
Pořadové číslo:  23/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 5.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu města Přerova 

 

Název návrhu: 

Cestovní náhrady 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. vydává Vnitřní předpis č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 

Zastupitelstva města Přerova ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

2. určuje , že podle Vnitřního předpisu č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad 

členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 1 tohoto usnesení, se bude 

postupovat při poskytování cestovních náhrad členům výborů Zastupitelstva města Přerova, 

kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Vnitřní předpis č. xy/2016 Zásady pro poskytování 

cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova a určit, že se podle tohoto předpisu bude 

postupovat při poskytování cestovních náhrad členům výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.11.2016 vydala usnesením č. 2202/57/11/2016 Vnitřní 

předpis č. xx/2016 Cestovní náhrady, který upravuje poskytování cestovních náhrad zaměstnancům 

statutárního města Přerova. Současně Rada města Přerova podává pod stejným číslem usnesení návrh 

Zastupitelstvu města Přerova vydat Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 

města Přerova a určit, že se tyto zásady vztahují i na členy výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva 

města Přerova.  

  

1. Vnitřní předpis č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města 

Přerova  

  

Vnitřní předpis je určený pro členy Zastupitelstva města Přerova, byl předložen k připomínkování 

Kanceláři primátora a byl vypracován ve spolupráci s oddělením právním Kanceláře tajemníka. 

  

K vydání tohoto vnitřního předpisu dochází z důvodu zadávání cestovních příkazů v rámci programu 

IOP 09 přes portál úředníka.  

  

Členové zastupitelstva nemají přístup do portálu úředníka, konkrétně do modulu „Cestovní příkazy“. 

Zadáváním údajů o pracovní cestě včetně jejího vyúčtování jsou pověřeni zaměstnanci uvedeni  

v příloze č. 1 tohoto předpisu.  

  

Pověřený zaměstnanec vytvoří na svém počítači žádost o povolení pracovní cesty, kterou elektronicky 

předá ke schválení. Po skončení pracovní cesty vyhotoví v modulu vyúčtování pracovní cesty a opět 

elektronicky pošle ke schválení. Povolování pracovní cesty a schvalování jejího vyúčtování probíhá 

také elektronicky. Pověřený zaměstnanec provádí i kontrolu údajů z dokladů nutných k povolení 

pracovní cesty soukromým vozidlem (spotřeba dle technického průkazu, havarijní pojištění) a zjišťuje 

druh použitých pohonných hmot. Po ukončení tohoto procesu pověřený zaměstnanec cestovní příkaz 

vytiskne, zajistí podpis příslušného člena zastupitelstva, doložení příslušných dokladů a vše odevzdá 

na oddělení personální.  

  

Povolování tuzemské pracovní cesty a schvalování jejího vyúčtování provádí primátor nebo jeho 

zástupce. Součástí vnitřního předpisu je seznam pověřených zaměstnanců (příloha č. 2), a to pro 

případ, kdy tito zaměstnanci za primátora a na základě jeho písemného souhlasu provádí povolování 

tuzemské pracovní cesty a schvalování jejího vyúčtování. 

  

Při tuzemských pracovních cestách vlakem platí stejné podmínky jako pro zaměstnance SMPr.  

V minulosti bylo povoleno používat I. třídu ve vlacích Českých drah nad 200 km jedním směrem.  

V současnosti jsou na trhu další dopravci, a to Leo Express a Regio Jet, kteří provozují jak vlakovou 

tak autobusovou dopravu. Kancelář tajemníka navrhuje nadále používat u vlaků ČD I. třídu nad 200 

km jedním směrem. S ohledem na komfort cestování je navrhnuto používání pouze II. třídy u vlaku 

Pendolino a třídy ekonomy class a standard u vlaků a autobusů Leo Express a Regio Jet.  

Pro tuzemské pracovní cesty uvolněných členů zastupitelstva města je vytvořena k zadávání cest 

příloha č. 3. S ohledem na množství pracovních cest nemusí být cestovní příkazy pro uvolněné členy 

zastupitelstva při pracovní cestě služebním vozidlem vždy zadávány v modulu. Do modulu musí být 

vždy zadána tuzemská část zahraniční pracovní cesty.  

  

U zahraničních pracovních cest nedochází ke změnám. 

  

Členové zastupitelstva mají, stejně jako zaměstnanci, možnost požádat si o zaplacení tuzemského 

jízdného hromadným dopravním prostředkem prostřednictvím Odboru ekonomiky. Není povoleno 

hradit jízdní výdaje použitím služebního telefonu. Dále bylo v souladu se zákoníkem práce zpřesněno 

ustanovení týkající se vyúčtování zahraniční pracovní cesty, tedy jakým způsobem se vyrovná rozdíl 

mezi nárokem na zahraniční měnu a poskytnutou zálohou. Nově je ve vnitřním předpisu stanoven 

způsob podání zprávy z pracovní cesty, a to buď ústně nebo písemně.  



  

2. Cestovní náhrady členů komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova 

  

Rada města Přerova doporučuje Zastupitelstvu města Přerova přijmout usnesení, kterým je umožněno 

poskytnout cestovní náhrady členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova. Členům komisí určila Rada města Přerova poskytování cestovních náhrad dle tohoto 

předpisu, za podmínky jeho schválení v Zastupitelstvu města Přerova, na své schůzi dne 24.11.2016.  

 

 


