Prolongace zaměstnaneckých jízdních výhod pro rok 2023
Prolongační období je stanoveno na 21.11. - 10.12.2022
Prolongační částky pro rok 2023 jsou:
Zaměstnanci
Rodinní příslušníci zaměstnanců i důchodců
Pozůstalí (vdovy, vdovci)
Důchodci a děti do 26 let i sirotci

1 397 Kč
1 583 Kč
1 583 Kč
762 Kč

Zkontrolujte si platnost In Karty!!! I v případě, že máte In Kartu ve výrobě, je potřeba dodržet
prolongační období!
Pokud nepotřebujete prolongovat, doporučujeme dát si In Kartu v době prolongace
do úschovy prostřednictvím personálního útvaru, pod který držitel spadá, případně přes
Evidenční centrum jízdních výhod (ECJV) - důchodci.
Dodatečná prolongace bez úschovy stojí 300 Kč za každou kartu.
Invalidní důchodci musí v době prolongace doložit potvrzení o pobírání invalidního důchodu
s platností pro rok 2023 na ECJV nejblíže svému bydlišti.
Nezapomeňte si při prolongaci nahlásit požadavek na časový příplatek na komerční vlaky
(je jich stále více a jednorázový příplatek v takovém vlaku je do 10.12.2022 ve výši 125 Kč,
od 11.12.2022 ve výši 150 Kč):
Zaměstnanci a rodinní příslušníci včetně dětí 15+
Důchodci, děti do 15 let a sirotci do 15 let

790 Kč
400 Kč

U ČD, a.s. je tento příplatek poskytnut formou benefitu (nic se neplatí),
u Správy železnic, státní organizace (SŽ) se za zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a
důchodce SŽ (držitele jízdních výhod) platí pouze daň z této částky (musí být zaplacena
předem na příslušném personálním pracovišti SŽ, a to po předchozím telefonním kontaktu důchodci informaci, zda platí daň nebo neplatí, zjistí na ECJV nebo telefonickým dotazem na
příslušném personálním pracovišti SŽ). Zaměstnancům ČD Cargo, a.s. (ČDC) a jejich
rodinným příslušníkům bude příplatek po předložení dokladu o zaplacení uhrazen.
Důchodcům ČDC nebude tento příplatek hrazen ani jinak kompenzován.
Personální pracoviště SŽ:
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 1504/24, Praha 7 (školící
u pokladen v nádražní hale Nádraží Holešovice, tel.: 972 226 409, 972 241 162

místnost

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, přízemí, tel.: 972 422 754,
972 422 755
Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň, 3. p., A305a, tel.: 972 522 487
Oblastní ředitelství Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové, 0. p., P10, tel.:
972 341 222
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, 1. p., 1P044, tel.: 972 626 012
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava přízemí 0P01, tel.: 972 766 193,
972 765 543, 972 766 186, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 15:00 hod. a
pracoviště Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, 2. p., 2P33, tel.: 972 742 327, 972 741 377 a MT
722 951 845, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 15:00 hod.

POZOR:
In Karta neplatí v osobních regionálních vlacích objednávaných Jihomoravským krajem a
v některých osobních vlacích v Plzeňském kraji, i když jsou to vlaky ČD (viz přílohy).
Zaměstnanci ČD, a.s. a SŽ mají možnost zakoupení časového příplatku pro zavazadla za 590 Kč.
U ČD, a.s. se jedná o benefit, u SŽ zaměstnanci uhradí daň. Zaměstnancům ČDC nebude tento
příplatek hrazen ani jinak kompenzován.
Průkazy pro bezplatnou jízdu (platí pouze pro zaměstnance a důchodce ČD, a.s.) platí pro rok 2023
a jejich základní cena je 250 Kč do 4 zapsaných osob, při každé další zapsané osobě se cena průkazu
zvyšuje o 125 Kč za každou takto zapsanou osobu. O tento průkaz lze požádat i mimo prolongační
období.
K In Kartě si lze dokoupit jednorázový nebo časový doplatek do 1. vozové třídy.
Lze si též dokoupit místenku do vlaků / oddílů s povinnou rezervací a místenky „Nostalgie“. Tyto
lze zakoupit do 1. nebo 2. vozové třídy dle podmínek pořadatele a dle ceníku. Ceny místenek jsou
dynamické a jsou závislé na trase jízdy, dni jízdy, času odjezdu vlaku a volné kapacitě vlaku
v okamžiku prodeje.

