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PŘÍLOHA Č. 5 
PRAVIDLA PRO VYÚČTOVÁNÍ V RÁMCI SJT 

 

ČLÁNEK 1  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato příloha v návaznosti na ustanovení čl. 11 Smlouvy stanoví pravidla pro řešení vzájemných závazků a pohledávek 
mezi Uživateli SJT.  

2. Vzájemné závazky a pohledávky jsou definovány v čl. 2 této přílohy, jejich výše je stanovena základě závazného 
„Vyúčtování“,  výpočetní operace, prostřednictvím které Správce SJT v pravidelných termínech vyčíslí a Účastníkům SJT 
sdělí výši závazků a pohledávek v určitém vyúčtovacím období. 

3. Salda závazků a pohledávek jsou mezi Účastníky SJT rozdělovány prostřednictvím platební operace „Vypořádání“. 

4. Do Vyúčtování a Vypořádání vstupují transakce evidované v Informačním systému SJT spojené s prodejem Přepravních 
dokladů SJT a jejich přiřazením na jednotlivé dopravní služby, způsobem vymezeným v Příloze č. 4 této Smlouvy, jakož 
i Podíl na společném dluhu Zúčastněných dopravců, plynoucí z uplatněných práv Cestujících z Přepravních smluv SJT. 

5. Přirážky za porušení smluvních přepravních podmínek Přistupujícího dopravce jsou příjmem Přistupujícího dopravce, a 
proto nejsou předmětem Vyúčtování ani Vypořádání. 

 

ČLÁNEK 2  
PŘEDMĚT VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ 

1. Předmětem Vyúčtování a následného Vypořádání jsou  

a) výnosy z prodeje Přepravních dokladů SJT, které představují závazek Přistupujícího dopravce vůči Správci SJT, 

b) částka označovaná jako „Podíl na jízdném“, skládající se z:  

 prodejní sazby vymezené v čl. 3 této přílohy a 

 částky za uskutečněnou přepravu, vymezené v čl. 4 této přílohy; 

přičemž Podíl na jízdném představuje pohledávku Přistupujícího dopravce vůči Správci SJT; 

c) částka za vrácené nevyužité Přepravní doklady SJT podle čl. 11 a poměrné části jízdného podle čl. 13 Přílohy č. 1 
Přílohy č. 1, článek 11, a to 

 v aktuálním vyúčtovacím období bez vlivu na výši Podílu na jízdném a následného odvodu DPH a/nebo 

 v předcházejících vyúčtovacích obdobích; přičemž v takových případech vystaví Správce SJT Přistupujícímu 
dopravci samostatné Vyúčtování vrácených Přepravních dokladů SJT z minulých období tak, aby Přistupující 
dopravce mohl vystavit opravný daňový doklad; 

částka za vrácené nevyužité Přepravní doklady SJT představuje pohledávku Přistupujícího dopravce vůči Správci 
SJT; v obou výše uvedených případech bude dle konkrétní situace vyúčtována samostatně výše nákladů vrácení 
Přepravního dokladu SJT podle čl. 11 odst. 4 Přílohy č. 1, článek 11, odstavec 4, jakož i vrácení celé zaplacené ceny 
dle čl. 11 odst. 5 Přílohy č. 1; 

d) podíl na společném dluhu, definovaný v čl. 5 této přílohy, představující závazek Přistupujícího dopravce vůči 
Správci SJT. 

2. Ostatní výnosy a náklady Přistupujícího dopravce, jako  

a) výnosy z prodeje Rezervačních dokladů a 
b) uplatněná práva Cestujících z Přepravní smlouvy SJT, došlo-li k jejich vzniku bezprostředně jednáním Přistupujícího 

dopravce podle čl. 14 odst. 2 Přílohy č. 1 Smlouvy a nejsou tedy předmětem společného dluhu Zúčastněných 
dopravců podle čl. 5 této přílohy, 

se na ostatní Účastníky SJT nerozúčtovávají. 

