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Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) 

tyto zásady: 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

 

1.1 Tyto zásady upravují podmínky, vysílání a vyúčtování tuzemské  

i zahraniční pracovní cesty členů Zastupitelstva města Přerova (dále jen člen ZM).  

 

1.2 Statutární město Přerov (dále jen „zaměstnavatel“) je povinen v souladu  

s § 78 zákona o obcích členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti  

s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními 

předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru. Poskytování náhrad cestovních 

výdajů při pracovní cestě v tuzemsku a v zahraničí se řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP).  

 



1.3 Při vysílání na pracovní cesty (dále jen PC) je třeba dodržet hledisko maximální 

hospodárnosti, ale současně přihlížet k oprávněným zájmům člena ZM. 

 

1.4 Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání člena ZM k výkonu  funkce mimo jeho 

pravidelné pracoviště. Pravidelným pracovištěm člena ZM, který je pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněn (dále jen „uvolněný člen ZM“), se rozumí sídlo zaměstnavatele, 

pravidelným pracovištěm člena ZM, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (dále 

jen „neuvolněný člen ZM“), je místo jeho trvalého pobytu. 

 

1.5 Tuzemskou pracovní cestou se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí pracovní cesta 

konaná na území České republiky. Zahraniční pracovní cestou se pro účely tohoto vnitřního 

předpisu rozumí pracovní cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro 

vznik práva člena ZM na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní 

hranice České republiky a doba přechodu ostatních hraničních přechodů, kterou člen ZM 

oznámí zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při 

letecké přepravě. 

 

1.6 Modulem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí část webové aplikace Portálu 

úředníka s názvem „Cestovní příkazy“. 

 

 

2. Pracovní cesta v tuzemsku 

 

 

2.1 Cestovní příkaz 
 

Vyslání na PC, zachycení jejího průběhu a vyúčtování PC v tuzemsku se zaznamenává na 

cestovním příkazu v modulu.Zavedení cestovního příkazu do modulu za členy ZM provádí 

pověření zaměstnanci Kanceláře primátora uvedení v příloze č. 1 tohoto vnitřního předpisu. 

 

2.2 Vyslání na pracovní cestu v tuzemsku a schvalování jejího vyúčtování 

 

2.2.1 Členy ZM na PC vysíláa její vyúčtování schvaluje primátor, v případě nepřítomnosti 

primátora jeho zástupce (dále jen vysílající osoba). Za primátora nebo jeho zástupce může 

člena ZM na PC vyslat a její vyúčtování schválit též pověřený zaměstnanec Kanceláře 

primátora uvedený v příloze č. 2 tohoto vnitřního předpisu.V případě, žena PC vysílá a její 

vyúčtování schvaluje pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora dle přílohy č. 2tohoto 

vnitřního předpisu, pak takto učiní pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu 

primátora nebo jeho zástupce. 

 

2.2.2 Schválení použitísoukromého silničního motorového vozidla (dále jen „soukromé vozidlo“) 

v případě, kdy člen ZM požaduje proplacení pohonných hmot, provádí v modulu vedoucí 

Odboru vnitřní správy nebo jeho zástupce. Kontrolu údajů o soukromém vozidle (SPZ, 

havarijní pojištění, údaje z technického průkazu) provádí pověřený zaměstnanec Kanceláře 

primátora, který zavádí cestovní příkaz do modulu. 

 

2.2.3 Seznam pověřených zaměstnanců Kanceláře primátora dle příloh č. 1 a č. 2 jeveden a 

průběžně aktualizován na Kanceláři tajemníka, oddělení personálním (dále jen „oddělení 

personální“). Případné změny v tomto seznamuje vedoucí Kanceláře primátora povinen 

neprodleně na oddělení personální hlásit. 

 

2.2.4 Kontrolu vyúčtování pracovní cesty provádí zaměstnanci oddělení personálního. 

 

2.2.5 Zaměstnanci oddělení personálního jsou oprávněni v modulu provádět veškeré operace 

nezbytné pro správné vyúčtování PC a uspokojení nároku člena ZM na cestovní náhrady.  



