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Příloha č. 3											   Cestovní náhrady (SR 2/07)
DOHODA O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH PRO PŘIJETÍ♦CONTRACT FOR THE REIMBURSEMENT OF INBOUND TRAVEL EXPENSES
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
Vyplňte elektronicky♦Fill in electronically
ÚDAJE K OSOBĚ PŘIJÍMANÉ ♦ INFORMATION ON INBOUND PERSON
DOHODA S OSOBOU PŘIJÍMANOU PODLE §1746 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ♦ CONTRACT WITH INBOUND PERSON ACCORDING TO § 1746 OF THE CIVIL CODE
Podpisem rektora (děkana, kvestora) je uzavřena dohoda podle §1746 Občanského zákoníku s tím pracovníkem, který není v zaměstnaneckém poměru s VŠE. Uzavření dohody se nepožaduje pouze u smluvní účelové dotace, konkrétně uvádějící výši nároků studenta (zpravidla účelové příspěvky od zahraničních nadací, cesty financované v rámci získaných zahraničních projektů apod.).♦Signature of the Rector (Dean or Bursar) creates a binding agreement under §1746 of the Civil Code with a person who is not employed by VŠE. Signed contract is not required only for specific grants, specifically indicating the amount of student claims (for example special-purpose contributions from foreign funds, travel funded from foreign projects, etc. . ).
VÝDAJE HRAZENÉ OSOBĚ PŘIJÍMANÉ ♦ EXPENDITURES PAYABLE TO INBOUND PERSON
Název hrazeného výdaje♦Type of expenditure
Číslo přílohy♦Attachment No.
Částka v Kč♦Amount in CZK
Klasifikace úhrady♦Classification of payment  
CELKEM♦TOTAL AMOUNT
BANKOVNÍ SPOJENÍ, KAM BUDE CELKOVÁ ČÁSTKA POUKÁZÁNA ♦ BANK ACCOUNT INFORMATION FOR PAYMENTS
PŘÍJEMCE PLATBY♦BENEFICIARY
Č.účtu♦Bank Account No.(IBAN)
IBAN
BANKA PŘÍJEMCE♦BENEFICARY'S BANK
KONSTANTY
PODPISY ODPOVĚDNÝCH OSOB ♦ SIGNATURES OF RESPONSIBLE PERSONS
9.0.0.2.20101008.1.734229
eo@vse.cz
Ekonomický odbor
louží pro vyúčtování cestovní výdajů hrazených osobám přijímaným na VŠE (např. při cestovních náhradách přednášejících, návštěvách konzultantů, účastníků oponentních řízení apod.).

HISTORIE ZMĚN (! opravy, +novinky, *změny):
28.08.2018
*upraven výběr klasifikace úhrady

31.07.2018
*aktualizován validator IBAN

12.03.2015
+přidány offline číselníky
28.11.2014
!odstraněny přebytečné fragmenty s číselníky
24.10.2014
+zveřejnění formuláře

Vysoká škola ekonomická v Praze
Dohoda o cestovních náhradách pro přijetí ♦ Contrac for the reimbursement of inbound travel expenses
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