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SOUHLAS S POUŽITÍM VLASTNÍHO VOZIDLA
PRO PRACOVNÍ CESTU
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
Z důvodu čitelnosti vyplňte elektronicky
Příloha č. 1                                                                   Cestovní náhrady (SR 2/07)
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ÚDAJE O PRACOVNÍKOVI - ŘIDIČI VOZIDLA
ÚDAJE O CESTĚ A VOZIDLE
Nárok na úhradu nákladů 
za použití vlastního vozidla
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Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů
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Vyplňuje se před použitím vlastního silničního motorového vozidla spolu s cestovním příkazem k plánované pracovní cestě.
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