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Memorandum 
 

o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod  

na období let 2018 - 2019 
 

 

Ministerstvo dopravy ČR (dále jen MD ČR),  

 

na straně jedné 

 

a 

 

Odborové sdružení železničářů, Federace strojvůdců ČR, Unie železničních zaměstnanců, 

Svaz odborářů služeb a dopravy, Federace vlakových čet, Federace železničářů ČR, 

Demokratická unie odborářů, Federace vozmistrů, Cech strojvůdců ČR, Odborové sdružení 

zaměstnanců síťových odvětví a Aliance  drážního  provozu (dále jen Odborové organizace“)  
na straně druhé, 

 

 

tímto potvrzují svůj zájem na udržení sociálního smíru na železnici a uzavírají následující 

 

 

 

 

M E M O R A N D U M 
 

 

 

 

Článek I. 

 

 

Smluvní strany s vědomím společenské závažnosti rozhodování při projednávání 

problematiky dalšího vývoje jízdních výhod na železnici, s ohledem na potřebu udržení sociálního 

smíru a odstranění části stávajících následků a vzniku budoucích konfliktů, plynoucích  

z transformačních kroků, rozhodnutí o liberalizaci železničního trhu, jsou připraveny poskytnout 

následující záruky pro podporu uspokojivého řešení a udržení sociálního smíru na železnici: 

 

1.  MD se zavazuje, že případné návrhy změn prováděcích právních norem a dokumentů 

spojených s držením jízdních výhod bude nejprve důsledně konzultovat se všemi smluvními 

stranami ve snaze nalézt všestranně konsenzuální řešení. 

 

2.  MD se zavazuje, že bude v rámci svých kompetencí prosazovat v orgánech SŽDC a skupiny 

ČD úhradu:  

2.1. držitelům jízdních výhod (zaměstnancům, jejich dětem, rodinným příslušníkům a 

svým důchodcům) doplatky k zaměstnaneckému jízdnému - časové příplatky 
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pro: 

 

a) použití spojů uvedených v ust. § 2 odst. 3 písm. b) a d) „Tarifu 

jízdného a přepravného“ 

b) použití spojů uvedených v ust. § 2 odst. 3 písm. e) „Tarifu jízdného a 

přepravného“ 

 

2.2. držitelům jízdních výhod (zaměstnancům) doplatky k zaměstnaneckému 

jízdnému - časové příplatky pro: 

 

a) využití služeb uvedených v ust. § 2 odst. 3 písm. c) „Tarifu jízdného a 

přepravného“. 

 

   

3.  MD ČR se zavazuje zapracovat ceny kupónů jízdních výhod a podmínky jejich použití do 

„Tarifu jízdného a přepravného“ (dále také jen „Tarif“) . Na období let 2018 a 2019 budou 

ceny jízdních výhod stanoveny následovně:  1100,- Kč/období pro zaměstnance, 600,- 

Kč/období pro důchodce a děti, a 1250,- Kč/období pro rodinné příslušníky zaměstnanců a 

důchodců.  

 

 

 

 

 

Článek II. 

 

 

1.  Pro naplňování cílů tohoto Memoranda a v rámci přípravy a realizace ustanovení uvedených 

v článku I. budou strany spolupracovat a vzájemně se informovat. Strany budou 

spolupracovat formou běžného pracovního styku a výměny příslušných materiálů. 

 

2.  Strany Memoranda prohlašují, že přijetím tohoto dokumentu a poskytnutím výše uvedených 

záruk je vytvořen reálný předpoklad pro udržení sociálního smíru na železnici. 

 

 

 

Článek III. 

 

 

1. Toto Memorandum se uzavírá na dobu platnosti Tarifu pro roky 2018 a 2019 (pokud z 

jednotlivých ustanovení nevyplývá jinak) a vstoupí v platnost dnem jeho podpisu.  

 

2. Smluvní strany deklarují svoji připravenost jednat o konsensuálním řešení problematiky 

jízdních výhod i po skončení tohoto Memoranda.  

 

3.  Memorandum  nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018. 

 

4.  Toto Memorandum je vyhotoveno v patnácti výtiscích, z nichž každý má právní sílu 
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originálu. 

 

5.  Strany tohoto Memoranda dále prohlašují, že po dobu účinnosti Memoranda a za 

předpokladu, že nedojde k zásadním změnám majícím vliv na plnění tohoto Memoranda, 

nebudou vytvářet podmínky pro jeho zpochybnění nebo omezení. 

 

 

 

V Praze, dne …………… 2017 

 

 

 

Za Ministerstvo dopravy: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Za Odborové sdružení železničářů: ……………………………………………………………………………… 

 

Za Unii železničních zaměstnanců: ………………………………………………………………………………. 

 

Za Federaci vlakových čet:………………………………………………………………………………………….. 

 

Za Federaci železničářů ČR: ………………………………………………………………...…………………….. 

 

Za Svaz odborářů služeb a dopravy: ………………………………………………….…………………………. 

 

Za Demokratickou unii odborářů: ……………………………………………………………………………..…  

 

Za Federaci vozmistrů: ……………………………………………….………………………………………….….. 

 

Za Federaci strojvůdců ČR: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Za Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví: ……………………………………………..…..…. 

 

Za Cech strojvůdců ČR: …………………………………………….…………………………………...………….. 

 

Za Alianci drážního provozu: …………………...…………………………………………………………………  

 

 

 


