
 

Cestovní pojištění – report pro pojišťovnu ERV  

Cíl:  

Připravit výstup, který zasílá pověřená osoba na pojišťovnu ERV. V Reportu se objeví všechny 

zahraniční pracovní cesty, které započaly v předešlém měsíci. Report nahradí aktuální stav, kdy 

jednotlivé součásti zasílají podklady ve formátu .XLS a pověřená osoba na Rektorátu (Ing. P. Šedivý) 

musí zpracovat výstup do jedné přehledové tabulky a zaslat na pojišťovnu. 

 

Kdo má právo vidět report:  

• Zaměstnanec s rolí Pojištění Rektorát 

o Role se přiděluje v Usermapu (T-AEDO-00000-SC-POJISTENI) a schvaluje ji kvestor 

ČVUT. 

o V reportu Report pro pojišťovnu vidí pracovní cesty za celé ČVUT 

• Zaměstnanec s rolí Přípravář pojištění 

o Role se přiděluje v Usermapu (T-AEDO-XX000-SC-POJISTENI) a schvaluje ji 

tajemník/ředitel součásti. 

o V reportu Report pro pojišťovnu vidí pracovní cesty z dané součásti ČVUT. 

 

Vstupní podmínky pro report: 

• Do reportu vstupují pracovní cesty, které proběhly a započaly v předešlém měsíci a nemají 

stav "storno, storno systémem, neuskutečněná s výdaji, neuskutečněná bez výdajů". 

• Zohledňujeme přerušení, které musí trvat 24 hodin.   

• Údaje začátek a konec cesty bereme ze záložky Před cestou, sekce itinerář, a to z důvodu, že 

nemusí být v daný okamžik cesta vyúčtovaná a údaje v záložce Po cestě, sekce itinerář 

vyplněny. 

• V případě pracovní cesty přes hranu měsíce se celkový počet dnů započítá do měsíčního 

reportu, kdy pracovní cesta započala.  

• Report nelze vytvořit pro aktuálním měsíc a budoucí.  

• Pracovní cesty do válečných zemí jsou zvýrazněny žlutou barvou. 

• Pracovní cesty, u kterých není známa cena pojištění jsou zvýrazněny kurzívou. 

  

Definování sloupců v reportu:  

1. Název součásti 

2. Poř. Číslo -> roste vzestupně s řádkem. Začínáme na hodnotě 1. 

3. Číslo pojištění -> Kód pracovní cesty  

4. Příjmení, jméno (OSČ.PPV)  

5. Začátek cesty -> DD.MM.YYYY  

6. Konec cesty -> DD.MM.YYYY  



7. Zdroj financování -> NS/TZ/ZAKAZKA/KP  

8. Podíl -> nevyplňujeme 

9. Počet dní v měsíci  -> celkový počet dní trvání celé PC bez přerušení. 

10. Celková cena -> celková cena pojištění. Přebíráme ze záložky „Hlavička“, Sekce „Cestovní 

pojištění“, údaj z pole „Celková cena“. 


