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Smlouva o účasti na zahraniční akci

Národní pedagogický institut České republiky
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), dále i „NPI CR“
zastoupený Mgr. Ivem Jupou, ředitelem
se sídlem: Senovážné náměstí 25, PSČ 110 00,
IČO: 45768455
Bankovní spojení: KB 79530011/0100
(dále jen „vysílající“)
na straně jedné
a
Jméno a příjmení: Jan Hajíček
adresa trvalého bydliště:
datum narození:
číslo účtu:
kontakt:
(dále jen „účastník“)
na straně druhé
uzavírají tuto
Smlouvu o účasti na zahraniční akci
dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku
I.
Preambule
Vysílající zajišťuje vyslání účastníka na zahraniční akci s názvem ACADEMIA 2022: Green
Guidance: Future careers – Andalucia. Konané v termínu 16. 5. – 20. 5. 2022 ve Španělsku.
Součástí aktivit účastníka bude účast na přednáškách, diskusích a dalších aktivitách studijní
návštěvy.
II.
Předmět smlouvy
Vysílající se zavazuje umožnit účastníkovi účast na zahraniční akci a účastník se zavazuje
osobně se této zahraniční akce zúčastnit.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Účastník se dále zavazuje:
- V rámci osobní účasti na zahraniční akci dodržet podmínky stanovené touto
smlouvou,
- do 15 pracovních dnů po skončení zahraniční akce vypracovat a předat vysílajícímu
závěrečnou zprávu o průběhu akce;
- zajistit si pojištění vztahující se k době pobytu v zahraničí, a to v období
od 15. května 2022 do 20. května 2022.
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do 15 pracovních dnů po skončení zahraniční akce vyúčtovat zálohu, poskytnutou
vysílajícím a případné další oprávněné náklady, vynaložené v souladu
s podmínkami zahraniční akce, a předat vyúčtování spolu s veškerými doklady
prokazujícími vynaložené náklady, a to ve formě a stavu vyhovujícím právním
předpisům České republiky a podmínkám zahraniční akce.

2. Vysílající se zavazuje:
- zajistit a předat účastníkovi včas informace potřebné k účasti na zahraniční akci
- uhradit náklady na:
dopravu do místa konání a zpět
ubytování (penzion) *
stravu po dobu konání akce*
pojištění vztahující se k době pobytu v zahraničí

Jízdné tam – Praha - Sevilla
a zpět
17 000,- Kč
nocleh 5 x
30 000,- Kč
stravné 5 dní
6 000,- Kč
16. - 20. 5. 2022
300,- Kč

Celkové náklady nepřekročí 53 300,00 Kč.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Účastník souhlasí s úhradou svých nákladů ve výši uvedené v čl. III této smlouvy.
2. Účastník prohlašuje, že náklady hrazené vysílajícím dle této smlouvy nejsou a nebudou
hrazeny třetí osobou.
3. Účastník není zmocněn k žádnému právnímu jednání zavazujícímu vysílajícího.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 1 výtisk.
V Praze dne 13.5.2022

……………………………….
Mgr. Ivo Jupa
ředitel NPI ČR

………………………………
Jan Hajíček
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