 

ČLÁNEK 3  
PRODEJNÍ SAZBA 

1. „Prodejní sazba“ je část Podílu na jízdném, která náleží Přistupujícímu dopravci Účastníku SJT jako odměna za prodej 
Přepravních dokladů SJT, který Přistupující dopravce Účastník SJT uskutečnil prostřednictvím svého obchodního místa 
a je stanovena jako procentní podíl z hodnoty prodaného Jízdního dokladu SJT nebo Doplatkového dokladu bez vč. DPH 
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podle způsobu prodeje na základě níže uvedené tabulky: 

Druh jízdního dokladu SJT Prodej vzdáleným přístupem nebo 
ve Výdejně jízdních dokladů bez 

osobní obsluhy 

Prodej ve Výdejně jízdních dokladů 
s osobní obsluhou nebo v dopravní 

službě 

Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu 5 3 %  7 % 

Síťový jízdní doklad 1 % 1 %  

Traťový jízdní doklad 1 %  1 %  

Zónový jízdní doklad ------ ------ 

2. Vypočtená částka Prodejní sazby dle výše uvedené tabulky je bez vč. DPH. 

3. Vzdáleným přístupem se rozumí Portál cestujícího, e-shop, nebo mobilní aplikace Přistupujícího dopravce, napojená 
systémovým datovým rozhraním na Informační systém SJT.  

4. Výdejna jízdních dokladů je vymezena v čl. 2 odst. 18 a v čl. 19 Přílohy č. 1. 

5. U Doplatkových dokladů je Prodejní sazba procentně shodná jako u Jízdních dokladů SJT, ke kterým byly Doplatkové 
doklady vydány. 

6. Za prodej Rezervačních dokladů, se Prodejní sazba Přistupujícímu dopravci nepřiznává. 

7. Výše prodejní sazby Přepravních dokladů SJT se zaokrouhluje aritmeticky na celé haléře. 

8. V souvislosti s plněním své povinnosti v rámci čl. 3 odst. 2 Smlouvy se Přistupující dopravce zavazuje stanovit a Správci 
SJT písemně sdělit koeficienty, na základě kterých se přidělí výnos z Prodejní sazby na jednotlivé Provozní soubory 
dopravních služeb z Výdejny jízdních dokladů, která obsluhuje více Provozních souborů dopravních služeb Přistupujícího 
dopravce. Součet těchto koeficientů za jednu Výdejnu jízdních dokladů musí být roven jedné. 

9. Nesdělí-li Přistupující dopravce Správci SJT koeficienty dle předchozího odstavce, stanoví jejich výši Správce SJT na 
základě průměrného počtu míst k sezení v dopravních službách zastavení dopravních služeb Přistupujícího dopravce 
obsluhovaných příslušnou Výdejnou jízdních dokladů ve stanici, kde je Výdejna jízdních dokladů umístěna. 

 

ČLÁNEK 4  
ČÁSTKA ZA USKUTEČNĚNOU PŘEPRAVU 

1. „Částka za uskutečněnou přepravu“ je rozdíl hodnoty Jízdního dokladu SJT (případně Doplatkového dokladu, který byl 
k Jízdnímu dokladu SJT vydán) a výše Prodejní sazby definované v čl. 3 této přílohy. 

2. Podíl z Částky za uskutečněnou přepravu je podle tarifní vzdálenosti pojížděného úseku Dopravní sítě SJT přiřazen 
jednotlivým dopravním službám, které se na přepravě Cestujícího podílely, a to v souladu s pravidly, vymezenými 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3. Podíl z Částky za uskutečněnou přepravu přiřazený k dopravní službě dle předchozího odstavce je v rámci Vyúčtování 
přidělen příslušnému Provoznímu souboru Přistupujícího dopravce. 

