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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, Ministerstvo dopravy, O410, 

Drážní úřad 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 
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Vyřizuje     

 

Šárka Pupíková 

Generální ředitelství | Odbor personální 

T 972 232 398 

E Pupikovas@gr.cd.cz 

 

 

Číslo jednací  

Datum 

Odpověď na čj. 

 

 

4870/2017-O10 

14.12.2017 

      

 

 

Informace o platnosti a používání služebních volných a jednorázových bezplatných jízdních 

dokladů OSŽD v r. 2018 

 

V souladu s usnesením protokolu ze zasedání 2. Komise OSŽD ve Varšavě 21. – 23. listopadu 2017, bod 

3, informujeme všechny uživatele jízdních výhod OSŽD o jejich možnosti použití v jednotlivých členských 

zemích, které pro rok 2018 podaly informaci. Při použití těchto jízdenek do zde nevyjmenovaných zemí je 

třeba dopředu zjistit případné omezení jejich použití. 

Ázerbájdžánská republika 

Ázerbajdžánská republika sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových 

bezplatných jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Ázerbajdžánských železnic (AZ) žádná 

omezení. V souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích akciové 

společnosti Ázerbájdžánské železnice. 

Běloruská republika 

Běloruská republika sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Běloruských železnic (BČ) žádná omezení. V souladu s 

ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Běloruských železnic. 

Státní podnik Běloruské železnice sdělil, že pro soukromé cesty svých zaměstnanců a členů jejích rodin 

nevydává jednorázové jízdní doklady OSŽD. 

Bulharská republika 

Bulharská republika sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Bulharských státních drah (BDŽ) žádná omezení. 

V souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích akciové společnosti 

Bulharských státních drah. 

Maďarská republika 

Maďarská republika oznámila, že uvedené doklady platí takto: 

1) Služební volné jízdenky OSŽD platí pro jízdy ve všech vlacích osobní přepravy vlaků MAV-START 
a GYSEV. 

Získat bezplatnou místenku pro lůžkové a lehátkové vozy maďarských železnic na základě 

služebního jízdního dokladu OSŽD lze pouze v případě spojů mezi stanicemi, které se nachází na 

území členských států  OSŽD. Nachází-li se cílová stanice mimo území členských států OSŽD, 

může být místenka bezplatně vydána pouze do poslední stanice na trase jízdy v rámci území 

členských států OSŽD. (Příklad: v případě spoje Budapešť – Berlín do Děčína.) Chce-li cestující, 

který jede na základě bezplatného služebního jízdního dokladu, zakoupit místenku pro celou cestu, 

tj. také na úsek tratě až do cílové stanice, který se nachází mimo území členských států OSŽD, je 

toto možné pouze za plnou cenu. Je samozřejmé, že se místenka přitom vydává pouze v případě, 

že cestující má jízdenku pro jízdu po celé trase, tj. také pro zbývající úsek do cílové stanice, který 

se nachází mimo území členských států OSŽD (jízdní doklad OSŽD + FIP nebo jiný). 
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V lůžkových vozech maďarských železnic je cestující, který jede na základě bezplatného 

služebního jízdního dokladu (OSŽD nebo FIP), je povinen zaplatit za obsluhu. Ve vlacích 

s povinnou rezervací míst k sezení má cestující, který jede na základě služebního bezplatného 

jízdního dokladu, nárok na bezplatnou místenku. Bez místenky se tento cestující může posadit 

pouze na volná místa, přičemž není pokutován. 

Služební volná jízdenka OSŽD neplatí pro jízdy: 

- na úzkorozchodných železnicích s rozchodem kolejí méně než 1435 mm; 

- v příměstských elektrických vlacích MÁV-HÉV (provozovány podnikem veřejné dopravy města 

Budapešť); 

- v tramvajích, autobusech, metru a na parnících. 

2) Jednorázová bezplatná jízdenka OSŽD platí pro jízdy ve všech vlacích osobní přepravy vlaků 
MAV-START a GYSEV. 

Pro cestování ve vlacích a vozech s povinnou rezervací míst k sezení, stejně jako v lůžkových a 

lehátkových vozech, je nutno zakoupit místenku za plnou cenu. Nachází-li se cílová stanice mimo 

území členských států OSŽD, je místenka vydávána pouze v případě, že cestující vlastní jízdenku 

pro celou trasu jízdy, tj. také pro úsek zbývající do cílové stanice, který se nachází mimo území 

členských států  OSŽD (OSŽD + FIP nebo jiné). 

