
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHY NA DROBNÉ VYDÁNÍ 

Razítko pracoviště: vyúč tování:  řádné  mimořádné 

příslib:  individuální  limitovaný 

Číslo pracoviště: ......................................................................... ve výši:    ...............................................  

Jméno zaměstnance: .......................................................................... za měsíc: ...............................................  

Pro všechny činnosti Pro doplňkovou činnost 
a pro krácení koeficientem 

Poř. 
čís. Dodavatel Předmět plnění 

Cena celkem 
Kč 

Základ daně 
Kč 

Sazba 
daně 

Daň 
Kč 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

C E L K E M x 

Zaúčtujte na:  středisko:  ................................. 

TA:  ................................. 

zakázka:  ................................. 

Vyhotovil: .......................... Telefon: ................................
Podpis příkazce operace: ..................................................  

 Datum: ..................................

Podpis správce rozpočtu: ..................................................  

Kontroloval: ......................................... Podpis hlavní účetní: .........................................................  
(pokladní) 

Průběžnou řídící kontrolu provedl: ..........................................................................  dne: ..............................................  

Poznámky: .....................................................................................................................................  

Následnou řídící kontrolu provedl: ..........................................................................  dne ...............................................  

Poznámky: .....................................................................................................................................  

Číslo objednávky: ................................................ 
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