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UČO: Pracovní poměr
*)

   Dohoda o provedení práce
*)

   Dohoda o pracovní činnosti
*)

ubytování
*)

doprava
*)

snídaně
*)

, oběd
*)

, večeře
*)

v hotovosti
*) 

bankovním převodem
*) 

*)
 Zatrhněte platnou variantu.

Přímý nadřízený:

datum podpis

Při použití AUV žádá:
zaměstnavatel

*)

Čestně prohlašuji, že:                                                         ● jsem 

nejvýše 2 roky před počátkem cesty absolvoval školení řidičů 

refentských vozidel
*)                                                                              

● vozidlo bude v době cesty zákonně i havarijně pojištěno
*)                                                                              

● za toto vozidlo je zaplacena silniční daň
*)          

Forma poskytnutí zálohy:    

(nutno vyplnit žádost)

Povolená záloha:

Bezplatně bude poskytnuto:
SPZ použitého vozidla:

datum

(místo, datum, hodina)

PŘÍKAZ K TUZEMSKÉ PRACOVNÍ CESTĚ

Příjmení, jméno, titul 

zaměstnance:

Místo plnění

pracovního úkolu

Způsob dopravy:

Číslo dokladu 

v EIS Magion:

zaměstnanec
*)

Bydliště:

Počátek cesty                       
Účel pracovní cesty

(místo, datum, čas)

Konec cesty                        

Pokladní doklad číslo:

podpis

Spolucestující:

Vysílaný zaměstnanec:

Částka Zakázka

Záloha vyplacena dne:

Nedostatky zjištěnéKontrolu provedl
Datum

PÍSEMNÝ ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDICÍ KONTROLY U VÝDAJŮ PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí

Byla provedena předběžná řídící kontrola u výdajů před vznikem závazku u výše uvedené operace v rozsahu stanoveném zákonem č.320/2001 Sb., o 

finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí.

Datum
správce rozpočtu v průběhu kontroly

bez závad / viz příloha
*)

Kontrolu provedl Nedostatky zjištěné
Celková výše závazku

příkazce operace v průběhu kontroly

příkazce operace v průběhu kontroly

PÍSEMNÝ ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDICÍ KONTROLY U VÝDAJŮ PO VZNIKU ZÁVAZKU
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí

bez závad / viz příloha
*)

bez závad / viz příloha
*)

Byla provedena předběžná řídící kontrola u výdajů po vzniku závazku u výše uvedené operace v rozsahu stanoveném zákonem č.320/2001 Sb., o 

finanční kontrole a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí.

Částka Zakázka Datum
Kontrolu provedl Nedostatky zjištěné

Kontrolu provedl hlavní účetní:

Podpis:Datum: bez závad / viz příloha
*)

Nedostatky zjištěné

v průběhu kontroly



v hod. Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 3 7 8 9 10 11 12

Odjezd

Příjezd

Odjezd

Příjezd

Odjezd

Příjezd

Odjezd

Příjezd

Odjezd

Příjezd

Odjezd

Příjezd

R - rychlík O - osobní vlak

A - autobus AUS - auto služební

L - letadlo AUV - auto vlastní

Bezplatně bylo poskytnuto:    

ubytování
*)

snídaně
*)

, oběd
*)

, večeře
*)

doprava
*)

Výpočet náhrady za použití soukromého motorového vozidla:

A. Počet ujetých km

B. Normovaná spotřeba PHM

C. Cena PHM / litr

D. (A*B*C) / 100

Počet ujetých km celkem * sazba za 1 km

Celkem

   Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne:

Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. 

Celkem Upraveno

Záloha

2

VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY

Datum

P
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ž
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ý
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o
p
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p
ro

s
tř

e
d
e
k
 *

*
)

Jízdní výdaje Stravné Nocležné
Nutné vedlejší 

výdaje
Odjezd - příjezd

Doplatek / Přeplatek

datum podpis

Souhlasím s výplatou vyúčtovaných cestovních náhrad spolu se mzdou v nejbližším možném výplatním termínu. Souhlasím     

s provedením vratky zálohy v Kč formou srážky ze mzdy v případě, kdy bude vyúčtování cestovních náhrad nižší než vyplacená 

záloha v Kč. Souhlas se nevztahuje na vratku zálohy v cizí měně. Tato bude vrácena na valutové pokladně.

Celkem



**)
 Uvádějte ve zkratce.