 

2.3 Průběh a vyúčtování tuzemské pracovní cesty 

 

Průběh PCčlena ZM a jejího vyúčtování vyznačí pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora 

na základě informací člena ZM v modulu.  Po ukončení PC doloží člen ZM v nejkratším 

možném termínu pověřenému zaměstnanci Kanceláře primátora doklady k  vynaloženým 

výdajům a sdělí informace o poskytnutém bezplatném stravování. Pověřený zaměstnanec 

Kanceláře primátora vyplní všechny tyto údaje do cestovního příkazu v modulu, předá 

cestovní příkaz elektronickou cestou ke schválení a po schválení vyúčtování jej vytiskne, 

doloží všechny náležitosti a předloží cestovní příkaz členovi ZM k podpisu.Podepsaný a řádně 

vyplněný cestovní příkaz se všemi náležitostmi předá Kancelář primátora ke kontrole a 

k proplacení na oddělení personální. 

 

2.4 Náhrada prokázaných výdajů 

 

Členovi ZM vyslanému na PC přísluší náhrada prokázaných výdajů uvedených v § 156 ZP. 

 

2.4.1 Náhrada prokázaných jízdních výdajů: 

 

 jízdní výdaje musí být doloženy jízdenkou s odpovídajícím datem. 

Použití MHD v místě konání PCje třeba doložit jízdenkami  

a počet jízd musí být úměrný určeným místům jednání v cestovním příkaze, 

 při PC vlakem i autobusem lze použít všechny dopravce s tím, že: 

- u Českých drah se používá u Pendolina II. třída; u ostatních vlaků Českých drah lze 

využít I. třídu nad 200 km jedním směrem, 

- u Leo Expressu se využívá třída ekonomy class, a to jak u vlakových, tak u 

autobusových spojů, 

- u Regio Jetu se využívá třída standard, a to jak u vlakových, tak  

u autobusových spojů, 

 pokud pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora zadá na základě informací člena ZM 

před nástupem na PC do modulu jako dopravní prostředek vlak např¨. Leo Express a při 

nástupu na pracovní cestu člen ZM zvolí vlak jiného dopravce, např. ČD, nemusí již tuto 

skutečnost v modulu měnit; pokud ovšem zadá jiný dopravní prostředek než vlak např. 

autobus nebo služební auto, potom tuto skutečnost musí uvést v modulu, 

 taxislužbu lze použít pouze ve výjimečných případech  

po dohodě s vysílající osobou, 

 v případě zakoupení společné jízdenky vyznačí tuto skutečnost pověřený zaměstnanec 

Kanceláře primátora na cestovních příkazech všech členů ZM, kterých se týká (v modulu 

– další podmínky) a uvede, u kterého cestovního příkazu kterého člena ZM je přiložen 

jízdní doklad,  

 použije-li člen ZM se souhlasem vysílající osoby místo určeného hromadného dopravního 

prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, přísluší mu náhrada ve výši 

jízdného za určený hromadný dopravní prostředek,  

 přerušení PC musí být vždy předem dohodnuto a uvedeno  

na cestovním příkazu (v modulu v dalších podmínkách - místní a časový údaj pro 

přerušení i pro pokračování cesty, začátek i konec). 

 

 

 

2.4.2 Náhrady jízdních výdajů za použití soukromého vozidla na PC 

 

 Soukromé vozidlo je každé motorové vozidlo, které není ve vlastnictví zaměstnavatele. 

 

 Soukromé vozidlo lze na PC použít za splnění těchto podmínek: 



 

- provedení PC soukromým vozidlem je uskutečněno se souhlasem vysílající 

osoby nebo na její žádost a takto to uvede pověřenýzaměstnanec Kanceláře 

primátora do cestovního příkazu v modulu, 

- souhlas nebo dohodu s provedením PC soukromým vozidlem schvaluje 

členům ZM primátor, příp. jeho zástupce. Dohoda při použití soukromého 

silničního motorového vozidla na PC podléhá v modulu schválení vedoucím 

Odboru vnitřní správy, v návaznosti na rozpočtované finanční prostředky,  

- žadatel o provedení PC soukromým vozidlem předloží vysílající osobě, nebo 

pověřenému zaměstnanci Kanceláře primátora k nahlédnutí doklad o: 

 

o zákonném pojištění soukromého vozidla, 

o havarijním pojištění soukromého vozidla, 

o technické způsobilosti soukromého vozidla, 

 

 Náhrada za použití soukromého vozidla přísluší pouze tomu členovi ZM, který soukromé 

silniční vozidlo použil (tj. řídil), ostatním osobám, které s ním společně cestovali, právo 

na náhradu jízdních výdajů nevzniká. Za tyto osoby vyznačí pověřený zaměstnanec 

Kanceláře primátora na jejich cestovním příkazu v modulu v dalších podmínkách, kdo 

uplatňuje náhradu za použití soukromého vozidla.  

