
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Příloha č. 1											Doplňková činnost (SR 1/14)
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA ZAKÁZKY
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
Z důvodu čitelnosti vyplňte elektronicky
ÚDAJE O ZAKÁZCE
Platnost zakázky do
KALKULACE ZAKÁZKY (v Kč)
➧ celoškolních
%
➧ fakultních
%
Postup, kompetence a ostatní náležitosti při uzavírání obchodních vztahů v doplňkové činnosti upravují směrnice "Doplňková činnost" a "Systém řízené dokumentace".
PŘÍSTUP NA WEBMAILEROVÉ SESTAVY ZAKÁZKY
PODPISY ODPOVĚDNÝCH OSOB
ZÁZNAMY EO
O přiděleném číslu zakázky je informován správce rozpočtu.
9.0.0.2.20101008.1.734229
eo@vse.cz
Ekonomický odbor
Přehled plánovaných (předpokládaných) výnosů a nákladů ekonomických nebo nekomerčních akcí.
 
HISTORIE ZMĚN (! opravy, +novinky, *změny):
11.06.2018
+ přidán typ zakázky HM
13.03.2015
+přidány offline číselníky
04.02.2015
*možnost zadání individuální % sazby u fakulty
23.01.2015
* v paušálu se objevuje upozornění, dokud nejsou vybrány údaje o zakázce
+přesněji je pomocí poznámek v kalkulaci určeno ne/započítávání DPH

12.01.2015
+zveřejnění formuláře

Vysoká škola ekonomická v Praze
Žádost o přidělení čísla zakázky
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