Pokud cestující nepředloží ve vlaku s povinnou rezervací místenku, zaplatí přirážku. 

Jednorázový bezplatný jízdní doklad OSŽD neplatí pro jízdy: 

- na úzkorozchodných železnicích s rozchodem kolejí méně než 1435 mm; 

- v příměstských elektrických vlacích MÁV-HÉV (provozovány podnikem veřejné dopravy města 

Budapešť); 

- v tramvajích, autobusech, metru a na parnících.  

Jednorázovou bezplatnou jízdenku OSŽD lze pro maďarský úsek vystavit pouze pro přímou cestu 

spojem mezi stanicemi podle tarifu Východ – Západ (EWT) nebo MSŽD 108-1. 

Republika Kazachstán 

Republika Kazachstán sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Kazachstánských státních drah (KŽT) žádná omezení. 

V souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Kazachstánských 

státních drah. 

Ve vlacích ostatních komerčních dopravců na území republiky Kazachstán nejsou služební volné a 

jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD uznávány. 

Čínská lidová republika 

Čínská lidová republika sdělila, že služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD platí 

pouze v mezinárodních vlacích Čínských státních drah (KŽD) v souladu s MSŽD 108-1 (ve spojení 

s Mongolskem a Ruskou federací) a to v souladu s ustanovením Vyhlášky О 111. 

Kyrgyzská republika 

Kyrgyzská republika sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Kyrgyzských státních drah (KRG) žádná omezení. 

V souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Kyrgyzských státních 

drah. 
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Lotyšská republika 

Lotyšská republika sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Lotyšských drah (LDŽ) žádná omezení. V souladu s 

ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Lotyšských drah. 

Litevská republika 

Litevská republika sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Litevských drah (LG) žádná omezení. V souladu s 

ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Litevských drah. 

Moldavská republika 

Moldavská republika sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Moldavských státních drah (ČFM) žádná omezení. 

V souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Moldavských státních 

drah. 

Stát Mongolsko 

Stát Mongolsko sdělil, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných jízdních 

dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Mongolských státních drah (MTZ) žádná omezení. V souladu s 

ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Mongolských státních drah. 

Polská republika 

Polská republika sdělila, že služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD platí pouze ve 

vlacích akciové společnosti PKP Intercity (PKP IC) a to v souladu s ustanovením Vyhlášky О 111. 

V lůžkových vozech společnosti WARS je nutno k bezplatnému lůžkovému nebo lehátkovému příplatku 

zaplatit servisní poplatek dle tarifu. 

Ruská federace 

Ruská federace sdělila, že služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD: 

1) lze používat bez omezení: 

- ve všech vlacích dálkové dopravy, které jsou nasazeny v rámci vnitrostátních spojů dopravců FPK 
a RŽD, 

- v mezinárodním vlaku č. 9/10 Polonez Moskva – Varšava, 
- v mezinárodním vlaku č. 20/21 Moskva – Peking, 
- v přímých vozech Moskva – Peking na vlaku č. 2/1 Moskva – Vladivostok, 
- v přímých vozech Moskva – Tumangan na vlacích č. 100/652 – 651/99; 
- ve vlaku č. 306/305 Irkutsk – Ulan Bator a v přímém voze Irkutsk – Erdenet. 

2) neplatí ve vlacích:  

- dálkové vnitrostátní dopravy komerčních dopravců akciová společnost Tverskoj expres, 
dopravní akciová společnost Grand Service Expres Moskva – Sankt-Petěrburk, akciová 
společnost Trans Klass Service Moskva – Iževsk, Moskva – Uljanovsk a Moskva – Kislovodsk, 

- společnosti FPK v rámci mezinárodní přepravy č. 13/14 Moskva – Berlín, č. 17/18 Moskva – 
Nice, č. 23/24 Moskva – Berlín – Paříž, č. 21/22 Moskva – Praha, 

- ve všech vlacích příměstských železnic (tzv. „električky“). 