 

 Použije-li člen ZM se souhlasem vysílající osoby k  PC soukromé vozidlo,  přísluší mu 

náhrada ve výši jízdného za určený hromadný dopravní prostředek, jehož výši prokáže 

člen ZM: 

 

- v případě vlakové dopravy vytištěním odpovídajícího spojení včetně ceny 

jízdného z platných jízdních řádů,  

- u autobusové dopravy zjistí tento údaj u dopravce, jehož název uvede 

pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora v dalších podmínkách na 

cestovním příkazu v modulu, 

- kombinací obou způsobů. 

 

 Použije-li soukromé vozidlo člen ZM na žádost vysílající osoby, přísluší mu za každý 1 

km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu, 

 

 V případě, že člen ZM použije cizí soukromé nebo služební vozidlo, vyznačí tuto 

skutečnost pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora v modulu v cestovním příkazu 

v dalších podmínkách (např. AUC MěÚ Lipník nebo AUC Františka Nováka, apod.); 

použití cizího vozidla musí být schváleno vysílající osobou před začátkem PC. 

 

2.4.3 Náhrada prokázaných výdajů za ubytování 

 

Výdaje za ubytování jsou propláceny pouze na základě přiloženého dokladu v souladu 

s podmínkami PC. Při ztrátě dokladu za ubytování má člen ZM povinnost vyžádat si vystavení 

náhradního dokladu.  

 

Účetní doklad za ubytování musí obsahovat název poskytovatele ubytování, sídlo, IČ, datum, 

rozsah poskytované služby (např. je-li součástí účetního dokladu za ubytování poskytnutá 

snídaně příp. další služby, nelze tento údaj na účetním dokladu nahradit pouze dokladem o 

zaplacení např. z platební karty). Pokud bude provádět úhradu ubytování člen ZM přímo 

v místě ubytování, pak bude na dokladu uvedeno statutární město Přerov a jméno člena ZM. 

V případě, že je ubytování hrazeno přímo zaměstnavatelem, uvede člen ZM tuto skutečnost 

pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora do dalších podmínek cestovního příkazu v 

modulu. 

 



2.4.4 Stravné  

 

a) Sazby stravného členů ZM na PC jsou upraveny takto: 

 

za každý kalendářní den PC přísluší členům ZM stravné: 

 

 trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, v maximální výši stanovené v § 176 

odst. 1 písm. a) ZP,   

 trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, v maximální výši stanovené v § 176 

odst. 1 písm. b) ZP 

 trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, v maximální výši stanovené v § 

176 odst. 1 písm. c) ZP. 

 

Hodnota snížení stravného při poskytnutí bezplatného jídla je stanovena v § 176 odst. 3 

ZP. Pokud je členu ZM poskytnut určitý počet bezplatných jídel v určitých časových 

pásmech, pak mu stravné nepřísluší (§ 176 odst. 4 ZP). Počet poskytnutých bezplatných 

jídel (charakteru snídaně, oběda, večeře), na které člen ZM nepřispívá, uvede pověřený 

zaměstnanec Kanceláře primátorav cestovním příkazu v modulu. Za bezplatné 

stravování se nepovažuje občerstvení, které nemá charakter snídaně, obědu nebo večeře 

(chlebíčky, káva, minerálka apod.).  

 

b) Vznikne-li členovi ZM nárok na stravné dle ZP, nelze mu neposkytnout stravné a 

nahradit stravenkou s příspěvkem od zaměstnavatele.  

 

2.4.5 Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů 

 

 nutné vedlejší výdaje je člen ZM povinen doložit příslušnými doklady, 

 mezi nutné vedlejší výdaje lze zahrnout např. výdaje za použití koupelny (není-li 

součástí hotelového pokoje), toalety, při použití soukromého nebo služebního 

vozidla např. poplatky za parkování, garážování, vstupenky na veletrhy a výstavy, 

souvisí-li s PC. Náklady spojené s nákupem dálniční známky lze uhradit jen se 

souhlasem vysílající osoby, a to pouze v adekvátní výši. Souhlas musí být uveden 

v podmínkách PC před nástupem na PC. 