 

ČLÁNEK 5  
PODÍL NA SPOLEČNÉM DLUHU 

1. Vlastník SJT se zavazuje na základě Informací, předaných do Informačního systému SJT, vymezit v rámci Vyúčtování 
návrh plnění, která vznikají uplatněním práva Cestujících z Přepravních smluv SJT podle čl. 14 odst. 1 Přílohy č. 1 a tím 
stanovit „Podíl na společném dluhu“ pro Přistupujícího dopravce, který je pro Přistupujícího dopravce závazkem, který 
vstupuje do Vypořádání. 

2. Společný dluh Zúčastněných dopravců vzniká uplatněním práv Cestujících vzniklých z Přepravních smluv SJT, za které 
Zúčastnění dopravci ručí společně a nerozdílně v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 1 Přílohy č. 1. 

3. K vyřízení uplatněného práva Cestujícího z Přepravní smlouvy SJT je příslušný ten Účastník SJT, který Přepravní doklad 
SJT prodal. Je-li prodejcem Přepravního dokladu SJT Přistupující dopravce, zavazuje se právo Cestujícího vyřídit 
ve lhůtách, které stanoví právní předpisy a smluvní přepravní podmínky. 

4. Vlastník SJT stanoví, že podíl Přistupujícího dopravce na společném dluhu bude určen stejným poměrem, jako byl jeho 
Podíl na jízdném z Přepravního dokladu SJT, na základě kterého byla uzavřena Přepravní smlouva SJT. 

5. Vlastník SJT stanoví dle věcné povahy události postup odlišný od předchozího odstavce, pokud došlo ke vzniku práva 
Cestujícího podle čl. 13 odst. 5 Přílohy č. 1. 
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ČLÁNEK 6  
PROVEDENÍ VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ 

1. Přistupující dopravce přijímá finanční prostředky za prodej Přepravních dokladů SJT jménem Správce SJT na svůj účet, a 
nese Podíl na společném dluhu jako své závazky vůči Správci SJT; tzn. že v rámci své účetní evidence zaznamenává tyto 
účetní operace na rozvahovém účtu 325 – Ostatní závazky; případně vrací přijaté finanční prostředky za nevyužité 
Přepravní doklady SJT a v rámci své účetní evidence zaznamenává tyto účetní operace na rozvahovém účtu 315 – Ostatní 
pohledávky. 

2. Přijaté prostředky za prodej Přepravních dokladů SJT jsou příjmem Správce SJT za zajištění služby osobní přepravy 
v hromadné dopravě. Vzhledem k tomu, že zdanitelné plnění za službu poskytnutí přepravy ke dni přijetí úplaty za 
prodej Přepravního dokladu SJT není známo dostatečně určitě, vzniká V souladu s § 20a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Správci SJT jako příjemci úplaty vzniká povinnost přiznat daň z 
přijaté částky ke dni přijetí úplaty. 

3. Na základě údajů, které jsou Smluvní strany povinny ve Smlouvou stanovených lhůtách předávat do Informačního 
systému SJT, zpracuje Správce SJT Vyúčtování, jehož vzor je uveden v Příloze 5a. Veškeré finanční informace, které 
budou jeho součástí, se zaokrouhlují aritmeticky na dvě desetinná místa. 

4. Správce SJT provádí každý kalendářní den informativní (předběžné) vyúčtování, přičemž vyúčtovacím obdobím je 
předchozí kalendářní den. 

5. Správce SJT provádí každý kalendářní měsíc závazné Vyúčtování, jehož vyúčtovacím obdobím je předchozí kalendářní 
měsíc, přičemž do vyúčtování budou zařazeny všechny Přepravní doklady SJT projeté v rámci vyúčtovacího období. 

6. Vyúčtování bude Správcem SJT zpracováno jak pro každý Provozní soubor dopravních služeb oznámených Správci SJT v 
souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy, tak za Přistupujícího dopravce celkem. 

