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ŽÁDOST O VYSTAVENÍ DAŇOVÉHO DOKLADU 
 
Dovolujeme si informovat všechny klienty s požadavkem na fakturaci zájezdu-příspěvku na rekreaci od zaměstnavatele-faktura na firmu o 

podmínkách CK RIVIERA TOUR pro vystavení daňového dokladu-faktury. Omlouváme se všem klinetům, ale požadavky některých 

společností jsou natolik extrémní a často i v rozporu se zákonem, že jsme pro Vás připravili několik pravidel a zásad pro možnost vystavení 

faktury pro zaměstnavatele. 

    Ve faktuře uvedeme odkaz na přiloženou cestovní smlouvu , kde budou uvedeni  všechny osoby účastnící se zájezdu dle cestovní smlouvy - 

nepožadujte po nás vystavit fakturu pouze na jednu osobu, pokud se zájezdu účastní více osob. 

    V případě příspěvku zaměstnavatele na dovolenou, kdy zaměstnavatel uhradí jen poměrnou část zájezdu, uvedeme ve faktuře, že se jedná o 

příspěvek na rekreaci - ne úhradu zájezdu, kterou často požadujete do faktury uvést. 

    Nepožadujte prosím, abychom do faktury uváděli jiné údaje, než do faktury patří. Není možnost fakturu vystavit např. na přepavní služby, 

přepravu a pododbně. Vždy do faktury uvedeme pouze skutečné plnění dle cestovní smlouvy 

   Prosím je třeba si uvědomit, že naše cestovní kancelář dodává poskytované služby a ty se řídí všeobecnými obchodními podmínkami naší CK. 

Jakékoliv požadavky na změny, zejména požadavku  termínu splatnosti a podobně  jsou nepřijatelné. 

   Každá platba od zaměstnavatele musí být uhrazena na náš účet bankovním převodem. Není možno fakturu hradit pokladnou nebo zápočtem. 

    V případě, že dojde k přeplatku na účtě cestovní smlouvy, je nutno požádat o navrácení přeplatku předepsaným tiskopisem. Za navrácená 

přeplatku se hradí manipulační poplatek. 

    Na každou cestovní smlouvu je možno zdarma vystavit jednu fakturu-daňový dokad. V případě požadavku vystavení více dokladů 
je každý doklad zpoplatněn částkou 175,-Kč za vystavený doklad. 

ŽÁDÁM TÍMTO O VYSTAVENÍ DAŃOVÉHO DOKLADU 

Cestovní smlouva číslo  

Objednavatel přesný název  

Sídlo dle obchodního rejstříku  

Město  

PSČ  

IČO  

DIČ  

Výše fakturovaného příspěvku na rekreaci v Kč  

Jméno  a příjmení osoby  

Datum narození  

Osobní číslo  

Splatnost ( max 57 dnů před vyplutím)  

Text fakturace bede ve znění: 

Fakturujeme Vám příspěvek na rekreaci pro ……………… dat. narození…………….. osobní číslo……….  

Na plavbu na lodi MSC                          ve dnech …………….. dle cestovní smlouvy č:………., která je 

nedílnou součástí tohoto daňového dokladu. Fakturováno bez DPH§89. 

 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

Žadatel touto žádostí poskytuje dobrovolně data za účelem zpracování jeho žádosti. Data budou požita za účelem zpracování dokladů a 

cestovních smluv a budou předána třetím osobám do zemí mimo prostor Evropské unie za účelem zpracování vstupních formalit a víz, za 

účelem poskytnutí služeb plavební společností nebo hotelem, přepravcem nebo dodavatelem dalších dílčích služeb. Dále je možno data použít 

pro případ zajištění bezpečnosti, ochrany majetku či zdraví, zákonných důvodů a pro osobní zpracování správcem dat. Tyto data nejsou 

poskytována třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena úzká skupina náležitě poučených osob. Objednavatel služby 

svým podpisem potvrzuje, že tomuto výkladu řádně porozuměl a uděluje tímto souhas. 

 

 

 

 

 

Datum:…………………………..  V …………………………………………….Podpis žadatele…………………………………………………. 


