
                                                                   DOHODA Výdajový doklad č.: 

                                                                  

uzavřená dne    ____________________   mezi  Českým svazem neslyšících sportovců (dále jen ČSNS) 

v     ____________________________  zastoupené zástupcem ČSNS      ____________________________________________ 

a panem/ paní     ___________________________________________________   rodné číslo  ___________________________ 

adresa   ________________________________________________________________________________________________ 

o jeho účasti na akci  (název)   ______________________________________________________________________________ 

konané v  _____________________________________________  ve dnech     _______________________________________ 

pořádané v rámci činnosti ČSNS, na níž plní určené úkoly  jako      _________________________________________________ 

(dále jen účastník). Obě strany se dohodly a svými podpisy stvrzují, že účastník nepožaduje za plnění určených úkolů na akci 

žádnou odměnu a ČSNS účastníkovi uhradí náklady spojené s cestovními výdaji na uvedenou akci v souladu s platnými 

právními předpisy a směrnicí ČSNS o cestovních náhradách včetně náhrad výdajů za doprovázené účastníky mladších 18-ti let, 

jež jsou uvedení v seznamu na druhé straně tiskopisu a zúčastnili se v počtu ……….osob. Souhrn cestovních nákladů  

vynaložených na doprovázené osoby je uveden v samostatném řádku níže uvedené tabulky „ Vyúčtování vykonané cesty“. 
 

          Účastník svým podpisem stvrzuje, že převzal finanční částku ve výši uvedené v tabulce vyúčtování vykonané cesty, jako 

náhradu cestovních výdajů. 

K uskutečnění cesty byl pořadatelem určen tento dopravní prostředek: 

- osobní vlak, rychlík, autobus  

- soukromé osobní vozidlo typ  ______________________   SPZ   _________________   obsah válců  ____________________  

- spolucestující  _________________________________________________________________________________________ 

 

při výplatě plného kilometrovného nutno vyplnit: 

průměrná spotřeba podle TP  _____________  1/100 km, ( nutno doložit kopií příslušných stránek TP ) 

druh pohonné hmoty  ______________________  cena za 1 litr pohonných hmot  ___________________ 

 

             …………………………………                                           ………………………………… 
                                  podpis účastníka                                                                               razítko a podpis zástupce  

                                                                 Vyúčtování vykonané cesty: 

Poznámka  (druh účtovaného hromadného DP při dopravě vlastním vozidlem)   ………………………………………………….. 

datum 

 

Odjezd - příjezd 

Místo                                      hod 

Naříz. 

dopravní 
prostř. 

 

Vzdál. 

v km 

 

Sazba Kč 

za 1 km 

jízdné 

a místní 
přepravné 

Stravné Nocležné 
Nutné 

vedlejší 
výdaje 

Celkem Upraveno 

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

Celkem       
 

Vyúčtování náhrada byla přezkoušená a upravena  na    _____________     Kč  

Vyplaceno dne :   ___________________________________ 
 

___________________________    ____________________________    __________________________ 
                    Podpis příjemce                                                 Vyplatil                                                              Schválil 

 
Vyúčtování upravil :   ___________________________________________   datum a podpis   _________________________ 