3. Pro vlaky společnosti FPK lze vystavit jednorázovou bezplatnou jízdenku OSŽD pro soukromé cesty 

železničářů a členů jejich rodin maximálně do počtu 5 lidí na jednom dokladu. 
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Slovenská republika 

Slovenská republika sdělila, že služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD platí pouze 

ve vlacích akciové společnosti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), a to v souladu s ustanovením 

Vyhlášky О 111. 

Při použití vlaku SC Pendolino a vlaků kategorie IC zaplatí cestující s jednorázovou bezplatnou jízdenkou 

OSŽD místenku dle tarifu ZSSK, cestující se služební volnou jízdenkou OSŽD obdrží v pokladně ZSSK 

bezplatnou místenku a při použití lůžkového vozu zaplatí servisní poplatek dle tarifu. 

Služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD neplatí ve vlacích dopravců REGIOJET, 

LEO EXPRES a ARRIVA. 

Republika Tádžikistán 

Republika Tádžikistán sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných 

jízdních dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků Tádžických státních drah (TDŽ) žádná omezení. 

V souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích Tádžických státních 

drah. 

Republika Uzbekistán 

Republika Uzbekistán sdělila, že služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD neplatí ve 

vysokorychlostních vlacích Uzbeckých státních drah (UTI) č. 762/761 Afrosiob Taškent-Buchara-Taškent, 

č. 760/759 Afrosiob Taškent-Karši-Taškent, č. 764/763 Afrosiob Taškent-Samarkand-Taškent a č. 

766/765 Afrosiob Taškent-Buchara-Taškent. V ostatních vlacích Uzbeckých státních drah platí tyto jízdní 

doklady v souladu s ustanovením Vyhlášky О 111. 

Ukrajina 

Ukrajina sdělila, že ve vztahu k používání služebních volných a jednorázových bezplatných jízdních 

dokladů OSŽD nejsou při použití vlaků veřejné akciové společnosti Ukrajinská dráha (UŽ) žádná 

omezení. V souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 platí tyto jízdní doklady ve všech vlacích 

Ukrajinských drah. 

Česká republika 

Česká republika sdělila, že služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD platí pouze ve 

vlacích akciové společnosti České dráhy (ČD), a to v souladu s ustanovením Vyhlášky О 111 s tím, že: 

- v případě jednorázového bezplatného jízdního dokladu OSŽD je třeba zaplatit za místenku nebo 
lůžkový či lehátkový příplatek podle tarifu, pokud ho cestující požaduje, 

- v případě služební volné jízdenky OSŽD obdrží cestující bezplatnou místenku (viz však dále) a 
lůžkový či lehátkový příplatek, v plné výši však zaplatí místenku SC do vlaku SuperCity Pendolino, 
místenku railjet Business do vlaků railjet a při použití lůžkového vozu servisní poplatek dle tarifu. 

Služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD neplatí v autobusech dopravce ČD „Airport 
Express“ Praha, letiště Václava Havla – Praha, hlavní nádraží. 

Služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD neplatí ve vlacích dopravců: REGIOJET, 

LEO EXPRES, ARRIVA, Die Landerbahn-GmbH DLB (Trilex), GW Train Regio a. s., Jindřichohradecké 

místní dráhy, a. s. (JHMD) a KŽC Doprava. 

Estonská republika 

Estonská republika sdělila, že služební volné a jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD platí pouze 

ve vlacích akciové společnosti Estonské státní dráhy (EVR) a to v souladu s ustanovením Vyhlášky О 

111. 

Ve vlacích ostatních komerčních dopravců na území Estonské republiky nejsou služební volné a 

jednorázové bezplatné jízdní doklady OSŽD uznávány. 
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Společné ustanovení 

Pokud je bez dalšího vysvětlení v textu uvedeno, že jízdní doklady platí v souladu s ustanovením 

Vyhlášky О 111, znamená to, že: 

a) držitel služební volné jízdenky (tzv. „červená knížka“) má nárok na bezplatné místenky, lůžkové i 
lehátkové příplatky, 

b)  držitel jednorázové bezplatné jízdenky pro soukromé cesty zaměstnanců železnic a jejich 
rodinných příslušníků (tzv. „bílá jízdenka“) platí místenky, lůžkové i lehátkové příplatky podle 
příslušného tarifu. 

 

 

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   

 
 

 

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