 

2.4.6 Uvolnění členové ZM 

 

Cestovní příkazy uvolněných členů ZM se nemusí v případě tuzemské PC vždy vyplňovat 

v modulu. Vyslání na PC musí být v tomto případě zřejmé z řádně vyplněného a oprávněnou 

osobou podepsaného příkazu k jízdě nebo žádanky o použití služebního vozidla a z knihy jízd. 

Z těchto údajů se stanoví případné právo na stravné. Za tímto účelem vyplní pověřený 

zaměstnanec Kanceláře primátora tabulku, která je přílohou č. 3 tohoto vnitřního předpisu.  

 

3. Zahraniční pracovní cesta (dále jen ZPC)   

 

3.1 Vysílání na ZPC: 
 

3.1.1 Na ZPC člena ZM vysílá Rada města Přerova (dále jen RM) – návrh na vyslání člena ZM 

předkládá na jednání RM primátor nebo jeho zástupce. Po vyslání člena ZM na ZPC na 

základě usnesení RM podepisuje za zaměstnavatele tiskopis„Žádost o vybavení finančními 

prostředky v cizí měně na zahraniční pracovní cestu“ (příloha č. 4) primátor nebo jeho 

zástupce.  

 

3.1.2 ZPC se skládá z tuzemské a zahraniční části pracovní cesty. Tuzemská část ZPC se 

zaznamenává do modulu, a to z místa odjezdu v ČR k hranicím ČR nebo z místa odjezdu v ČR 

do odletu letadla z ČR a z místa přechodu hranic ČR do místa příjezdu v ČR nebo z místa 



příletu do ČR do místa příjezdu v ČR. Zahraniční část ZPC se zaznamenává nejdříve na 

tiskopisu „Žádost o vybavení finančními prostředky v cizí měně na zahraniční pracovní cestu“ 

a po příjezdu na tiskopisu„Vyúčtování ZPC“ (příloha č. 5) 

 

3.1.3 Členovi ZM na ZPC náleží náhrada: 

 

a) jízdních výdajů, 

b) výdajů za ubytování, 

c) stravovacích výdajů v cizí měně (dále jen „zahraniční stravné“), 

d) kapesné, 

e) nutných vedlejších výdajů. 

 

3.2 Organizační zajištění ZPC 

 

3.2.1 Při ZPC je člen ZM povinen: 

 

 a) předložit pověřenému zaměstnanci Kanceláře primátora vyplněný a podepsaný 

formulář „Žádost o vybavení finančními prostředky v cizí měně na zahraniční 

pracovní cestu“včetně kopie usnesení RM o schválení ZPC v přiměřeném termínu 

před zahájením ZPC, 

 

b) vlastnit platný cestovní doklad. V případě ZPC do státu svízovou   povinností si člen 

ZM zajišťuje vízum samostatně. Vízové poplatky jsou  předmětem vyúčtování ZPC. 

 

c)  Před zahájením ZPC si napokladně zaměstnavatele vyzvedne finanční zálohu na cestu. 

Pro výpočet zálohy je nutné předat tyto informace: 

- předpokládanou dobu trvání ZPC, 

- plánovanou dobu překročení české státní hranice nebo plánovaný odlet a přílet při 

letecké přepravě, 

- informace o stravování, 

- předpoklad dalších nákladů (jízdné, ubytování apod.). 

 

3.3 Vyúčtování ZPC 

 

Vyúčtování zahraniční části ZPC člen ZM provádí na formuláři „Vyúčtování ZPC“ (příloha č. 

5). Vyúčtování ZPC schvalujevysílající osoba. 

 

3.4 Náhrada prokázaných jízdních výdajů 

 

Při výpočtu náhrady prokázaných jízdních výdajů při ZPC platí stejné zásady jako u tuzemské 

PC s tím, že náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně je 

zaměstnavatel povinen uhradit pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. 

 

3.5 Náhrada prokázaných výdajů za ubytování 

 

Výdaje za ubytování jsou propláceny pouze na základě předloženého účetního dokladu od 

poskytovatele ubytování. 

