
          Příloha k cestovnímu příkazu 

Povolení k použití soukromého vozidla (AUV) 
na pracovní cestu 

Vyplní řidič vozidla před cestou 
Schvaluje děkan fakulty před cestou

SPZ vozidla          Typ vozu   Havarijní pojistka č.  

Pracovní cesta do : 
ve dnech od: do:     

Účel cesty 
spolucestující   

Ekonomické zdůvodnění žádosti   

  litrů/100 km    Průměrná spotřeba pohonných hmot podle TP 
Použité pohonné hmoty

Náhrada jízdních výdajů bude provedena: 

  ve výši odpovídající ceně jízdenky za veřejný dopravní prostředek 
  za každý kilometr jízdy sazbou základní náhrady a náhradou za spotřebované pohonné 

hmoty podle zákonných sazeb platných v době konání pracovní cesty 

Kopie velkého technického průkazu         

Kopie havarijní pojistky  

datum  

Prohlašuji, že 

datum  

podpis řidiče vozidla _______________________________ 

     plátcem silniční daně v době konání služební cesty. 

podpis žadatele ______________________________ 

S použitím soukromého vozidla k výše uvedené pracovní cestě      souhlasím
           nesouhlasím 

datum  podpis tajemník fakulty_______________________________ 

Vlastník vozidla 
Řidič vozidla
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