
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě stanoví v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. u) zákona
č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  tato  Pravidla
pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Nové Město na Moravě (dále jen
„pravidla“):

Část I.
Obecná ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovená

1. Tato pravidla upravují poskytování náhrad cestovních výdajů městem Nové Město na Moravě
členům Zastupitelstva města Nové Město na Moravě.

2. Poskytování  náhrad  výdajů  vzniklých  zaměstnanci  v souvislosti  s výkonem  práce  se  řídí
příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších
předpisů  (dále  jen  „zákoník  práce“).  Poskytnutí  cestovních  náhrad  zaměstnanci
zaměstnavatele,  který  je  územním  samosprávným  celkem  se  řídí  částí  VII.,  hlavou  III.
zákoníku práce.

Čl. 2
Vymezení pojmů

1. Zaměstnavatelem se pro účely této směrnice rozumí město Nové Město na Moravě.

2. Zaměstnancem se pro účely této směrnice rozumí členové Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě (dále jen “člen zastupitelstva“).

3. Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu člena zastupitelstva na cestu k výkonu práce
do jiného místa, než je  jeho sjednané pravidelné pracoviště a místo výkonu práce,  včetně
výkonu práce v tomto místě do návratu člena zastupitelstva z této cesty.

4. Zahraniční  pracovní  cestou  se  rozumí  cesta  konaná  mimo  území  ČR.  Dobou  rozhodnou
pro vznik  práva  člena  zastupitelstva  na  náhradu  cestovních  výdajů  v cizí  měně  je  doba
přechodu státní  hranice ČR,  kterou oznámí člen zastupitelstva zaměstnavateli,  nebo doba
odletu z ČR a příletu do ČR při letecké přepravě.

5. Pravidelným  pracovištěm  člena  zastupitelstva  se  rozumí  místo  výkonu  práce  (funkce),
tj. město Nové Město na Moravě a jeho místní části.

6. Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel členům zastupitelstva cestovní náhrady,
se rozumí výdaje, které vzniknou členům zastupitelstva při:

a) pracovní cestě,

b) cestě mimo pravidelné pracoviště,

c) mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce
nebo pravidelného pracoviště,

d) přeložení,

e) dočasném přidělení,



f) přijetí do zaměstnání, v pracovním poměru,

g) výkonu práce v zahraničí.

Čl. 3
Postup při povolování a vyúčtování pracovní cesty

1. Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo
nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí
zaměstnavatel  předem  písemně  na  tiskopisu  „Cestovní  příkaz“,  přičemž  přihlédne
k oprávněným zájmům člena zastupitelstva.

2. Jménem zaměstnavatele vystupuje:

a) starosta vůči místostarostům,

b) místostarosta vůči starostovi,

c) starosta,  a  v jeho  nepřítomnosti  kterýkoli  z místostarostů,  vůči  všem  členům
zastupitelstva.

Výše uvedené osoby současně stvrzují výši vyúčtování.

3. V případě zahraniční pracovní cesty tuto schvaluje a podmínky určuje:

a) starosta města (dále jen „starosta“) vůči místostarostům města (dále jen „místostarosta“)
v případě, že se jedná o zahraniční pracovní cestu do 10 kalendářních dnů,

b) starosta, a v jeho nepřítomnosti kterýkoli z místostarostů, vůči všem členům zastupitelstva
v případě, že se jedná o zahraniční pracovní cestu do 10 kalendářních dnů,

c) Rada města Nové Město na Moravě (dále jen „rada města“) vůči všem vůči všem členům
zastupitelstva, a to včetně starosty a místostarostů, v případě, že se jedná o zahraniční
pracovní cestu delší než 10 kalendářních dnů.

4. Souhlas  člena zastupitelstva  s vysláním na pracovní  cestu  bude vyznačen jeho  podpisem
před nástupem na pracovní cestu na cestovním příkazu.

5. Člen  zastupitelstva  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  zaměstnavateli  změnu
skutečnosti, která je rozhodná pro poskytnutí cestovní náhrady.