7. Vlastník SJT prostřednictvím Správce SJT zpřístupní Přistupujícímu dopravci závazné Vyúčtování v elektronické formě 
bezodkladně po jeho vypracování, nejpozději však do deseti (10) pracovních dní následujících po konci vyúčtovacího 
období. 

8. Vyúčtování bude Přistupujícímu dopravci zpřístupněno na Webovém administračním rozhraní SJT a bude obsahovat 
všechny relevantní informace k Předmětu vyúčtování dle čl. 2 této přílohy za uplynulá vyúčtovací období. 

9. Detail jednotlivých složek Vyúčtování bude zahrnovat údaje o jednotlivých Přepravních dokladech SJT, jejich druzích, 
záznamy o jejich Validaci a způsobu přiřazení na jednotlivé úseky dopravních služeb v členění podle smluv s objednateli 
a Provozních souborech dopravních služeb. Tento detail umožní Přistupujícímu dopravci provádění případné kontroly 
Vyúčtování a následné další zpracování. 

10. Závěrem Vyúčtování závazného charakteru bude celková částka předmětu Vypořádání v Kč jako saldo závazků 
Přistupujícího dopravce vzniklých z prodeje Přepravních dokladů SJT a pohledávek Přistupujícího dopravce vzniklých na 
základě fakturace Podílu na jízdném. Ve Vyúčtování bude Správcem SJT poskytnuta informace o způsobu vyrovnání 
předmětu Vypořádání v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. 

11. Pokud Přistupující dopravce nesouhlasí s Vyúčtováním z důvodů domnělých vad ve Vyúčtování, vyrozumí o tom 
elektronicky Správce SJT bezodkladně po jejich zjištění, avšak nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne 
zpřístupnění Vyúčtování, jinak jeho právo vytknout vady Vyúčtování zaniká. Domnělé vady Vyúčtování je Přistupující 
dopravce povinen doložit souborem doplňujících nebo zpřesňujících údajů dle odst. 15 tohoto článku spolu s vlastním 
návrhem korekcí jejich použití ve Vyúčtování. 

12. Při vytýkání vad Vyúčtování a vyřizování těchto výtek se Účastníci SJT zavazují spolu vzájemně komunikovat a počínat si 
tak, aby v souvislosti s posuzováním oprávněnosti vytčených vad nevznikaly zbytečné spory a nedůvodné náklady. 

13. Správce SJT je povinen posoudit namítané vady Vyúčtování podle odstavce 6 tohoto článku a vyrozumět elektronicky 
Přistupujícího dopravce o svých závěrech o oprávněnosti vad Vyúčtování nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne vytčení 
vad Vyúčtování ze strany Přistupujícího dopravce. Pokud Správce SJT 

a) nedojde k závěru, že byly vady vytčeny oprávněně, k vyrozumění o závěrech o oprávněnosti vytýkaných vad připojí 
odůvodnění, z jakého důvodu Správce SJT nedošel k závěru o oprávněnosti vytýkaných vad, nebo 

b) dojde k závěru, že byly vady vytčeny oprávněně, vady Vyúčtování bezodkladně odstraní a zpřístupní Přistupujícímu 
dopravci a všem případně dotčeným Zúčastněným dopravcům opravná Vyúčtování tak, aby Přistupující dopravce 
a dotčení Zúčastnění dopravci mohli podloženě vystavit opravné daňové doklady; Správce SJT provede následné 
opravné finanční vyrovnání závazků a pohledávek na základě uznaných vad Vyúčtování a vystavených opravných 
daňových dokladů v nejbližším možném následujícím termínu závazného Vyúčtování a Vypořádání. 

