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Interní sdělení 2/2022 k zajištění přepravy 

občanům Ukrajiny v souvislosti s uprchlickou 

krizí – opatření pro pásma P, 0, B (území hl. m. 

Prahy) a vnější tarifní pásma (území 

Středočeského kraje) 

Hl. m. Praha a Středočeský kraj reaguje na vývoj situace na Ukrajině a tím vyvolanou 
uprchlickou krizí. Z důvodu pomoci těmto lidem, které válečný konflikt na Ukrajině 
vyhnal ze svých domovů, se pro uprchlíky – občany Ukrajiny zavádí do odvolání dle 
Tarifu PID přeprava za 0 Kč na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Ve vlacích 
PID na území hl. m. Prahy řešeno odlišně, dle podmínek železničních dopravců. 

Nově je dokladem k doložení nároku na přepravu za 0 Kč vízum pro strpění v 
cestovním dokladu (cestovní pas) nebo hraniční průvodka s vlepeným vízem pro 
strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. Jízdenky pro hosta a 
náhradní varianta upravených jízdenek pro hosta z tiskopisů paušálního jízdného platí 
dál v rozsahu platnosti na nich uvedených. Proto je dál uznávejte dle jejich časové 
platnosti na území HMP, tak jak bylo uvedeno v Interním sdělení č. 1/2022. 

Počínaje 10. 3. 2022, se s ohledem na očekávaný zvýšený příjezd uprchlíků z válkou 
postižené Ukrajiny, v Tarifu PID zavádí přeprava za 0 Kč pro osoby, které se prokáží 

- cestovním pasem s vízem pro strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo 

Policií ČR 

- hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem pro strpění 

vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR 

 

Vízum pro strpění je vydáváno uprchlíkům, občanům Ukrajiny, kteří budou v ČR 
pobývat po dobu válečného konfliktu. Bohužel kvůli humanitární krizi, může dojít 
k situaci, že uprchlík občan Ukrajiny nebude mít vízum ještě zajištěno (zákonný 
termín je 3 dny, vláda připravuje prodloužení tohoto termínu na 30 dnů). 

Od ostatních víz vízum strpení poznáte podle kódu D/VS/… (na fotce je v červeném 
oválu). Platnost tohoto víza je maximálně jeden rok (na fotce je datum platnosti 
v červeném obdélníku). 

(Poznámka: Zamodřené a zazeleněné místo obsahuje jméno a příjmení uprchlíka.) 
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V případě, že tyto osoby po zavedení těchto opatření, nebudou zatím vybaveny 
Jízdenkou pro hosta nebo nebudou mít vízum pro strpění v cestovním pase 
anebo na hraniční průvodce, kontrolujte, prosím, pas UA (datum vstupu nesmí 
být nižší než 23. 2. 2022 a celková doba od vstupu na území EU nesmí překročit 
30 dnů – do této doby musí občan Ukrajiny požádat o vízum pro strpění) a nárok 
na jízdné za 0 Kč uznejte a vysvětlete jim, jak a kde získat potřebné doklady. 

V případě, že se občan Ukrajiny prokáže při přepravní kontrole ukrajinským 
občanským průkazem, není to dostatečný dokladem pro jízdné za 0 Kč. 
V takovém případě bude cestujícímu uložena přirážka k jízdnému, ale bude 
postupováno, jako u cestujícího, který prohlásil, že si zapomněl časový jízdní 
doklad, tj. dáte mu možnost dodatečného doložení víza pro strpění do 15 dnů ve 
smyslu SPP PID. Avšak v tomto případě mu bude, odchylně od SPP PID, při 
dodatečném doložení přirážka k jízdnému snížena na 0 Kč. 
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Prosím Vás dále o zvýšenou ochotu pomoci a maximální ohleduplnost k těmto 
cestujícím. Pokud jim můžete pomoci a poradit jim (například s návaznou dopravou, 
důležitými telefonními kontakty ČR apod.) 

Víza strpění vydává Cizinecká policie – bližší informace zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-
praha.aspx 

Pro cestující, kterým vzniká nárok na bezplatnou přepravu nebo jízdné za 0 Kč dle 
Tarifu PID např. děti do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin), osoby starší 
65 let (ode dne 65. narozenin) atd. se Jízdenky pro hosta nevystavují a nárok na 
bezplatnou přepravu nebo jízdné za 0 Kč dokladují postupem dle Tarifu PID nebo 
předložením výše uvedených víz. 

Tato tarifní opatření se vztahují pouze na občany UA – aktuální uprchlíky. Občanům 
UA, kteří v ČR již pobývají a pracují buď trvale, nebo dočasně nárok na Jízdenku pro 
hosta nevzniká a ani nemají nárok na vrácení předplatného nebo jeho části z tohoto 
důvodu. Tito cestující jsou přepravováni dle Tarifu PID. 

S ohledem na vývoj situace mohou být podmínky dále zpřesněny. 

 

Ing. Miroslava Staňková 

Náměstkyně ředitele pro ekonomiku 

 

 

Rozdělovník: 
Dopravci PID 
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