6. Člen zastupitelstva předloží po skončení tuzemské i zahraniční pracovní cesty k odsouhlasení
vyúčtování  pracovní  cesty na cestovním příkazu.  K vyplněnému cestovnímu příkazu přiloží
člen zastupitelstva veškeré doklady, které dokládají výdaje vynaložené při pracovní cestě.

7. U náhrad,  které  vyžadují  prokázání  příslušných  výdajů  (např.  PHM),  může  zaměstnavatel
poskytnout tuto náhradu i bez prokázání příslušných výdajů v jím uznané výši, která odpovídá
určeným podmínkám pracovní  cesty.  Ne však u výdajů za ubytování,  které musí být vždy
doloženy  dokladem.  Při  nedoložení  ceny  za  nákup  PHM,  bude  stanovena  cena
dle příslušného prováděcího právního předpisu vydaného Ministerstvem financí ČR.

8. Poskytování paušálních náhrad členům zastupitelstva města povoluje starosta.

Část II.
Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě 

Čl. 4
Druhy cestovních náhrad

Členu zastupitelstva při pracovní cestě přísluší náhrada:
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a) jízdních výdajů,

b) výdajů za ubytování,
c) zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“),

d) nutných vedlejších výdajů.

Čl. 5
Náhrada jízdních výdajů

1. Náhrada  jízdních  výdajů  za  použití  určeného  hromadného dopravního  prostředku  dálkové
přepravy  (např.  autobus,  vlak,  letadlo)  a  místní  hromadné  či  individuální  dopravy  (MHD,
taxislužby, apod.), bude poskytnuta v prokázané výši.

2. Použije-li  člen  zastupitelstva  se  souhlasem  zaměstnavatele  místo  určeného  hromadného
dopravního  prostředku  jiný  dopravní  prostředek,  včetně  silničního  motorového  vozidla,
s výjimkou  vozidla  zaměstnavatele,  bude  mu  poskytnuta  náhrada  jízdních  výdajů  ve  výši
odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.

3. Použije-li člen zastupitelstva na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s  výjimkou
vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší zaměstnanci za každý 1 km jízdy základní
náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

4. V souladu s ust. § 189 odst. 1 zákoníku práce je sazba základní náhrady za použití silničního
motorového  vozidla,  s výjimkou  vozidla  poskytnutého  zaměstnavatelem,  pro  aktuální
kalendářní rok stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

5. Cenu pohonné hmoty prokazuje člen zastupitelstva dokladem o nákupu, ze kterého je patrná
souvislost  s pracovní  cestou.  Při  prokázání  nákupu více  doklady  se cena pohonné  hmoty
stanoví ve výši jejich aritmetického průměru). V  případě neprokázání ceny pohonné hmoty
dokladem o nákupu, bude pro určení výše náhrady použita průměrná cenu příslušné pohonné
hmoty stanovená pro příslušné období vyhláškou MPSV.

6. Spotřeba  pohonné  hmoty  silničního  motorového  vozidla  se  vypočítá  z údajů  uvedených
v technickém průkazu použitého vozidla, který je člen zastupitelstva povinen zaměstnavateli
předložit. 

7. Při určení spotřeby pohonné hmoty se použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle
norem  Evropské  unie.  Není-li  tento  údaj  v technickém  průkazu  uveden,  bude  spotřeba
pohonné hmoty stanovena aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu.
Neobsahuje-li technický průkaz údaje o spotřebě vozidla, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů
za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu
se shodným objemem válců. 

8. Žádost o použití silničního motorového vozidla člena zastupitelstva na pracovní cestu, které
musí  být havarijně pojištěno nejméně na dobu pracovní  cesty,  odsouhlasí  svým podpisem
zaměstnavatel na cestovním příkazu.

9. Náhrada jízdních výdajů za použití dopravního prostředku po ukončení předem dohodnutého
přerušení pracovní cesty z důvodu na straně člena zastupitelstva, po kterém již nenásleduje
výkon práce, náleží členu zastupitelstva pouze do výše, která by mu náležela v  případě, že by
k přerušení pracovní cesty nedošlo. Obdobně se postupuje při předem dohodnutém přerušení
pracovní cesty z důvodu na straně člena zastupitelstva, k němuž došlo před započetím výkonu
práce. Dohodnuté přerušení pracovní cesty bude vyznačeno v cestovním příkazu.