14. Proti tomuto vyrozumění lze podat námitky k Vlastníkovi SJT do pěti (5) kalendářních dní. O těchto námitkách rozhodne 
Vlastník SJT do pěti (5) kalendářních dní a jeho vyjádření je závazné. Podání námitek nemá odkladný účinek. 
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15. K námitkám proti Vyúčtování dle odst. 11 tohoto článku předloží Přistupující dopravce seznam 

a) identifikátorů přepravních dokladů SJT, jejichž Vyúčtování Přistupující dopravce rozporuje, 
b) identifikátorů prodaných přepravních dokladů SJT a výčtů Prodejních sazeb, které Přistupující dopravce prodal, a 

které byly dle názoru Přistupujícího dopravce vypočteny v rozporu s pravidly stanovenými v čl. 3 této přílohy, 
c) identifikátorů Výdejen jízdních dokladů vč. vyúčtovaných a rozporovaných hodnot koeficientů výdejen, na základě 

kterých byly dle názoru Přistupujícího dopravce přiřazeny Prodejní sazby na jednotlivé Přepravní soubory 
dopravních služeb Přistupujícího dopravce v rozporu s čl. 3 odst. 7 této přílohy, 

d) datových vět provedených Validací, které Přistupující dopravce provedl a které nebyly ve Vyúčtování zohledněny, 
nebo byly zařazeny v rozporu s Pravidly přiřazení definovanými v Příloze č. 4, 

e) identifikátorů přiřazených Přepravních dokladů SJT dopravním službám Přistupujícího dopravce nebo jiných 
Zúčastněných dopravců, které Přistupující dopravce považuje za provedené v rozporu s Pravidly přiřazení 
definovanými v Příloze č. 4. 

Reklamační řád bude v aktuální podobě zveřejněn Správcem SJT na Webovém administračním rozhraní, jednotlivé 
řešené reklamace budou Přistupujícím dopravcem a Správcem SJT řešeny prostřednictvím Rozhraní evidence 
požadavků, jehož popis je uveden v čl. 10 Přílohy  č. 3. 

16. Na základě závazného Vyúčtování Přistupující dopravce vystaví fakturu (daňový doklad) Správci SJT na částky v Kč 
zaokrouhlené aritmeticky na dvě desetinná místa, odpovídající součtu jeho nároků na Podíl na jízdném; fakturovaná 
částka je příjmem Přistupujícího dopravce a pohledávkou za Správcem SJT. Od celkových částek odpovídajících Podílu 
na jízdném Správce SJT odečte a vykáže souhrnné závazky Přistupujícího dopravce z titulu vrácených dokladů a celkový 
Podíl na společném dluhu Přistupujícího dopravce za všechny jeho Provozní soubory dopravních služeb ve vyúčtovacím 
období. 

17. Jako datum uskutečněného zdanitelného plnění na faktuře vystavené dle předchozího odstavce uvede dopravce 
poslední den měsíce, ke kterému bylo provedeno vyúčtování. 

18. Vystavenou fakturu Přistupující dopravce v rámci své účetní evidence zaznamená na výsledovkovém účtu 602 – Tržby 
z prodeje služeb a příslušné částky DPH pak na rozvahovém účtu 343 – Daň z přidané hodnoty.  

19. Tato fakturovaná částka je pohledávkou Přistupujícího dopravce za Správcem SJT a bude započtena vůči závazkům 
Přistupujícího dopravce k Správci SJT z titulu prodeje Přepravních dokladů SJT a Podílu na společném dluhu. 

20. Vystavenou fakturu Přistupující dopravce zašle pomocí e-mailového rozhraní definovaného Správcem SJT formou 
elektronické faktury ve formátu ISDOC, tj. Information System Document, který je určen pro posílání daňových dokladů. 
Druhou možností pak bude vyplnění údajů potřebných pro automatické zpracování ve Webovém administračním 
rozhraní SJT, doplněné o zaslání faktur ve formátu PDF. 

