
Firma                                 C E S T O V N Í    P Ř Í K A Z
Město Nové Město na Moravě                 pro člena zastupitelstva

Vratislavovo náměstí 103 Osobní číslo: ………………………….

592 31  Nové Město na Moravě Telefon, linka: …………………………

IČ 00294900, DIČ CZ00294900

1. Příjmení, jméno, titul:

2. Bydliště: 

Počátek cesty Místo výkonu práce Účel cesty Konec cesty 

(místo, datum, hodina) (obec, budova, apod.) (uvést konkrétně) (místo, datum)

3. Souhlasím s vysláním na pracovní cestu (datum a podpis člena zastupit.) ………….....…………………………………

4. Spolucestující.………………………………………...……………………………………………………………………………….

6. Souhlas zaměstnavatele k užití jiného než určeného dopr.prostředku v ceně ve výši jízdného A nebo O. …………………

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Požadavek zaměstnavatele k užití siln.motorového vozidla člena zastupitelstva              AUV -druh vozidla- ……………..

    RZ  vozidla………………….....……..prům.spotřeba l/100 km dle TP ….....…..druh PHM…..…… Kč/1 litr…………………..

8. Ubytování (max.přípustná cena, druh ubyt. zařízení).………………………………………………………………………………

9. Povolení  přerušení prac.cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva před nebo po výkonu práce(datum, místo, čas) 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                 ...……………………...……………………………………………………………..

                    Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty

10.Záloha vyplacena dne.………………………………….. ve výši ………………………Kč   Pokl.dokl. č. ………………………

    …………………………………………………………………

                         podpis pokladníka

11.Zálohu nepožaduji (podpis člena zastupitelstva)…………………………………………………………………………………

      Změny původně určených podmínek pracovní cesty          Ano               Ne

      Písemná  zpráva z pracovní cesty předložena          Ano               Ne

      Vyúčtování cestovních náhrad …………………………………………..

                        Datum a podpis pracovníka oprávněného ke schválení vyúčtování cesty

13.Výdajový - příjmový pokladní doklad                                číslo   ………………………………………..

      Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na:  ………………………………………………. Kč

       Vyplacená záloha:  ………………………………………………..Kč

       Doplatek - přeplatek: ………………………………………………...Kč

      ……………………………………………………….. Slovy   …………………………………………………………………

       Datum a podpis zaměstnance, který vyúčtování upravil

Útvar:     ZASTUPITELSTVO MĚSTA

5. Určený dopr.prostředek            A,          O,         R,         MHD,          AUS,         AUC,        AUV,       L,        P,         jiné

12.Vyúčtování pracovní cesty  (uvedené na str. 2)
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Použ. Vzdál. Počátek Jízdní Stravné Ubyto- Nutné Upra-
Datum Odjezd - příjezd, Čas dopr. v a konec výdaje vání vedl. Celkem veno

místo jednání v prostř. km pracovn. (vč.MHD, výdaje
hod., (jen při výkonu metra)

min. AUV) (hod.,min.) Kč Kč Kč Kč Kč Kč
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Odjezd 
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Odjezd 

Příjezd  
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Odjezd 

Příjezd  

Odjezd 

Příjezd  

Odjezd 

Příjezd  

Odjezd 

Příjezd  

Odjezd 

Příjezd  

Odjezd

Příjezd  

Odjezd

Příjezd 

Stravování bylo poskytnuto bezplatně: Celkem 

Záloha
Datum:                         Snídaně:     Oběd:      Večeře:

Podpis správce rozpočtu:
NE

Ubytování bylo poskytnuto bezplatně: Prohlašuji,že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně:
ANO
NE

Datum a podpis účtovatele

na které zaměstnanec finančně nepřispěl)

o hodnotu 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

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

o hodnotu 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

5 až 12 hodin, byla  poskytnuta 2 bezplatná jídla 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla

Vysvětlivky:
A-autobus                          MHD-městská hrom.doprava,metro AUV-auto vlastní KO-jízdní kolo

O-osobní vlak                     AUS-auto služební L-letadlo MO-motocykl

R-rychlík                             AUC-auto služební cizí P-pěšky TAXI

ANO (uhrazeno např.zaměstnavatelem nebo

           jinou organizací,druh jídla vyznačit X)

Doplatek - Přeplatek  (zaokrouhl. na celé Kč nahoru)

Krácení stravného: (krácení stravného za každé poskytnuté (bezplatné) jídlo, která má charakter snídaně, oběda nebo večeře,

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
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