10. Trvá-li pracovní cesta déle než 7 kalendářních dnů, náleží členu zastupitelstva rovněž náhrada
jízdních  výdajů  k   návštěvě  člena  rodiny  do  jeho  bydliště  nebo  do  jiného,  předem
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dohodnutého, místa pobytu člena rodiny a zpět, a to za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 až
9. Při použití letecké přepravy hradí zaměstnavatel jízdní výdaje pouze ve výši ceny jízdného
silničního  nebo  železničního  dopravního  prostředku  dálkové  přepravy,  určeného
zaměstnavatelem.  Náhradu  jízdních  výdajů  poskytne  zaměstnavatel  nejdéle  v  průběhu
čtvrtého týdne od počátku pracovní cesty nebo minulé návštěvy člena rodiny.

Čl. 6
Náhrada výdajů za ubytování

1. Členu zastupitelstva přísluší náhrada výdajů za ubytování, vynaložených v  souladu s předem
stanovenými podmínkami pracovní cesty, a to v prokázané výši,  kterou prokáže originálem
dokladu o výdaji za ubytování nebo vystaveným duplikátem.

2. Po dobu návštěvy člena rodiny při pracovní cesta delší než 7 dní hradí zaměstnavatel členu
zastupitelstva prokázané výdaje za ubytování pouze v případě, že si člen zastupitelstva musel
vzhledem k podmínkám cesty ubytovací služby zachovat.

3. Při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člen zastupitelstva, není
zaměstnavatel povinen hradit výdaje za ubytování za dobu přerušení, i když musel po tuto
dobu člena zastupitelstva výdaje za ubytovací služby uhradit.

4. Podmínky ubytování  stanoví  zaměstnavatel  v  cestovním příkazu před započetím pracovní
cesty.

Čl. 7
Stravné

1. Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží členu zastupitelstva stravné ve výši:

a) 103,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 158,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 246,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

2. Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, členu
zastupitelstva se stravovat  obvyklým způsobem,  může mu poskytnout  stravné až do výše
103 Kč.

3. Za každé poskytnuté jídlo  během pracovní  cesty  člena zastupitelstva,  které  má charakter
snídaně, oběda a večeře, na které člen zastupitelstva finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné
jídlo“), přísluší členu zastupitelstva stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

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

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

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

4. Stravné členu zastupitelstva nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvala 5 až 12
hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, a během pracovní cesty, která trvala 12 až 18 hodin,
byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

5. Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se pro účely výpočtu stravného upustí
od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro člena
zastupitelstva výhodnější.

6. Stravné členu zastupitelstva nepřísluší po dobu návštěvy člena rodiny (při pracovní cestě delší
než 7 dní) nebo po dobu dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člena
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zastupitelstva. Doba rozhodná pro právo na stravné je počátek nebo ukončení pracovního
výkonu.

7. Členu  zastupitelstva,  který  je  vyslán  na  pracovní  cestu  z místa  výkonu  práce  nebo
pravidelného pracoviště do místa svého bydliště, přísluší stravné pouze za cestu do místa
bydliště a zpět a za dobu výkonu práce v tomto místě.

Čl. 8
Náhrada nutných vedlejších výdajů

1. Členu  zastupitelstva  přísluší  náhrada  prokázaných  nutných  vedlejších  výdajů,  které  mu
vzniknou  v přímé  souvislosti  s  pracovní  cestou  (např.  poplatky  na  dopravu  a  úschovu
zavazadel,  za parkování  silničního  motorového  vozidla,  za  telefonní  služební  hovory,
účastnické poplatky, apod.).

2. Členu zastupitelstva přísluší náhrada i neprokázaných nutných vedlejších výdajů odpovídající
ceně věcí a služeb obvyklé v  době a místě konání pracovní cesty.