21. Všichni Účastnici SJT jsou povinni provádět Vypořádání na základě závazného Vyúčtování nejpozději tak, aby byl 
předmět Vypořádání připsán na bankovní účet určený Správcem SJT do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení 
resp. zpřístupnění Vyúčtování. 
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Příloha č. 5a

Vzor vyúčtování závazného charakteru

ID dopravce: 1000001

Obchodní jméno dopravce: Dopravce 1

Začátek vyúčtovacího období: 01/01/2020 00:00

Konec účtovacího období: 31/01/2020 23:59

Název období: Období 1

Datum a čas zpracování vyúčtování: 01/02/2020 00:00

Datum a čas odeslání vyúčtování: 01/02/2020 00:01

Prodej přepravních dokladů

Částka za uskutečněnou přepravu k přiřazení

ID Druh Nástupní stanice Místo určení Přes Platnost od Platnost do Výdejna Prodejní cena s DPH DPH 10% Cena bez DPH Výše sazby Sazba bez DPH DPH 21% Celkem s DPH Částka bez DPH DPH 10% Částka s DPH

1000001 Traťová jízdenka 90 denní Stanice 1 Stanice 9 Nádraží 4 01/01/2020 00:00 31/03/2020 00:00 3400001 1 000,00 90,91 909,09 7% 63,64 13,36 77,00 845,45 84,55 930,00

Celkem 1 000,00 90,91 909,09 63,64 13,36 77,00 845,45 84,55 930,00

Závazky z prodeje Přepravníh dokladů SJT celkem -1 000,00 -909,09 -13,36 -84,55 

Pohledávky za prodejní sazbu 63,64 13,36 77,00

Prodejní sazbaPřepravní doklad
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Příloha č. 5a

Vzor vyúčtování závazného charakteru

ID dopravce: 1000001

Obchodní jméno dopravce: Dopravce 1

Začátek vyúčtovacího období: 01/01/2020 00:00

Konec účtovacího období: 31/01/2020 23:59

Název období: Období 1

Datum a čas zpracování vyúčtování: 01/02/2020 00:00

Datum a čas odeslání vyúčtování: 01/02/2020 00:01

Přiřazení přepravního dokladu

Přepravní doklad Druh Nástupní stanice Místo určení Přes Platnost od Platnost do Částka na km Tarifní vzdálenostČástka k přiřazení Km přiřazeno Částka přiřazeno

1000001 Traťová jízdenka 90 denní Stanice 1 Stanice 9 Nádraží 4 01/01/2020 00:00 31/03/2020 00:00 1,329 211 281,82 106 140,91

Rekonstrukce trasy jízdního dokladu Přiřazení Zúčastnění dopravci Přistupující dopravce

Z Do Tarif. vzdálenost Dopravní služba Smlouva Odjezd Příjezd Podíl Způsob přiřazení Evidovaná validace Km přiřazené Částka bez DPH Km přiřazené Částka bez DPH

Stanice 1 Zastávka 2 23 32200034 760001 01/02/2020 10:06 01/02/2020 10:26 25% R 6 7,64

Stanice 1 Zastávka 2 23 42200067 760001 01/02/2020 10:36 01/02/2020 10:56 25% R 6 7,64

Stanice 1 Zastávka 2 23 56200023 760001 01/02/2020 11:06 01/02/2020 11:26 25% R 6 7,64 6 7,64

Stanice 1 Zastávka 2 23 65200067 760001 01/02/2020 11:36 01/02/2020 11:56 25% R 6 7,64 6 7,64

Zastávka 2 Stanice 3 34 21000101 760001 01/02/2020 12:46 01/02/2020 13:15 100% V 34 45,20 34 45,20

Stanice 3 Nádraží 4 17 21000101 760001 01/02/2020 13:16 01/02/2020 13:33 100% V 28/01/2020 13:06 17 22,60 17 22,60

Nádraží 4 Zastávka 5 30 21000101 760001 01/02/2020 13:34 01/02/2020 13:56 100% V 30 39,88 30 39,88

