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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 
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Váš dopis zn.    

Ze dne    

 Naše zn. 183341/2021-SŽ-GŘ-O10  
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Vyřizuje Ing. Evžen Pospíšil  

Telefon +420 972 235 603  

Mobil +420 724 518 684  

E-mail Pospisil@spravazeleznic.cz  

    

Datum 16. prosince 2021    

    

    

Nabídka Plzeňské karty pro zaměstnance SŽ pro rok 2022 

V rámci projektu Integrované dopravy Plzeňského kraje (dále jen „IDPK“) bylo mezi Plzeňským 
organizátorem veřejné dopravy s.r.o. (dále jen „POVED“), dopravcem a Správou železnic, 
státní organizací (dále jen „SŽ“) dohodnuto poskytnutí zaměstnaneckého jízdného pro 
zaměstnance SŽ a jejich rodinných příslušníků.  
 

Zaměstnanci Oblastního ředitelství Plzeň se řídí pokynem ředitele SŽ PO-49/2021-OR 

PLZ. 

Předplatná zaměstnanecká jízdenka je uznávána pouze ve vozidlech dopravců zařazených do 
IDPK, zajišťujících veřejnou dopravu na území IDPK (kromě Plzeňských městských dopravních 
podniků a.s. v zóně 001). U vlakové dopravy jsou to osobní a spěšné vlaky všech dopravců. 
 

Od 1. 1. 2022 Plzeňský kraj neuznává v regionálních vlacích kategorie Os na lince R2 (Beroun – 

Plzeň – Klatovy) na území Plzeňského kraje v úseku Kařez – Plzeň hl.n. - Klatovy jízdní výhody 
Českých drah, a.s. (dále jen „ČD“) - viz prolongační rozkaz ČD pro GVD 2021/2022. V 

ostatních regionálních vlacích ČD kategorie Os a Sp, kde je objednatelem Plzeňský kraj, lze i 

nadále využít jízdní výhody ČD. Stejně tak i na vlaky ČD kategorie R a Ex, kde je objednatelem 
Ministerstvo dopravy. 

 

Na poskytnutí zaměstnaneckého jízdného, dle aktuálně platného tarifu IDPK, má 
nárok zaměstnanec SŽ vykonávající pracovní činnost na území Plzeňského kraje nebo 
mající bydliště v Plzeňském kraji. Na toto jízdné má nárok také manžel/manželka, 

registrovaný partner/partnerka, druh/družka a děti zaměstnance, kteří jsou školáky 
či studenty (do 26 let věku).  
 

Zaměstnanecké jízdné IDPK je poskytováno pouze po dobu trvání pracovního poměru u SŽ a 
splňují podmínky uvedené v přechozím odstavci. O poskytnutí zaměstnaneckého jízdného IDPK 
zaměstnancům pracujícím na dohodu rozhoduje zaměstnavatel. 
 

Ukončí-li zaměstnanec pracovní poměr v kratší době než jeden rok od nahrání 
zaměstnaneckého jízdného IDPK, nemá na zaměstnanecké jízdné IDPK nárok a poměrná část 
neprojetého jízdného je mu či jeho rodinným příslušníkům vrácena. Potvrzení o vybití kupónu 
svého a příp. rodinných příslušníků musí při ukončení pracovního poměru předat zaměstnanec 
oblastních ředitelství (dále jen „OŘ“) na oddělení sociální a PaM, zaměstnanec OJ mimo OŘ na 

personální útvar své OJ, resp. zaměstnanec GŘ a CSS na odbor personální O10 GŘ 

stkr@spravazeleznic.cz (dále jen „příslušný personální útvar“). 
 

Organizační jednotky SŽ 

Odbory GŘ 

 

Na vědomí: odborové organizace při 
SŽ 

mailto:stkr@spravazeleznic.cz
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V případě, že při ukončení pracovního poměru zaměstnanec odmítne předložit Kartu ke 
zneplatnění, je zaměstnavatel povinen Kartu vydanou zaměstnanci a Karty vydané jeho 
rodinným příslušníkům neprodleně zneplatnit předáním informace o ukončení pracovního 
poměru zaměstnance zúčtovacímu centru PMDP a.s., které provede jejich zneplatnění zadáním 
Karty na blacklist. 

 

Za nevyužití zaměstnanecké předplatné jízdenky pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky 
se nevrací žádná finanční částka. 
 

