
Český svaz včelařů CESTOVNÍ PŘÍKAZ
ZO:
Příjmení, jméno:
Bydliště: Od Do

Zaměstnanec s pracovní cestou souhlasí
Spolucestující
Určený dopravní prostředek (u vlastního vozidla druh, obsah válců):
Předpokládaná částka výdajů:
Povolená záloha Kč Vyplacená dne Pokladní doklad č.

.......................... .................................................................................
Podpis pokladníka Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty

VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY
Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne:

Se způsobem provedení souhlasí:
Datum a podpis odpovědného pracovníka

VÝDAJOVÝ – PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena Má dáti Dal Částka Středisko Zakázka

Vyplacená záloha Kč
Doplatek – přeplatek Kč
Slovy:

.......................... .......................... .......................... ..........................
Datum a podpis 

pracovníka, který upravil 
vyúčtování

D
at

um

Po
už

itý
 d

op
r. 

Pr
os

tře
de

k

Po
če
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 v
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Počátek a 
konec 
prac. 
Výkonu

Jízdné a 
místní 
přeprava Stravné Nocležné Nutné
vedleCelkem Upraveno

odjezd
příjezd

Celkem
Stravování poskytnuto bezplatně ANO  NE Záloha
Ubytování poskutnuto bezplatně ANO  NE Doplatek/Přeplatek
Volná – zlevněná jízdenka ANO  NE
Pobírám odlučné ANO  NE

Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl správně

Datum a podpis žadatele
.............................................

Odjezd – příjezd            hod.

Datum a podpis 
příjemce (průkaz 

totožnosti)
Datum a podpis 

pokladníka Schválil (datum a podpis

VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účtovací předpis

ORGANIZACE Osobní číslo:
Útvar:
Telefon, linka:
Normální pracovní doba:

Počátek cesty (místo, datum, hodina) Místo jednání Účel cesty Konec cesty
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