Zastávka 5 Stanice 6 27 79000123 760001 01/02/2020 13:57 01/02/2020 14:32 50% R 14 17,95 14 17,95

Zastávka 5 Stanice 6 27 98076555 760001 01/02/2020 14:33 01/02/2020 14:55 50% R 14 17,95

Stanice 6 Nádraží 7 23 89000678 760001 01/02/2020 14:56 01/02/2020 15:15 100% V 23 30,57

Nádraží 7 Zastávka 8 33 89000678 760001 01/02/2020 15:16 01/02/2020 15:46 100% V 29/01/2020 14:22 33 43,87

Zastávka 8 Stanice 9 27 89000678 760001 01/02/2020 15:48 01/02/2020 16:24 100% V 27 35,89

211 281,82 106 140,91

*)  R = Rekonstruktor

V = Validace
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Příloha č. 5a

Vzor vyúčtování závazného charakteru

ID dopravce: 1000001

Obchodní jméno dopravce: Dopravce 1

Začátek vyúčtovacího období: 01/01/2020 00:00

Konec účtovacího období: 31/01/2020 23:59

Název období: Období 1

Datum a čas zpracování vyúčtování: 01/02/2020 00:00

Datum a čas odeslání vyúčtování: 01/02/2020 00:01

Částka za uskutečněnou přepravu

Provozní soubor Dopravní služba Jízdní doklad Datum přiřazení Částka k přiřazení Km k přiřazení Km přiřazeno Částka bez DPH DPH 10% Částka s DPH

21000100 21000101 1000001 31/01/2020 281,82 211 106 140,91 14,09 155,00

Celkem 281,82 211 106 140,91 14,09 155,00

Pohledávky za provedenou přepravu celkem (prosíme fakturujte) 140,91 14,09 155,00
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Příloha č. 5a

Vzor vyúčtování závazného charakteru

ID dopravce: 1000001

Obchodní jméno dopravce: Dopravce 1

Začátek vyúčtovacího období: 01/01/2020 00:00

Konec účtovacího období: 31/01/2020 23:59

Název období: Období 1

Datum a čas zpracování vyúčtování: 01/02/2020 00:00

Datum a čas odeslání vyúčtování: 01/02/2020 00:01

Výnosy z prodejní sazby

Přepravní doklad Prodejní sazba

ID Výdejna Prodej bez DPH DPH 21% Prodej vč. DPH

1000001 3400001 63,64 13,36 77,00

Celkem 63,64 13,36 77,00

Provozní soubor Koeficient výdejny Prodej bez DPH DPH 21% Prodej vč. DPH

21000101 0,50 31,82 6,68 38,50

21000102 0,25 15,91 3,34 19,25

21000103 0,25 15,91 3,34 19,25

Celkem 1,00 63,64 13,36 77,00
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Příloha č. 5a

Vzor vyúčtování závazného charakteru

ID dopravce: 0001

Obchodní jméno dopravce: Dopravce 1

Začátek vyúčtovacího období: 01/01/2020 00:00

Konec účtovacího období: 31/01/2020 23:59

Název období: Období 1

Datum a čas zpracování vyúčtování: 01/02/2020 00:00

Datum a čas odeslání vyúčtování: 01/02/2020 00:01

Saldo závazků a pohledávek

Položka Základ bez DPH DPH 21% DPH 10% Celkem vč. DPH

Závazky z prodeje přepravních dokladů -909,09 -13,36 -84,55 -1 007,00 

Pohledávky z prodejních sazeb 63,64 13,36 0,00 77,00

Pohledávky z částek za provedenou přepravu 140,91 0,00 14,09 155,00

Saldo závazků a pohledávek -704,55 0,00 -70,45 -775,00 

Vrácené jízdní doklady 0,00 0,00 0,00 0,00

Podíl na společném dluhu 0,00

K vypořádání -775,00 

Prosíme uhraďte na účet Správce SJT 775,00
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