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Změnový list 

 
Změnový list k :  

Č. j.:                      

 

Změna č. Původní vydání 

Platnost od:  

Předmět změny:*)  Původní vydání 

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

*) Předmětem změny se rozumí v čem nastala úprava (článek, strana apod.), změnový list 

se využívá ojediněle a to jen v případě typu předpisu anebo nutné změny před rozsáhlejší 

úpravou. Standardem tvorby vnitřních a právních předpisů města je zrušení původního 

znění vnitřního (právního) předpisu, v celém rozsahu a vydání nového znění vnitřního 

(právního) předpisu. U vnitřního předpisu bude vydán nový předpis pod stejným 

ID a evidenčním číslem (u evidenčního čísla se mění pouze rok vydání) a u právního 

předpisu pod číslem dle zásad stanovených zákonem číslo 128/2000 Sb., zákonem o obcích. 
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Článek 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
Na základě § 84 odst. 2 písm. u) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje zastupitelstvo pro své členy (dále jen „zastupitele města“) následující 

pravidla pro poskytování cestovních náhrad. 
 

Článek 2 – PŮSOBNOST a ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Tato pravidla stanovují postup při poskytování cestovních náhrad zastupitelům města, kteří byli 

vysláni na pracovní cestu uskutečněnou v souvislosti s výkonem funkce zastupitele mimo 

sjednané místo výkonu funkce, a to vč. systému schvalování pracovních cest a dalších úkonů.  

Pokud tato pravidla nestanoví jinak, postupuje se dále podle vnitřního předpisu Městského 

úřadu Milevsko Pokyn „Poskytování cestovních náhrad“. 

Za místo výkonu funkce zastupitele města se pro účely cestovních náhrad považuje území města 

Milevsko, tj. katastrální území Milevsko vč. místních částí Dmýštice, Klisín, Něžovice, 

Rukáveč a Velká. 

 

Článek 3 – KOMPETENCE 
Pracovní cesta musí být vždy uskutečněna za účelem plnění pracovních povinností spojených 

s výkonem funkce zastupitele města. 

K povolování pracovních cest jsou oprávněné tyto osoby či orgány: 

• starosta místostarostovi v případě tuzemské pracovní cesty s dobou trvání do 2 dnů, 

• místostarosta starostovi v případě tuzemské pracovní cesty s dobou trvání do 2 dnů, 

• rada města neuvolněným zastupitelům města v případě tuzemské pracovní cesty bez 

časového omezení, 

• rada města uvolněným zastupitelům města pro tuzemské pracovní cesty na tři a více dní, 

• rada města všem zastupitelům města v případě zahraniční pracovní cesty bez časového 

omezení. 

K podepisování cestovních příkazů, schvalování žádosti o poskytnutí případné zálohy, 

o přidělení služebního motorového vozidla a o použití soukromého motorového vozidla 

k vykonání pracovní cesty jsou oprávněné tyto osoby: 

• starosta místostarostovi a ostatním neuvolněným zastupitelům města, 

• místostarosta starostovi. 

Zastupitel města podá po návratu z pracovní cesty zprávu (společně s vyúčtováním) 

oprávněným osobám či orgánům, které cestu povolily.   
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Článek 4 – NÁHRADY 
Zastupiteli města vyslanému na pracovní cestu se poskytuje: 

a) náhrada prokázaných jízdních výdajů, 

b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování, 

c) stravné, 

d) kapesné (v případě zahraniční pracovní cesty) 

e) náhrada nutných vedlejších výdajů. 

Pokud se cestovní příkaz nevyhotoví, nemůže být cestovní náhrada poskytnuta.  

V případě tuzemské pracovní cesty uvolněného zastupitele města (starosta, místostarosta) 

v délce trvání 1 den a méně mu nenáleží cestovní náhrada. 

Další podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména doba a 

místo nástupu a ukončení pracovní cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování, 

určuje zastupitelům města před zahájením pracovní cesty písemně starosta. 

Nárok na cestovní náhradu není, pokud je zároveň žádáno o refundaci mzdy (náhrady mzdy 

nebo platu u zaměstnavatele, který neuvolněnému zastupiteli města poskytne pracovní volno, 

za účelem pracovní cesty, s náhradou mzdy). 

Zastupitel města je povinen předložit písemné vyúčtování pracovní cesty finančnímu odboru 

nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího ukončení.  

 
 

Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Ruší se Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města schválené 

ZMM usnesením č. 113/2 ze dne 15.02.2012. 

Pravidla nabývají účinnosti prvním pracovním dnem následujícím po jejich schválením 

zastupitelstvem města. 

Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Milevsko dne………., usnesením č. ……. 

 

 

Milevsko ………….2019 

 

 

_____________________  

Ing. Ivan Radosta 

starosta města Milevsko 