 

3.6 Zahraniční stravné 

 

3.6.1 Při ZPC přísluší členu ZM za podmínek  dále stanovených stravné  

v  cizí měně.  Výše stravného se určí ze základní sazby stravného pro stát,ve kterém stráví člen 

ZM v kalendářním dni nejvíce času, při shodě časů se stanoví měna podle cílového státu.  



3.6.2 Základní sazby stravného v cizí měně jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva financí, kterou 

se stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného pro jednotlivé státy. 

3.6.3 Příslušná výše sazby zahraničního stravného v návaznosti na dobu strávenou mimo území 

České republiky je upravena v § 170 odst. 3 ZP. 

3.6.4 Statutárnímu orgánu a jeho zástupci (§ 104 zákona o obcích) se určuje zahraniční stravné 

navýšené o 15 % základní sazby zahraničního stravného (§ 179 ZP).  

3.6.5 Při ZPC se poskytuje členům ZM kapesné ve výši 40% zahraničního stravného, před 

případným krácením za poskytnuté bezplatné stravování. Statutárnímu orgánu se kapesné 

poskytuje z navýšené sazby.  

3.6.6 Hodnota snížení zahraničního stravného při poskytnutí bezplatného jídla je upravena v § 179 

odst. 3 ZP. Poskytnutí bezplatného jídla vyznačí člen ZM na tiskopisu „Vyúčtování ZPC“. 

Pokud je členovi ZM poskytnut určitý počet bezplatných jídel v určitých časových pásmech, 

pak mu zahraniční stravné nepřísluší (§ 179 odst. 4 ZP).    

 

3.7 Náhrada nutných vedlejších výdajů 

 

Platí totéž, co u tuzemské PC (bod 2.8 tohoto vnitřního předpisu). 

 

3.8  Vyloučení souběhu náhrad poskytovaných v české a cizí měně 

 

3.8.1 Při ZPC přísluší členovi ZM za dobu PC na území České republiky stravné v české měně za 

podmínek stanovených v bodu 2.7 tohoto vnitřního předpisu. 

3.8.2 Pokud za dobu ZPC strávenou mimo území České republiky nevznikne členovi ZM nárok na 

stravné v cizí měně (§ 170 odst. 4, ZP), připočte se tato doba k době rozhodné pro poskytnutí 

stravného dle bodu 2.8.  

4.  Společná ustanovení 

 

4.1     Člen ZM je povinen bez zbytečného odkladu oznámit změnu skutečnosti, která je rozhodná      

pro poskytnutí cestovní náhrady (§ 186 ZP). Zaměstnavatel je povinen poskytnout členovi ZM 

zálohu na tuzemskou i zahraniční PC do výše předpokládané náhrady, pokud o poskytnutí 

zálohy člen ZM požádá. 

 

4.2   Člen ZM může požádat o zajištění jízdního dokladu a zaplacení tuzemského jízdného 

hromadným dopravním prostředkem Odbor ekonomiky, který zajistí vydání jízdního dokladu 

a jeho úhradu. Tato skutečnost bude uvedena před schválením PC v dalších podmínkách. 

 

4.3    Úhrada jízdních výdajů nebo jakýchkoliv jiných nákladů souvisejících s PC prostřednictvím 

služebního telefonu není přípustná. 

 

4.4    Výsledná částka stravného za PC se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Výsledná 

částka výdajů za použití soukromého vozidla se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

4.5     U ZPC výslednou zálohu zaokrouhluje pokladní, která měnu vydává zaokrouhlenou buď  na 

celé jednotky nahoru nebo na desítky nahoru, a to podle možností příjmů zahraniční měny z 

banky. 

 

4.6      Při vyúčtování ZPC člen ZM vypočítá svůj nárok na cestovní náhrady v cizí měně a v případě, 

že bude: 

 

- nárok nižší než poskytnutá záloha, vypočte rozdíl mezi zálohou  

a nárokem na dvě desetinná místa a výslednou částku v cizí měně vrátí zpět 

zaměstnavateli nebo může rozdíl vracet v české měně (i v měně, za kterou 



v zahraničí směnil přidělenou českou měnu) nebo v kombinaci cizí ( i měny, za 

kterou v zahraničí směnil přidělenou českou měnu) a české měny, rozdíl mezi 

zálohou a nárokem v cizí měně se vypočte na dvě desetinná místa, přepočet na 

českou měnu na celé koruny nahoru,rozdíl vracet v české měně nebo v kombinaci 

cizí a české měny, rozdíl mezi zálohou a nárokem v cizí měně zaokrouhlí 

matematicky na dvě desetinná místa, přepočet na českou měnu na celé koruny 

nahoru, 

- nárok vyšší než poskytnutá záloha, bude doplacen rozdíl v české měně 

zaokrouhlené na celé koruny nahoru. 

