
Vnitřní předpis č. …/2020, 

kterým se mění Vnitřní předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad 

členům Zastupitelstva města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 18/2017 

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

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tento vnitřní předpis: 

 

I. 

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

města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 18/2017 se mění takto: 

1) V článku 2.2.3 se slova „Kanceláři tajemníka, oddělení personálním (dále jen „oddělení 

personální“)“ nahrazují slovy „útvaru Kancelář tajemníka (dále jen „Kancelář tajemníka“)“ a 

slova „oddělení personální“ se nahrazují slovy „Kancelář tajemníka“. 

2) V článcích 2.2.4 a 2.2.5 se slova „oddělení personálního“ nahrazují slovy „Kanceláře 

tajemníka“. 

3) V článku 2.3 se slova „oddělení personální“ nahrazují slovy „Kancelář tajemníka“. 

4) V článku 2.4.1 Náhrada prokázaných jízdních výdajů první odrážka zní: 

„● jízdní výdaje musí být doloženy jízdenkou s odpovídajícím datem nebo jiným 

způsobem. Použití MHD v místě konání cesty je třeba doložit jízdenkami nebo jiným 

způsobem, přičemž počet jízd a jejich cena musí být úměrné místům jednání v cestovním 

příkazu,“  

a doplňuje se nová odrážka ve znění: 

„●  člen ZM je povinen při zakoupení jízdenky postupovat hospodárně, například dle 

svých možností zakoupit jízdenku u dopravce s časovým předstihem, je-li to vhodné a účelné, 

případně využít postupu dle čl. 4.2 tohoto vnitřního předpisu.“ 

4) V článku 4.7 se slova „oddělení personálnímu“ nahrazují slovy „Kanceláři tajemníka“ a 

slova „oddělení personální“ se nahrazují slovy „Kancelář tajemníka“. 

5) V článku 4.8 se slova „oddělení personální“ nahrazují slovy „Kancelář tajemníka“. 

6) Příloha č. 3 se nahrazuje přílohou č. 3 tohoto vnitřního předpisu.  

 

 

 

 



II. 

Závěrečné ustanovení 

1) Zastupitelstvo města Přerova vydalo tento vnitřní předpis na svém …. zasedání konaném 

dne ………. 2020 usnesením č. …………… 

2) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020. 

 

…………………………                     ………………………… 

  Ing. Petr Měřínský      Michal Zácha, DiS. 

primátor       náměstek primátora 

 

Za správnost: Kancelář tajemníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 k Vnitřnímu předpisu č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM 

Období: ……………………….202. 

Osobní číslo: ………….. 

Jméno, příjmení: ………………………………. 

Datum pracovní 

cesty 

Délka pracovní 

cesty od-do 

Celkem 

hodin 

Stravné Vedlejší 

výdaje 

CELKEM 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

CELKEM  x    

 

V Přerově, dne ……………………….. 

Zpracoval: …………………………… 

Podpis zastupitele: ……………………………………………… 

Podpis primátora: ………………………………………………. 

Dílčí správce rozpočtu:…………………………………………. 

Příkazce operace:……………………………………………… 