Část III.
Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě

Čl. 10
Obecná ustanovení

1. Dobou rozhodnou pro vznik práva člena zastupitelstva na náhradu cestovních výdajů v cizí
měně je doba přechodu státní hranice ČR, kterou oznámí člen zastupitelstva zaměstnavateli,
nebo doba odletu z ČR a příletu do ČR při letecké přepravě. Doby přechodů státní hranice ČR
uvede člen zastupitelstva při vyúčtování cestovních náhrad v cestovním příkazu (na straně 2,
ve sloupci 2).

2. Člen  zastupitelstva,  případně  vedoucí  skupiny,  předloží  před  zahraniční  pracovní  cestou
v dostatečném předstihu finančnímu odboru Městského úřadu Nové Město na Moravě plán
cesty (tj. údaje o předpokládaném průběhu a délce konání cesty, způsobu dopravy, zajištění
stravného, ubytování, apod.) pro výpočet zálohy a pro její případné schválení radou města
(u zahraničních pracovních cest delších než 10 dnů).

Čl. 11
Druhy cestovních náhrad

Členu zastupitelstva při zahraniční pracovní cestě přísluší náhrady:

a) jízdních výdajů,

b) výdajů za ubytování,

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

d) nutných vedlejších výdajů.

Čl. 12
Náhrada jízdních výdajů

1. Náhrada  jízdních  výdajů  za  použití  určeného  hromadného dopravního  prostředku  dálkové
přepravy  (např.  autobus,  vlak,  letadlo)  a  místní  hromadné  či  individuální  dopravy  (MHD,
taxislužby, apod.), bude poskytnuta v prokázané výši.

2. Použije-li  člen  zastupitelstva  se  souhlasem  zaměstnavatele  místo  určeného  hromadného
dopravního  prostředku  jiný  dopravní  prostředek,  včetně  silničního  motorového  vozidla,
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s výjimkou  vozidla  zaměstnavatele,  bude  mu  poskytnuta  náhrada  jízdních  výdajů  ve  výši
odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.

3. Použije-li člen zastupitelstva na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s  výjimkou
vozidla  poskytnutého  zaměstnavatelem,  přísluší  členu  zastupitelstva  za  každý  1  km jízdy
základní  náhrada  a  náhrada  výdajů  za  spotřebované  pohonné  hmoty.  Náhrada
za spotřebované  pohonné  hmoty  v cizí  měně  a  doložené  ceně  bude  hrazena  pouze  za
kilometry ujeté mimo území ČR.

4. Cenu pohonné hmoty prokazuje člen zastupitelstva dokladem o nákupu, ze kterého je patrná
souvislost  s pracovní  cestou.  Při  prokázání  nákupu více  doklady  se cena pohonné  hmoty
stanoví ve výši jejich aritmetického průměru). V  případě neprokázání ceny pohonné hmoty
dokladem o nákupu, bude pro určení výše náhrady použita průměrná cenu příslušné pohonné
hmoty stanovená pro příslušné období vyhláškou MPSV.

5. Zaměstnavatel  může  poskytnout  náhradu  za  spotřebované  pohonné  hmoty  v  cizí  měně
i bez doložení dokladu o nákupu pouze ve vážných případech a na základě prohlášení člena
zastupitelstva včetně jeho zdůvodnění nedoložení ceny.

6. Trvá-li  pracovní  cesta  déle  než  1  měsíc  a  byla-li  návštěva  člena  rodiny  dohodnuta
před vysláním  člena  zastupitelstva  na  pracovní  cestu,  náleží  členu  zastupitelstva  rovněž
náhrada jízdních výdajů k   návštěvě člena rodiny do jeho bydliště nebo do jiného,  předem
dohodnutého, místa pobytu člena rodiny a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výdajům
do místa výkonu práce anebo bydliště člena zastupitelstva na území ČR. Za limitní se přitom
považuje částka, která je pro člena zastupitelstva nejvýhodnější.

Cl. 13
Náhrada výdajů za ubytování

Členu zastupitelstva přísluší náhrada výdajů za ubytování v cizí měně, vynaložených v  souladu
s předem  stanovenými  podmínkami  pracovní  cesty,  a  to  v prokázané  výši,  kterou  prokáže
originálem dokladu o výdaji za ubytování nebo vystaveným duplikátem.