Cena síťové zaměstnanecké předplatné jízdenky: 365 denní (bez MHD v tarifní zóně 001 Plzeň) 
od 1.1.2022 je stanovena ve výši 500,- Kč. 
 

Informace o IDPK, včetně dokumentu Tarif a tarifní zásady IDPK, je vždy v časovém předstihu 
zveřejněna  na www.idpk.cz a https://www.idpk.cz/cz/tarify/. 

 

Ke změnám dokumentu Tarif a tarifní zásady IDPK dochází cca 2 x ročně, vždy k datu 1. 1. 
následujícího roku a v některých letech také k datu 1. 7. nebo k 1. 9. 
 

Aktuální informace zveřejňuje POVED na webové adrese: https://www.facebook.com/IDPK.cz. 

 

 

METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANECKÉHO JÍZDNÉHO IDPK 

 

Zaměstnanec, který má zájem a má nárok na zaměstnanecké jízdné IDPK, požádá na e-

mailové adrese příslušného personálního útvaru své organizační složky oprávněnou osobu o 
vystavení potvrzení o zaměstnání. Za zaměstnance, kteří nemají přístup k e-mailové poště, 

může po dohodě odeslat žádost příslušný/á zpracovatel/ka docházkové úlohy EVYDO2 nebo 

nadřízený zaměstnanec. 

Zaměstnanec zašle vyplněný a podepsaný Souhlas s použitím osobních údajů pro organizátora 
POVED – příloha 2. Bez tohoto souhlasu mu nebude potvrzení zaměstnavatele vydáno. 
Vydané potvrzení bude zaměstnanci zasláno na e-mail, ze kterého přišla žádost. 
 

Zaměstnanecké jízdné IDPK se nahrává na všechny platné nosiče jízdného dle platného tarifu 
IDPK, tj. na čipovou kartu (aktuálně Plzeňskou nebo IN kartu ČD) na 1 rok, tj. 365 dní vč. dne 
nahrání.  
 

Zaměstnanecké jízdné je možné nahrávat s platností nejdříve od 01. 01. 2022. 
 

Zaměstnanecké jízdné IDPK se nahrává na těchto pracovištích:  

Prodejní místo 

Nabití 
zaměstnaneckéh
o kupónu na PK 

Nabití 
zaměstnaneckéh
o kupónu na IN-

kartu 

Vybití 
zaměstnaneckéh

o kupónu 

Plzeň - ZC PMDP, Denisovo 

nábřeží ANO ANO ANO 

Plzeň - ZC PMDP, Klatovská třída  ANO ANO ANO 

Plzeň - ARRIVA, Nádražní  ANO NE ANO 

ARRIVA - Stříbro ANO NE ANO 

Plzeň - ARRIVA, Doubravka  ANO NE ANO 

Plzeň - Hlavní nádraží ČD  ANO ANO ANO 

http://www.idpk.cz/
https://www.idpk.cz/cz/tarify/
https://www.facebook.com/IDPK.cz
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Holoubkov - pokladna ČD ANO ANO ANO 

Rokycany - pokladna ČD ANO ANO ANO 

Plzeň zastávka - pokladna ČD ANO ANO ANO 

Dobřany - pokladna ČD ANO ANO ANO 

Přeštice - pokladna ČD ANO ANO ANO 

Plzeň - CAN ANO NE NE 

Plzeň - ÚMO2 ANO NE NE 

Bezdružice ANO NE NE 

Chrást ANO NE NE 

Klatovy ANO NE NE 

Kyšice ANO NE NE 

Manětín ANO NE NE 

Nepomuk ANO NE NE 

Rokycany ANO NE NE 

Stříbro ANO NE NE 

Zbiroh ANO NE NE 

 

Na tyto pracoviště se zaměstnanec dostaví s vydaným potvrzením o pracovním poměru. 
 

Pracovník tohoto pracoviště, na kterém se aktivuje kupon se zaměstnaneckým jízdným IDPK, 
je povinen uchovat potvrzení o pracovním poměru zaměstnance vydaném jeho 
zaměstnavatelem. 

 

V případě nejasností má právo zaměstnanec POVEDu ověřit u zaměstnavatele pravost 
vydaných potvrzení. 
 

Na personální útvary jednotlivých OS budou zaslány samostatně doplňující pokyny k evidenci 

vydaných potvrzení v systému POVED. 
 

 

 

 

Ing. Pavel Koucký 

ředitel odboru personálního 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Potvrzení zaměstnavatele 

Příloha 2 – Souhlas s použitím osobních údajů pro POVED s.r.o 
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