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Na vědomí (organizačním složkám)   

 

Náměstkům GŘ a ředitelům 

O10, O17 

KGŘ, O3, O12, O25 

NRI, O15 

KNOD, O11, O16 

KNEF, O1, O6 

NSM, O4, O32 

NKL,  O8, O20, O22 

 

 

Ředitelům a vrchním přednostům  

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, Olomouc, Plzeň, Praha, Ústí nad 

Labem, ZAP Praha 

 

 

SŽDC s.o. Praha, ČD Cargo, a.s. Praha, ČD-

Telematika 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 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

České dráhy, a. s. 

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

T 972 232 000, www.cd.cz  Strana 2 

Vyřizuje     

 

Šárka Pupíková 

Generální ředitelství | Odbor personální 

T 972 232 398 

E Pupikovas@gr.cd.cz 

 

 

Číslo jednací  

Datum 

Odpověď na čj. 

 

 

2731/2014-O10 

30.10.2014 

      

 

 

 

 

Metodický pokyn pro držitele zahraničních jízdních výhod FIP – Nizozemí (NS) 

 

 

 

Sdělujeme všem držitelům zahraničních jízdních výhod FIP, že s účinností od 3. 11. 2014 v případě 

žádosti o vystavení jízdenky FIP na železniční společnost NS bude společně s vystavenou jízdenkou 

vydán žadateli tzv. průchozí průkaz s QR kódem, který je nutný pro vstup/výstup do nádražních budov 

železniční společnosti NS. 

Informujeme Vás, že průchozí průkaz není jízdní doklad, slouží pouze k průchodu turniketem a platí 

pouze společně s jízdenkou FIP NS.  

Návod k použití je uveden na průkazu, průchod turniketem umožňuje čtečka QR kódů. 

V případě nejasností nebo chybného fungování se obraťte na personál nádraží, který Vám bude 

k dispozici. 

Jelikož České dráhy obdržely pouze určitý počet průkazů, bude průkaz žadateli vydán oproti 

podpisu a po uskutečnění cesty (jak soukromé, tak pracovní) musí držitel průkaz ihned vrátit zpět 

na příslušný personální útvar, který průkaz vydal. 

Upozorňujeme, že pokud držitel zahraničních jízdních výhod FIP (tj. zaměstnanec, důchodce, rodinný 

příslušník zaměstnanců a důchodců, pozůstalý) použitý průchozí průkaz po návratu z cesty do Nizozemí 

neodevzdá, bude to považováno za zneužití jízdních výhod s následkem odebrání zahraničních i 

vnitrostátních jízdních výhod na dobu nejméně jednoho roku zaměstnanci (důchodci) a jeho rodinným 

příslušníkům. 

 

Současně oznamujeme všem personálním útvarům příslušných organizačních složek ČD a externích 

organizací, že personalisté a Výdejna FIP jsou povinni vést přehled o vydaných a vrácených průkazech 

NS s QR kódem. V tomto případě personalisté využijí v úloze 14054 Zaměstnanecké jízdní výhody 

sestavu vydaných průkazů (konkrétní postup je uveden v novinkách úlohy 14054). Vrácené průkazy 

personalisté odešlou zpět na Výdejnu FIP k rukám paní Tyburcové. 

 

Přílohou přikládáme k případnému využití krátkou informaci k použití průchozího průkazu (tuto informaci 

na vyžádání žadateli o jízdenku FIP NS vytiskne příslušný personální útvar dle evidence držitele jízdních 

výhod). 
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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.  

 

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   

 
 

 

 

 

 

Příloha  

- vzor průchozího průkazu, 
- informace k použití průchozího průkazu s QR kódem 

 

 

http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf

