
Výdajový doklad č.:DOHODA Výdajový doklad č.:
podle § 51 občanského zákoníku,

DOHODA
podle § 51 občanského zákoníku,

mezi Českým svazem neslyšících sportovců, z.s.(dále jen ČSNS)uzavřená dne mezi Českým svazem neslyšících sportovců, z.s.(dále jen ČSNS)

zastoupené zástupcem ČSNS

uzavřená dne 

v  zastoupené zástupcem ČSNSv  zastoupené zástupcem ČSNS

datum narozenía panem / paní datum narozenía panem / paní 

adresa 

o jeho účasti na akci (název) 

adresa 

o jeho účasti na akci (název) o jeho účasti na akci (název) 

konané v  ve dnechkonané v  ve dnechkonané v  

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

ve dnech

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

(dálejen účastník).Obě stranysedohodlya svými podpisystvrzují,že účastníknepožadujeza plnění určenýchúkolů na akci(dálejen účastník).Obě stranysedohodlya svými podpisystvrzují,že účastníknepožadujeza plnění určenýchúkolů na akci
žádnouodměnu a ČSNS účastníkovi uhradí náklady spojenés cestovnímivýdaji na uvedenouakci v souladus platnýmižádnouodměnu a ČSNS účastníkovi uhradí náklady spojenés cestovnímivýdaji na uvedenouakci v souladus platnými
právnímipředpisya směrnici ČSNSo cestovníchnáhradách. Souhrncestovníchnákladů vynaloženýchnadoprovázenéosobyprávnímipředpisya směrnici ČSNSo cestovníchnáhradách. Souhrncestovníchnákladů vynaloženýchnadoprovázenéosobyprávnímipředpisya směrnici ČSNSo cestovníchnáhradách. Souhrncestovníchnákladů vynaloženýchnadoprovázenéosoby
je uvedenv samostatnémřádku níže uvedenétabulky "Vyúčtování vykonanécesty". Účastníksvým podpisemstvrzuje,žeje uvedenv samostatnémřádku níže uvedenétabulky "Vyúčtování vykonanécesty". Účastníksvým podpisemstvrzuje,že
převzal finanční částku ve výši uvedené v tabulce vyúčtování vykonané cesty, jako náhradu cestovných výdajů.převzal finanční částku ve výši uvedené v tabulce vyúčtování vykonané cesty, jako náhradu cestovných výdajů.

K uskutečnění cesty byl pořadatelem určen tento dopravní prostředek:K uskutečnění cesty byl pořadatelem určen tento dopravní prostředek:
- osobní vlak (OV), rychlík (R), autobus (A), soukromé osobní vozidlo (AUV)- osobní vlak (OV), rychlík (R), autobus (A), soukromé osobní vozidlo (AUV)- osobní vlak (OV), rychlík (R), autobus (A), soukromé osobní vozidlo (AUV)
- soukromé osobní vozidlo typ SPZ obsah válců- soukromé osobní vozidlo typ SPZ obsah válců
- spolucestující- spolucestující

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

podpis účastníka razítko a podpis zástupcepodpis účastníka
Vyúčtování vykonané cesty:

razítko a podpis zástupce
Vyúčtování vykonané cesty:

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

Sazba Kč za Odjezd - příjezd jízdné 
Vzdál. v 

Naříz. Nutné 
Upraveno

Sazba Kč za 
1 km

Odjezd - příjezd

hod.Místo

jízdné 
a místní 

Vzdál. v 
km

Naříz. 
Dopravní datum CelkemStravné Nozležné

Nutné 
vedlejsší Upraveno

1 kmhod.Místo
a místní 

přepravné
km

Dopravní 
prostř.

datum CelkemStravné Nozležné vedlejsší 
výdajepřepravnéprostř.

0
výdaje

0

000

000

000

00

00

000

00

0

0

00
Celkem 0 0 0 0 0Celkem 0 0 0 0 0

Kč

Celkem 0 0 0 0 0

Vyúčtování bylo zkontrolováno a upraveno na KčVyúčtování bylo zkontrolováno a upraveno na Kč

Vyplaceno dne: Vyplaceno dne: 
Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl správně, úplně a pravdivě.Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl správně, úplně a pravdivě.

VyplatilPodpis příjemce SchválilVyplatilPodpis příjemce Schválil

datum a podpisVyúčtování upravil: datum a podpisVyúčtování upravil:



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