Čl. 14
Zahraniční stravné

1. Dle ust. § 189 odst. 4 zákoníku práce v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí
vyhláškou  stanoví  výši  základních  sazeb  zahraničního  stravného  v  celých  měnových
jednotkách  příslušné  cizí  měny,  a  to  na  základě  návrhu  Ministerstva  zahraničních  věcí
vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů
ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní
třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů
mezinárodních institucí.

2. Za  každý  kalendářní  den  zahraniční  pracovní  cesty  náleží  členu  zastupitelstva  zahraniční
stravné ve výši:

a) základní sazby, stanovené pro příslušný stát, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá
v kalendářním dni déle než 18 hodin,

b) dvou třetin  základní  sazby,  stanovené pro příslušný stát,  jestliže  doba strávená mimo
území ČR trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) jedné třetiny základní sazby, stanovené pro příslušný stát, jestliže doba strávená mimo
území ČR trvá v kalendářním dni 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, 
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d) jedné třetiny základní sazby, stanovené pro příslušný stát, jestliže doba strávená mimo
území ČR trvá v kalendářním dni déle než 5 hodin, pokud členu zastupitelstva vznikne
za cestu na území ČR právo na stravné v Kč.

3. Výši  zahraničního  stravného  určí  zaměstnavatel  ze  základní  sazby  stanovené  pro  stát,
ve kterém člen zastupitelstva stráví v kalendářním dni nejvíce času. 

4. Zahraniční stravné se neposkytuje, stráví-li člen zastupitelstva mimo území ČR méně než 1
hodinu,  po  dobu  návštěvy  člena  rodiny  nebo  po  dobu  dohodnutého  přerušení  zahraniční
pracovní cesty z  důvodu na straně člena zastupitelstva.

5. Při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni se doby strávené mimo
území ČR, které trvají 1 hodinu a déle, pro účely zahraničního stravného sčítají.

6. Doby, za které nevznikne členu zastupitelstva právo na zahraniční stravné, se připočítávají
k době rozhodné pro poskytnutí stravného na území ČR.

7. Bylo-li členu zastupitelstva během zahraniční pracovní cesty v  zahraničí poskytnuto bezplatné
jídlo,  přísluší  členu  zastupitelstva  zahraniční  stravné  snížené  za  každé  bezplatné  jídlo
o hodnotu: 

a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,

b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní
sazby

c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

8. Zahraniční  stravné  členu  zastupitelstva  nepřísluší,  pokud  mu  během  zahraniční  pracovní
cesty,  která  trvala  5  až  12 hodin,  byla  poskytnuta  2  bezplatná  jídla,  a  během zahraniční
pracovní cesty, která trvala 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Čl. 15
Náhrada nutných vedlejších výdajů

1. Členu  zastupitelstva  přísluší  náhrada  prokázaných  nutných  vedlejších  výdajů,  které  mu
vzniknou  v přímé  souvislosti  se  zahraniční  pracovní  cestou  (např.  poplatky  na  dopravu
a úschovu  zavazadel,  za  parkování  silničního  motorového  vozidla,  za  telefonní  služební
hovory, účastnické poplatky, apod.).

2. Členu  zastupitelstva  může  příslušet  náhrada  i  neprokázaných  nutných  vedlejších  výdajů
odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v  době a místě konání zahraniční pracovní cesty.

Čl. 16
Kapesné

1. Zaměstnavatel může členu zastupitelstva poskytnout kapesné do výše 40  % zahraničního
stravného určeného podle délky trvání zahraniční pracovní cesty před případným krácením
stravného za poskytnuté bezplatné stravování.

2. O poskytnutí  kapesného  a  o  jeho  výši  rozhodne  ten,  kdo  je  oprávněn  ke  schválení  této
zahraniční  pracovní  cesty  (viz  část  II,  čl.  3  odst.  3  těchto  pravidel),  před  vysláním
na zahraniční pracovní cestu.
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Část IV.
Společná ustanovení o cestovních náhradách

Čl. 17
Paušalizace cestovních náhrad

Cestovní náhrady lze paušalizovat. Poskytování paušálních náhrad členům zastupitelstva povoluje
starosta.

