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č.j. 09/507/18         Vodňany, 20.6.2018 

 
 
 

Opatření děkana č. 23/2018 
Vyplácení cestovních náhrad zahraničním spolupracovníkům  

a hostům na FROV JU 
 

 
Toto rozhodnutí o vyplácení cestovních náhrad zahraničním spolupracovníkům a hostům 
FROV se tak týká pouze zahraničních spolupracovníků a hostů, kteří prokazatelně nejsou po 
dobu pobytu podporováni vysílající institucí. Na FROV JU přijíždějí realizovat projekty 
bilaterální či multilaterální spolupráce nebo dílčí projekty zaměřené na sdílení infrastruktur 
nebo i jiných projektů, v rámci kterých FROV JU získala prostředky a konkrétní rozpočet 
přímo určený na podporu takových cestovních aktivit a příjezdu těchto spolupracovníků a 
hostů. 
 
1) Hosté nevstupují do pracovně-právního vztahu s FROV JU. 
 
2) Zahraničními spolupracovníky a hosty mohou být pro účely tohoto Opatření veškeré 
kategorie pracovníků a studentů, pokud jsou členy řešitelského týmu projektu nebo získali 
v rámci projektů zaměřených na podporu sdílení infrastruktur možnost realizovat svůj dílčí 
projekt. 
 
3) V případě vyplácení prostředků na pokrytí cestovních náhrad zahraničním hostům a 
spolupracovníkům se FROV JU řídí primárně platnou legislativou, rozpočtem a pravidly pro 
čerpání rozpočtu dotyčného zdroje, z jehož prostředků jsou cestovní náhrady hrazeny. 
 
4) V případě, že podmínky dotačních, či jiných programů nestanoví konkrétní výši či rozsah 
podpory cestovních náhrad a kalkulace rozpočtu projektu nezmiňuje jaké maximum 
prostředků je určeno k pokrytí nákladů na 1 den pobytu, FROV JU zajistí a uhradí 
spolupracovníkům a hostům ubytování a stravné v následující výši:  

- max. 45 EUR na ubytování / noc 
- max. 25 EUR na stravné / den 

 
5) Konkrétní rozsah podpory cestovních náhrad bude specifikován ve smlouvě o hostování, 
příklad návrhu smlouvy je v příloze. 
 
6) FROV JU zároveň může zahraničním spolupracovníkům a hostům proplácet část nebo 
plnou výši nákladů spojených s dopravou do/z ČR, pokud rozpočet realizovaného projektu 
určený pro FROV JU počítá s úhradou takových nákladů. Způsob a výše úhrady je opět určena 
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pravidly pro realizaci projektu a čerpání rozpočtu (zpravidla na základě doložených nákladů, 
anebo paušální sazbou respektující rozpočet a pravidla zdroje), z jehož prostředků jsou 
cestovní náhrady hrazeny. 

6.1) FROV JU může náhradu pod bodem 6 vyplatit také v případě využití soukromého vozidla 
(auta). 

6.1.1) Proplácení náhrad za užití soukromého vozidla (auta) pro přepravu zahraničního 
spolupracovníka do/z ČR je přípustné v případě, že takovouto možnost jednoznačně 
umožňují pravidla příslušného projektu, který je využit jako zdroj krytí takovýchto výdajů. 
 
6.1.2) Maximální výše náhrad za užití soukromého vozidla (auta) pro přepravu zahraničního 
spolupracovníka do/z ČR je stanovena v dokumentu upravující individuální podmínky 
hostování (Hosting Agreement). Tato částka je stanovena v EUR a je nepřekročitelná. 
 
6.1.3) Pro výpočet výše náhrad za užití soukromého vozidla (auta) pro přepravu zahraničního 
spolupracovníka do/z ČR je ze strany hosta nutno předložit plán cesty vč. uvedení / kalkulace 
vzdálenosti pomocí Google Maps – plánovač tras). Proplacena může být vzdálenost, 
nezbytná pro přesun z místa trvalého bydliště / aktuálního místa pobytu hosta do místa 
realizace hostování v ČR. 
 
6.1.4) Zahraniční spolupracovník / host potvrdí na Čestném prohlášení využití soukromého 
vozidla na přepravu do/z ČR se specifikací účelu cesty. Vzor Čestného prohlášení je v příloze.  
 
6.1.5) Sazba náhrady za užití soukromého vozidla (auta) 1 km je 0,2 EUR. 
 
 
 
O výjimkách rozhoduje děkan fakulty. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 20. 6. 2018. 
 
 
 
 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
děkan FROV JU 

 
Příloha č. 1 - Smlouva o hostování v českém jazyce 
Příloha č. 2 – Smlouva o hostování v anglickém jazyce 
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta rybářství a ochrany vod 
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany 
zastoupená děkanem prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D. 

a 

 

Jméno:  

Národnost:  

Číslo cestovního pasu:  

Trvalé bydliště:  

Banka a její adresa:  

IBAN:  

SWIFT kód:  

Kontakt:  

 

uzavírají  

 

SMLOUVU O HOSTOVÁNÍ 

 

Výše jmenovaný pracovník se zavazuje, že na základě této smlouvy provede v termínu od X. 
X. xxxx do X. X. xxxx tuto činnost:  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Práce je prováděna v rámci řešení projektu…………………………………………………  

 
Místem výkonu bude  FROV JU ve Vodňanech / ČB / Nových Hradech. 
Dohoda se sjednává na dobu určitou. 
 

