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Příloha č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Evidence majetku (SR 5/07)
NÁVRH NA VYŘAZENÍ EVIDOVANÉHO MAJETKU
Z důvodu čitelnosti vyplňte elektronicky
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
Poznámka: Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
SEZNAM VYŘAZOVANÉHO MAJETKU (údaje o majetku lze získat v ročním inventurním soupisu, v soupisu majetku na zam.vse.cz, u pověřeného pracovníka útvaru, příp. správce rozpočtu)
#
Inventární číslo
Název majetku
Číslo
útvaru
Odpovědná osoba
Datum zařazení
Pořizovací 
cena v Kč
Zůstatková
cena v Kč
CELKEM
DŮVOD VYŘAZENÍ
9.0.0.2.20101008.1.734229
eo@vse.cz
Ekonomický odbor
Slouží k vyřazení přebytečného, neupotřebitelného či odcizeného majetku.

HISTORIE ZMĚN (! opravy, +novinky, *změny):
13.03.2015
+ošetřuje vypnutý javascript
+kontrola povinnych poli
13.12.2012
+ možnost ukládní PDF v Adobe Reader

04.04.2012
+ zveřejněn formulář v PDF
Vysoká škola ekonomická v Praze
Návrh na vyřazení evidovaného majetku
10.0
20-03-2015
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