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NÁVRH NA VYSLÁNÍ / TRAVEL ABROAD REQUEST FORM 
NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU / VÝJEZD DLE SMLOUVY PODLE § 1746 

 

Příjmení: Jméno: Titul: 
Surname: Name:  
 

Data pobytu (včetně cesty):  Od/From:  Do/To: Pracoviště na UK FHS: 
Dates of stay (including travel days): CU FHS Department: 
 

Plánované přerušení cesty (od/do)  
The stay will be interrupted (from/to):  
 

Přijímající pracoviště: 
Name of the host institution: 
 

Stát, město: 
Place of the host institution (state, city): 
 

Dopravní prostředek: 
Means of transport: 
 

Účel cesty:  
Purpose of the travel: 
 

Úhrada z prostředků a výše předpokládaných výdajů / Source of financing and the overall travel expenses: 
 

Úhrada zvoucí stranou nebo jinou organizací / financing by the host or another institution: 
 stravné1 ubytování jízdní výdaje účastnický poplatek jiné nutné vše 
 vedlejší výdaje 
 

Úhrada z prostředků (finanční zdroj 1): Variabilní symbol č. 
Financial source 1: Financial source No.: 
 

 stravné ubytování jízdní výdaje účastnický poplatek jiné nutné pojištění vše 
 vedlejší výdaje 
CELKOVÁ VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝDAJŮ: 
 

Úhrada z prostředků (finanční zdroj 2): Variabilní symbol: 
 

 stravné ubytování jízdní výdaje účastnický poplatek jiné nutné pojištění vše 
 vedlejší výdaje 
CELKOVÁ VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝDAJŮ: 
 

Požadavek na zálohu / Request for deposit: ANO/YES NE/NO 
Cestovní pojištění / Travel insurance: 

Sjednané fakultou / Arranged by FHS (I agree that FHS provides my personal details to the insurance company Vitalitas.) 
Souhlasím s poskytnutím svého rodného čísla pojišťovně Vitalitas, a. s. za účelem sjednání cestovního pojištění. 

Vlastní / Personal (In case of injury or damage, FHS shall not be liable for any costs incurred.): 
Vzdávám se smluvního pojištění zajištěného fakultou a v případě pojistné události nároku na odškodnění. 

 
 

      
 zaměstnanec / pracovník oprávněný k povolení cesty / proděkan pro zahraniční styky / 
 employee person entitled to approve the travel odd. pro vědu a výzkum / tajemník

2
 

 

Datum přijetí formuláře na zahraničním oddělení UK FHS:   

                                                 
1 daily meal allowance / accommodation / travel expenses / conference fee / other relevant expenses / all expenses 
2 Vice-Dean for International Affairs / Science and Research Department / Faculty Secretary 

Lístek s poznámkou
V případě aktivní účasti na konferenci, semináři atp. je třeba doložit program akce s názvem příspěvku anebo potvrzení organizátora o přijetí příspěvku. V případě plánovaného financování cesty fakultou (rozpočet fakulty) přiložte zdůvodnění cesty.

Zaškrtněte vždy typ výdaje, který bude z daného zdroje hrazen.

Nezapomeňte o zálohu požádat na ekonomickém oddělení (Ing. Živná) nejpozději 10 dní před plánovaným převzetím zálohy: je třeba vyplnit a odevzdat formulář Žádost o výběr zálohy a domluvit se na termínu převzetí hotovosti.

Cestovní pojištění je na základě tohoto návrhu sjednáno prostřednictvím zahraničního oddělení UK FHS u pojišťovny Vitalitas, a.s. a hrazeno z uvedeného zdroje cesty.

Pouze v případě, že máte vlastní celoroční pojistku.

Lístek s poznámkou
Uveďte v případě, že je součástí pobytu v zahraničí i soukromá cesta (např. při účasti na konferenci několik dní před jejím začátkem či po jejím ukončení). Na tyto dny je třeba si vzít dovolenou.
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