
 

Zastupitelstvo města Přerova vydalo na svém 23. zasedání dne 12.12.2016 pod číslem usnesení 

680/23/9/2016 Vnitřní předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 

města Přerova. Předpis byl vydán především z důvodu zadávání cestovních příkazů přes tzv. portál úředníka.  

 

Rada města Přerova na své 70. schůzi dne 25.05.2017 projednala návrh novely Vnitřního předpisu  

č. 20/2017 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova a podává návrh 

Zastupitelstvu města Přerova vydat tento předpis. 

 

Změna se týká využívání dopravních prostředků. V minulosti bylo možné při pracovní cestě vlakem použít 

I. třídu při vzdálenosti nad 200 km jedním směrem. Toto bylo v době, kdy byl pouze jeden dopravce, a to 

České dráhy, a.s. Cílem bylo zajistit zaměstnancům a zastupitelům určitý komfort při cestování na větší 

vzdálenosti t.j. zajistit ve vlaku  místo k sezení.   

 

V minulém roce bylo používání dopravních prostředků ošetřeno tak, že u vlaků Českých drah s výjimkou 

Pendolina může být využita I. třída, a to nad 200 km jedním směrem. Ostatní dopravci nemají I. a II. třídu, 

ale používají jinou terminologii. Leo Express má cestovní třídu Ekonomy, kde nabízí např. zdarma připojení 

k WiFi, teplé i studené občerstvení, klimatizaci. Další cestovní třídou je Business, kde jsou např. vybrané 

nápoje a vybrané občerstvení v ceně jízdenky, kožená sedadla a stylový interiér, WiFi zdarma. Poslední 

cestovní třídou je Premium, kde je např. občerstvení nebo Premium menu a  vybrané nápoje v ceně 

jízdenky, jsou zde luxusní kožená křesla s polohováním a masážními zónami, soukromí  

v oddělené části vlaku, připojení k WiFi atd. Dopravce Regio Jet disponuje cestovní třídou Standard, Relax 

a Business. Ve třídě Standard a Relax nabízí zdarma např. denní tisk a časopisy, balenou vodu, kávu, čaj. Ve 

třídě Business nabízí zdarma např. ekonomické noviny a časopisy, kávu, čaj, džusy. Nejnižší ceny jsou 

garantovány ve třídě Low Cost, která je bez servisu (ceny v této cestovní třídě jsou zhruba o 20 % nižší než 

ve třídě Standard). Ve vlacích a autobusech dopravců Leo Express a Regio Jet se kupují jízdenky přímo na 

sedadlo v příslušném dopravním prostředku a z tohoto důvodu byl předpis upraven tak, že se u těchto 

dopravců mohou používat základní cestovní třídy, tedy Ekonomy a Standard. Zaměstnanec má vždy 

zajištěno místo k sezení. 

 

Na poradě vedoucích odborů dne 09.02.2017 proběhla diskuze týkající se používání dopravních prostředků 

při pracovních cestách s tímto závěrem: "zpracovat revize vnitřního předpisu k cestovním náhradám 

(využívání vlaků soukromých dopravců upravit - je již více přepravců, upravit ustanovení o využívání  

1. třídy u soukromých přepravců, s ohledem na cenu by bylo možné ji využívat rovněž)." 

 

Na základě tohoto doporučení či závěru z porady vedoucích odborů byl upraven vnitřní předpis o cestovních 

náhradách určený zaměstnancům, a to zejména v části týkající se používání dopravních prostředků. Stejnou 

úpravu doporučuje Rada města zapracovat i do Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům 

Zastupitelstva města Přerova. Dle nového návrhu lze využívat u všech dopravců při cestě nad 200 km 

jedním směrem vyšší cestovní třídu. Vzhledem k tomu, že se na trhu v loňském roce objevil nový dopravce 

provozující vlakovou dopravu zatím s velmi omezeným počtem spojů (Arriva vlaky), je předpis doplněn 

obecně o možnost využívat vyšší cestovní třídu nad 200 km jedním směrem. V případě, že by byl další 

provozovatel dopravy, potom již nebude nutné vnitřní předpis v tomto smyslu novelizovat.  

 

Přikládáme tabulku s přehledem výše cen jízdného zjištěného z IDOSu a internetových stránek dopravců. 

V příkladu se jedná o cestu z Přerova do Prahy a z Přerova do Prahy a zpět. U vlaků Regio Jet jsou v tabulce 

i ceny, kdy tento vlak vyjíždí z Olomouce (a je připočtena cena vlaků Českých drah z Přerova do 

Olomouce), protože z Olomouce vyjíždí více spojů tohoto dopravce. Ceny jízdného jsou platné v den 

zjišťování na internetu tj. 12.04.2014 a 13.04.2017. Výši ceny ovlivňují různé faktory, např. koupě zpáteční 

jízdenky, koupě společné jízdenky, kombinace dopravců a velmi důležitý je čas koupě jízdenky.  

 



Při povolování pracovní cesty platí, že je třeba dodržet hledisko maximální hospodárnosti, ale současně je 

třeba přihlížet k oprávněným zájmům zastupitele.   

 


