  pro všechny  zaměstnance  a jejich

rodinné  příslušníky  a důchodce  a jejich  rodinné  příslušníky  všech  společností,  kterých  se Tarif  týká.

Současně  však  také  ČD  nesou  všechny  náklady,  které  s problematikou  jízdních  výhod  souvisejí,

a proto  se  navrhuje  nezvyšovat  cenu  zaměstnancům  ČD.  Důvodem  je  právé  skutečnost,

že zaměstnanci  ČD  jsou  zaměstnanci  dopravce,  který  za dotčené  ceny  poskytuje  přepravní  služby,

zatímco  zaměstnanci  ostatních  organizací  uvedených  v e) 33 zákona  č. 77/2002  Sb. zaměstnanci

takového  dopravce  nejsou.

Ostatní  navržené  změny  uvedené  v příloze  ke změně  Tarifu  jsou  technického  charakteru

a souvisejí  se změnou  názvů,  zejména  pak se změnou  názvu  organízace  Správa  železniční

dopravní  cesty  na Správa  železnic.

Vaše  stanovisko  k předloženému  návrhu  úpravy  Tarifu  mně  prosím  zašlete  do 24. října  2022.

V případě  Vašeho  zájmu  jsem  připraven  danou  problematiku  projednat  na společném  jednání

v Ministerstvu  dopravy.

Děkuji  Vám  za spolupráci

Příloha:  dle textu
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Rozdělovník:

Cech  strojvůdců  ČR

Vážený  pan

Vlastimil  Jelínek

předseda  výboru  CS

Na Sklárně  I

301 52 Plzeň

Demokratická  unie  odborářů

Vážený  pan

Petr  Krause

místopředseda  DUO

Nádražm  108

356  01 Sokolov

Federace  strojvůdců  ČR

Vážený  pan

Jaroslav  Vondrovic

prezident  FSČR

Jana  Želivského  2 200

130  00 Praha  3 - Žižkov

Federace  vozmistrů

Vážený  pan

Luboš  Malík

prezident

Ukrajinská  304/2b  (ŽST Praha  Vršovice)

I O1 00  Praha  'I 0

Federace  vlakových  čet

Vážený  pan

Robert  Benda

prezident

Praha  hlavní  nádraží  (budova  za 7. nástupištěm)

Wilsonova  300/8

14 0 00 Praha  Vinohrady

Federace  železničářů  ČR

Vážená  paní

Alena  Černá

víceprezidentka  FŽ

Českomoravská  316/24

I 90 00  Praha  9 - Vysočany

Odborová  organizace  odpovědných  zaměstnanců

státu

Vážený  pan

Mgr.  Bc. Milan  Večeřa

předseda

Lípová  237

691 43 Hlohovec

Odborové  sdružení  zaměstnanců  sít'ových

odvětví

Vážený  pan

JUDr.  Tomáš  Sunegha

předseda  OSZSO

Hořanská  1514/2

130  00  Praha  3

Odborové  sdružení  železničářů

Vážený  pan

Mgr.  Malý  Martin

předseda  OSŽ

Dům  Bohemika

Na Břehu  579/3

190  00 Praha  9

Svaz  Odborářů  Služeb  a Dopravy

Vážený  pan

Jan  Kadečka

předseda  SOSaD  a předseda  firemního  výboru

SOSad  při  ČD

Křižíkova  552/2

180  00 Praha  8 - Karlín

Unie  železničních  zaměstnanců

Vážený  pan

Bc. Jerzy  Kubeczka

prezident  UŽZ

Hybernská  10"14

IIO  OO Praha  1

Pro  Libertate

Vážený  pan

Mgr.  Ondřej  Svoboda

pověřený  místopředseda

Patočkova  2386/85

169  00 Praha  6 Břevnov

Na vědomí:

České  dráhy,  a.s.

Vážený  pan

Mgr.  Michal  Krapinec

předseda  PČD  a generální  ředitel  ČD,  a.s.

nábřeží  Ludvíka  Svobody  1222/"12

110  4 5 Praha  I

zde

Správa  železnic,  státní  organizace

Vážený  pan

Bc. Jiří  Svoboda,  MBA

generální  ředitel

Dlážděná  1003/7

110  00  Praha  1 - Nové  Město
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852506-000-221017144720

Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické pod pořadovým číslem , skládající se ze  stran,852506-000-221017144720 4
odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup bez viditelného prvku.

Subjekt, který konverzi provedl: , IČ: Ministerstvo dopravy 66003008

Konverze byla provedena dne: 17.10.2022

Poznámka:

Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální
evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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