
1) Uzavírání smluv podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

a) Tuzemské osoby: 

Pedagogické praxe, oponentské posudky, jen přednášky na konferenci a smlouvy k proplacení jíz-
denek nebo ubytování (příloha k faktuře), kdy se neproplácí odměna za vykonanou činnost. Stravné 
proplácíme pouze z projektů, které to mají uvedené v projektových smlouvách (bývá uveden denní 
limit). 

Případné jiné smlouvy podle § 1746 s tuzemskými osobami pouze po konzultaci s pracovníky na 
ekonomickém oddělení. 

Doklady pro tuzemské osoby, připravené k proplacení (přes pokladnu i převodem na účet),  dát 
nejdříve ke kontrole paní Šebíkové nebo paní Mauerové. 

 
Přednášky pro studenty, mimořádné přednášky či konzultace lze proplácet pouze na dohodu o 

provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) – zařizuje personální oddělení. 
 
 
b) Zahraniční osoby: 

Pedagogické praxe, oponentské posudky, přednášky na konferenci, mimořádné, jednorázové 
přednášky zahraničního experta, smlouvy k proplacení jízdenek nebo ubytování, kdy se neproplácí 
odměna za nějakou vykonanou činnost.  

Odměna za provedenou činnost je smluvní a lze ji navýšit o cenu jízdného, případně i o jiné náklady 
vzniklé zahraniční osobě v souvislosti s cestou do ČR i při pobytu v ČR. 

 
U smluv se zahraničními osobami je u každé z vyjmenovaných smluv nutné vyplnit daňový dotaz-

ník a smlouvy se musí odevzdat v měsíci, kdy byla práce (přednáška) provedena – pro případné 
zdanění ve správném měsíci.  

 
Před odevzdáním k proplacení zahraničním osobám (pokladnou i převodem na účet) doklady 

předejte ke kontrole na ekonomické oddělení paní Matlové nebo paní Mauerové. 
 
U smluv podle § 1746 nemusí být žádné přílohy, cena je smluvní. Pouze u smluv, kdy se proplácí 

pouze jízdenky, je vhodné jízdenky přiložit (stačí kopie z internetu). 
 
Projekty OPVK a smlouvy podle § 1746 – jsou specifické a téměř u každé smlouvy je příloha nutná. 
 
Vzory smluv podle § 1746 jsou vyvěšeny na dokumentovém serveru RMU – Pokyn kvestora 

1/2014. 
 
 
  



2) Kupní smlouvy na knihy aj. podle OZ 

U kupních smluv je cena za prodané zboží smluvní, v příloze v soupisu zboží uvádějte pouze cenu 
v korunách a nepřikládejte žádné paragony. 


