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Zásady pro poskytování cestovních náhrad 

členům zastupitelstva města Velké Meziříčí 
 

 

 

 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí stanoví na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. t) a k 

provedení § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, tyto Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Velké 

Meziříčí (dále jen “Zásady").  

 

 

I. Výklad pojmů a základní ustanovení 

 

1) Při výkladu souvisejícího pojmosloví, např. „pracovní cesta" a „cestovní náhrady" bude 

analogicky vycházeno ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZP").  

2) Pracovní cestou (§ 42 ZP) je jednak tuzemská pracovní cesta konaná na území České 

republiky, jednak zahraniční pracovní cesta konaná mimo území České republiky (§154 ZP). 

3) Pracovní cestou se rozumí vyslání člena zastupitelstva mimo sjednané místo výkonu práce 

 k plnění úkolů, uložených mu příslušným orgánem města (zpravidla zastupitelstvem města, 

radou města, starostou) do jiného místa, včetně výkonu funkce (práce) v tomto místě, do 

návratu člena zastupitelstva z této cesty. 

4) Uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva města Velké Meziříčí (dále jen „člen 

zastupitelstva") náleží v souvislosti s výkonem jejich funkcí při pracovních cestách cestovní 

náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance  

v pracovním poměru, tedy dle části sedmé ZP. 

5) Za místo výkonu práce se považuje území města Velkého Meziříčí, tj. katastrální území 

Velké Meziříčí, Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad 

Oslavou. 

 

 

II. Povolování pracovní cesty 

 

1) O vyslání člena zastupitelstva na tuzemskou pracovní cestu rozhoduje starosta města (dále jen 

„starosta"). 

2) O vyslání starosty na tuzemskou pracovní cestu rozhoduje starosta sám (obdobně jako 

statutární orgán právnické osoby). Starostovi potvrzuje cestovní příkaz dle čl. II. bodu  

4. místostarosta, který rovněž provádí předběžnou řídící kontrolu (viz čl. II bod 5). 

3) O vyslání člena zastupitelstva (včetně starosty) na zahraniční pracovní cestu rozhoduje 

zastupitelstvo města nebo rada města. Starosta toto usnesení provádí, viz čl. II. bod 4. a 5. 

4) Starosta (nebo místostarosta u starosty) před nástupem člena zastupitelstva na pracovní cestu 

potvrdí místo nástupu pracovní cesty, účel pracovní cesty, dobu trvání, způsob dopravy  

a ukončení pracovní cesty na příslušném cestovním příkaze. 
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5) Předběžnou řídící kontrolu při vyúčtování cestovních náhrad členům zastupitelstva provádí:  

a) na stupni příkazce operace starosta a v jeho nepřítomnosti místostarosta a u pracovních 

cest starosty místostarosta a opačně u pracovních cest místostarosty starosta; v případě 

nepřítomnosti osoby oprávněné dle věty před středníkem provádí předběžnou řídící 

kontrolu na stupni příkazce operace tajemník Městského úřadu, 

b) na stupni správce rozpočtu příslušný zaměstnanec města, který v rámci stanovené 

pracovní náplně provádí likvidaci cestovních příkazů, 

c) na stupni hlavní účetní pověřený zaměstnanec města, který v rámci stanovené pracovní 

náplně úhradu cestovného účtuje. 

 

 

III. Stravné při tuzemské pracovní cestě 

 

1) Členovi zastupitelstva přísluší stravné dle § 176 ZP a dle příslušného vnitřního předpisu 

města Velké Meziříčí obdobným způsobem jako zaměstnancům města. Při pracovní cestě 

kratší než 5 hodin se stravné neposkytuje. 

2) Bylo-li členovi zastupitelstva během pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo, které má 

charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které člen zastupitelstva nepřispívá, přísluší členovi 

zastupitelstva stravné snížené o hodnotu  

a) 70% - trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin, 

b) 35% - trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 25% - trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, 

a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo. 

3) Stravné v souladu s § 176 odst. 4 ZP členovi zastupitelstva nepřísluší, pokud mu během 

pracovní cesty, která trvá 

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 

b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 

 

 

IV. Stravné při zahraniční pracovní cestě 

 

1) Členovi zastupitelstva za každý kalendářní den zahraniční pracovní cesty přísluší zahraniční 

stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného stanoveného prováděcím právním 

předpisem vydaným podle § 189 ZP. 

2) Členovi zastupitelstva přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby dle čl. IV bodu 1, 

jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. 

Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, přísluší členovi zastupitelstva 

zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného. Trvá-li doba 

strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle 

než 5 hodin, pokud členovi zastupitelstva vznikne za cestu na území České republiky právo 

na stravné dle čl. III., přísluší členovi zastupitelstva zahraniční stravné ve výši jedné třetiny 

této sazby zahraničního stravného. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně 

než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje (§170 ZP). 

3) Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více 

zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního 

stravného sčítají. Doby, za které nevznikne členovi zastupitelstva právo na zahraniční stravné, 

se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného dle čl. III. 
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4) Bylo-li během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda 

nebo večeře, na které člen zastupitelstva nepřispívá, přísluší členovi zastupitelstva zahraniční 

stravné snížené o hodnoty  

a) 70% - trvá-li pracovní cesta 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než  

5 hodin, pokud členovi zastupitelstva vznikne za cestu na území České republiky právo na 

stravné při tuzemské pracovní cestě dle čl. III., 

b) 35% - trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 25% - trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, 

a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo. 

5) Zahraniční stravné členovi zastupitelstva nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní 

cesty, která trvá 

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 

b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 

 

 

V. Zálohy na cestovní náhrady 

 

Člen zastupitelstva může požádat o poskytnutí zálohy na náhrady cestovních výdajů při tuzemské 

nebo zahraniční pracovní cestě. Souhlas s vyplacením zálohy dává starosta města a v jeho 

nepřítomnosti místostarosta a u pracovních cest starosty místostarosta a opačně u pracovních cest 

místostarosty starosta; v případě nepřítomnosti osoby oprávněné dle věty před středníkem dává 

souhlas s vyplacením zálohy tajemník Městského úřadu. 

 

 

VI. Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Pro účely poskytování cestovních náhrad je stanovena pevná pracovní doba, a to od 7.00 hod. 

do 15.30 hod., s třicetiminutovou přestávkou (část čtvrtá, hlava III. ZP). 

2) Pokud Zásady nestanoví jinak, postupuje se u dalších druhů cestovních náhrad obdobně jako 

u zaměstnanců města Velké Meziříčí, tedy za použití části sedmé ZP a příslušného vnitřního 

předpisu města Velké Meziříčí. 

3) Zásady nabývají platnosti a účinnosti prvým pracovním dnem následujícím po jejich 

schválení zastupitelstvem města dne 25.11.2014. 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 25.11.2014 

 
 

 

 

           Ing. Radovan Necid v.r.            Josef  Komínek v.r. 

           starosta                  místostarosta 

 