Na základě této smlouvy má výše uvedený pracovník nárok na úhradu cestovních náhrad 
souvisejících s jeho dopravou do / z ČR, nezbytnou dopravou po ČR a pobytem v ČR v době 
řešení projektu ………………..……….  na FROV JU, jmenovitě:  

- jízdné (max. do výše X EUR - na základě daňového dokladu)  

- ubytování (max. do výše 45 EUR / noc) 

- stravné (max. do výše 25 EUR / den)  
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Cestovní náhrady budou vyplaceny v EUR bankovním převodem na výše uvedený bankovní 
účet.  
Výše jmenovaný pracovník se zavazuje ke sjednání cestovního pojištění. 
FROV JU zpracovává osobní údaje pracovníka za účelem splnění právních povinností 
vyplývajících z právních předpisů, a to v nezbytně nutném rozsahu a čase. 

 

Práva a povinnosti obou stran vyplývající z této dohody se řídí platnými zákony ČR a vnitřními 
předpisy FROV JU. 

 

Práci převezme za Jihočeskou univerzitu ………………………….                  

Výše jmenovaný pracovník byl seznámen s předpisy, které se týkají bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany. Školení za FROV JU provedl/a: Ing. Mirka Průšová. 

Obě strany souhlasí s uzavřením smlouvy za výše uvedených podmínek. 

 

Ve Vodňanech, dne X. X. 2018 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

       Výzkumný pracovník prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

  děkan fakulty 

 

Práce byla řádně a včas provedena, práci převzal (a):            

 

                                                             …………………………………….. 

                                                                               datum, podpis  

Zdroj financování: 

NS:  

Akce:  

Typ akce:  

KP:  

 

Příkazce:  ……………………………………………. 

                                                                                                                                             datum, podpis 

 

Správce rozpočtu:  …………………………………………….. 

                                                        datum, podpis 
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University of South Bohemia in České Budějovice 
Faculty of Fisheries and Protection of Waters 
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany 
Represented by the Dean Prof. Dipl.-Ing. Pavel Kozák, Ph.D.  

and 

 

Name:  

Nationality:  

Passport No.:  

Permanent address: 

Bank and its address:  

IBAN:  

SWIFT code: 

Contact:  

 

conclude 

 

HOSTING AGREEMENT 

The above named worker undertakes under this agreement to perform following work in the 
period from XXXX to XXXX: 

…………………………………………………………………………………………………………...  

The work is carried out within the project „……………………………………“. 

 

The place of the work performance will be the FFPW USB in Vodňany / ČB / Nové hrady. 
 

On the basis of this agreement, the above named researcher is entitled to get 
reimbursement of the necessary travel costs related to the transportation to / from the 
Czech Republic, travel within the Czech Republic and stay in the Czech Republic within the 
period …………………………………………….. of the project at the FFPW USB, namely. 

- travel costs (up to xxx EUR - based on tax evidence documents)  

- accommodation (up to 45 EUR / night) 

- daily allowance (up to 25 EUR / day) 

 

Travel refunds will be paid in EUR via bank transfer to the above stated bank account. 
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The above-mentioned worker is obliged to cover a valid travel insurance for the time of this 
contract. 

The FFPW USB processes the personal data of the worker in order to comply with the legal 
obligations arising from the legislation, in the necessary extent and time. 

 

The rights and obligations of both Parties arising from this Agreement are governed by 
applicable laws of the Czech Republic and by the internal regulations of the FFPW USB. 

 

The work will be taken over by ……………………………………. 

 

The above-mentioned worker is familiar with the regulations relating to safety, health and 
fire protection at work. The training was conducted by: Dipl.-Ing. Mirka Průšová. 

 

Both parties agree to conclude this agreement at the above conditions. 

 

In Vodňany on XXXX 

  

…………………………………… …………………………………… 

                   Worker  Prof. Dipl.-Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

  Dean of the Faculty 

 

The work was done properly and on time, was taken over by:            

 

                                                               …………………………………….. 

                                                                                 Date, signature  

Source of financing: 

NS: 

Action:  

Type of action:  

KP:  

 

Principal:  ……………………………………………. 

  Date, signature 

 

Budget administrator:   
                                                                                                                                 …………………………………………….. 

  Date, signature 
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Čestné prohlášení 
 

 

Prohlašuji na svou čest, že jsem využil(a) pro cestu od………….……… do …….……………..  a zpět 

soukromé vozidlo (auto) registrační značky  XXX XXX.  

Cesta z místa bydliště / aktuálního místa pobytu, tedy místa začátku cesty do místa realizace 

hostování v ČR se uskutečnila dne…………  Účelem cesty na FROV JU je realizace tohoto 

projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zpáteční cesta se uskuteční dne……… 

Přikládám plán cesty vč. uvedení kalkulace vzdálenosti pomocí Google maps – plánovač tras.  
Výše uvedené soukromé vozidlo je zákonně, příp. havarijně pojištěno a v případě nehody JU 

nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody na zdraví a majetku.  

 

Jméno a příjmení: 

Číslo pasu: 

Adresa bydliště / Místo začátku cesty: 

Místo hostování na FROV JU: 

 

V XXX dne XXX 

 

 

 

Podpis zahraničního spolupracovníka 