Čl. 18
Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování

1. Nepožaduje-li člen zastupitelstva před nástupem na pracovní cestu (v tuzemsku i v zahraničí)
poskytnutí  zúčtovatelné zálohy až do předpokládané výše cestovních náhrad, vyznačí tuto
skutečnost na cestovním příkazu (zálohu nepožaduji – podpis zaměstnance).

2. Při  zahraniční  pracovní  cestě  může  zaměstnavatel  po  dohodě  s  členem  zastupitelstva
poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též cestovním šekem nebo zapůjčením platební
karty.

3. Záloha na zahraniční stravné může být po dohodě s členem zastupitelstva vyplacena i v české
nebo jiné cizí měně, než je uvedena v  prováděcí vyhlášce, přičemž se použijí kurzy vyhlášené
ČNB a platné v den vyplacení zálohy.

4. Nebyla-li členu zastupitelstva na zahraniční pracovní cestu poskytnuta záloha, budou členu
zastupitelstva  vyplaceny náhrady v české měně.  Zaměstnavatel  použije  pro  přepočet  měn
kurzy vyhlášené ČNB a platné v den nástupu zahraniční pracovní cesty.

5. Při poskytnutí vyšší zálohy při zahraniční pracovní cestě, než činí nárok člena zastupitelstva,
vrací člen zastupitelstva zaměstnavateli  rozdíl v měně, kterou obdržel,  nebo na kterou tuto
měnu v zahraničí  směnil,  anebo  v české  měně.  Při  poskytnutí  nižší  zálohy  při  zahraniční
pracovní cestě, než činí nárok člen zastupitelstva, doplácí zaměstnavatel členu zastupitelstva
rozdíl v české měně, nedohodnou-li se jinak.

6. Člen zastupitelstva je povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty, není-li
dohodnuto jinak, předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních
náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu.

7. Zaměstnavatel  je  povinen  do  10  pracovních  dnů  ode  dne  předložení  písemných  dokladů
členem  zastupitelstva,  není-li  dohodnuto  jinak,  provést  vyúčtování  cestovních  náhrad
a uspokojit nárok člena zastupitelstva.

Čl. 19
Zaokrouhlování cestovních náhrad

1. Částka,  kterou  vrací  při  vyúčtování  cestovních  náhrad  člen  zastupitelstva  zaměstnavateli
v české měně, nebo částka, kterou má zaměstnavatel členu zastupitelstva poskytnout také
v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

2. Náhrady, které vrací člen zastupitelstva zaměstnavateli v cizí měně, se nezaokrouhlují.

3. V návaznosti  na  přijímané  platby  tuzemskými  bankami  může  být  provedena  výjimka
v zaokrouhlení cizí měny, a to na nejbližší hodnotu platidla.
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Část V.
Závěrečná ustanovení

Čl. 20

1. Změny výše stravného, základní sazby za 1 km a výše průměrných cen PHM, které budou
měněny v následujícím období obecně právními předpisy (zákon, vyhláška), budou platné od
data účinnosti  těchto právních norem i pro členy zastupitelstva. Stravné při pracovní cestě
v tuzemsku bude poskytnuto vždy v nejvyšší možné sazbě rozpětí stanoveného vyhláškou.

2. V případech poskytování náhrad souvisejících s pracovními cestami členů zastupitelstva, které
tato pravidla neupravují, se postupuje dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Přílohami těchto pravidel jsou:

a) vzor cestovního příkazu pro tuzemskou pracovní cestu,

b) vzor cestovního příkazu pro zahraniční pracovní cestu.

4. Tato pravidla ruší Zásady pro poskytování  cestovních náhrad členům zastupitelstva města
Nové Město na Moravě ze dne 23.04.2012, ve znění dodatků.

5. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 03.03.2020.

V Novém Městě na Moravě, dne 02.03.2020.

Michal Šmarda Stanislav Marek Bc. Jaroslav Lempera
starosta místostarosta místostarosta
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