 

 

4.7  Člen ZM předloží úplné písemné doklady k provedení vyúčtování tuzemské PC pověřenému 

zaměstnanciKanceláře primátora, který vyúčtuje zálohu, a to do 10 pracovních dnů od 

ukončení PC. Předloží-li pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora úplné písemné doklady 

k provedení vyúčtování tuzemské PC oddělení personálnímu nejpozději do konce 

kalendářního měsíce, je oddělení personální povinno provést vyúčtování tuzemské PC a 

uspokojit nárok člena ZM na cestovní náhrady v pravidelném termínu výplaty platu, mzdy a 

odměny za práci v následujícím kalendářním měsíci. Předloží-li pověřený zaměstnanec 

Kanceláře primátora úplné písemné doklady k provedení vyúčtování ZPC oddělení 

personálnímu, je oddělení personální povinno provést vyúčtování ZPC a uspokojit nárok člena 

ZM na cestovní náhrady do 10 pracovních dnů. Úplnými písemnými doklady se rozumí řádně 

vyplněný cestovní příkaz, žádosto vybavení prostředky v cizí měně, vyúčtování ZPC a veškeré 

přílohy potřebné k provedení vyúčtování cestovních náhrad a uspokojení práva člena ZM. 

 

4.8 Cestovní příkaz při musí být zpracován i v případě, že výsledná částka cestovních náhrad je 

nulová. V tomto případě zůstává cestovní příkaz pouze v modulu, nepředává se v tištěné 

podobě na oddělení personální. 

 

4.9      Zprávu z PC podává člen ZM vysílající osobě ústně nebo na požádání vysílající osoby písemně. 

Datum předání zprávy uvede pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora v modulu.  

 

4.10     V případě, že se PC neuskuteční, pověřený zaměstnanec Kanceláře primátora je povinen zrušit 

PC v modulu. Člen ZM je povinen pověřenému zaměstnanci Kanceláře primátora sdělit, že 

k uskutečnění PC nedošlo. 

 

4.11    Po dobu předem dohodnutého přerušení PC nehradí zaměstnavatel členovi ZM ubytování ani 

stravné.   

 

4.12   Pokud člen ZM nevyúčtuje zálohu poskytnutou na PC ve stanoveném termínu, může mu být 

nevyúčtovaná záloha sražena z odměny (§ 76 zákona o obcích a § 147 odst. 1 písm. d) ZP). 

 

4.13    Pokud podle ZP nebo podle tohoto vnitřního předpisu je člen ZM povinen prokázat výdaje na 

PC a člen ZM je neprokáže, zaměstnavatel mu může poskytnout náhradu, která odpovídá 

určeným podmínkám. 

 

4.14     Na PC lze vynaložené výdaje hradit i platební kartou, která je majetkem zaměstnavatele (okruh 

osob a způsob užití je dán smlouvou uzavřenou s peněžním ústavem), její použití je pak 

součástí vyúčtování PC.   

 

4.15    Tuzemské cestovní příkazy se zpracovávají v modulu; pro ZPC se používají tiskopisy, které 

jsou zpřístupněny na intranetu Magistrátu města Přerova v sekci Metodické pokyny 

odborů/Kancelář tajemníka/PERS /Cestovní náhrady. Vzory tiskopisů platné ke dni účinnosti 

těchto zásad jsou obsaženy v přílohách těchto zásad.  

 

 



5.  Závěrečná ustanovení 

 

 

5.1     Zastupitelstvo města Přerova vydalo tento vnitřní předpis na svém ... zasedání konaném dne 

………………. usnesením č. …/…/…. 

 

5.2   Zrušuje se Vnitřní předpis č. 14/2012 Zásady pro poskytování cestovní náhrad členům 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

5.3     Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 01.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                       Ing. Petr Měřínský 

                     primátor                                                                   náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Kancelář tajemníka 


