Charles University
Faculty of Science,
Research support department
Albertov 6, 128 00 Prague 2

POZVÁNKA PRO HOSTA / INVITATION FOR A GUEST IN

YEAR

Jméno zahraničního hosta/ Name of foreign-national guest:
Země vyslání / Sending Country:
Vysílající organizace / Sending institution:
Přijímající pracoviště / Receiving Unit:
Druh pobytu, na jehož základě se návštěva uskutečňuje / Type of visit placement:
Forma a přínos pobytu /
Form of placement and
generated benefits:

dní / days.

Délka spolupráce / Lenght of collaboration

Termín spolupráce od / Collaboration from:

do / to:

Odměna při distanční spolupráci / Reward for distant cooperation: *
Náklady na hosta / Expenses of the Guest:

ANO / YES

NE / NO

Výše denní diety v Kč / Per diem in CZK:
Ubytování do 150 EUR/noc / Accommodation to 150 EUR/night

Vlastní doprava - dle nákladů / Own transport - according to costs

Stravování 170Kč/den / Diet 170 CZK/day

Jízdenka, letenka / ticket

Economy class

Bussiness class

Úhrada pobytu / Payment of placement:
limit katedry v Kč / Department limit in CZK:

Hrazeno ze zakázky / CZK Paid from order:

-

-

limit sekce v Kč / Division limit in CZK:

Hrazeno ze zakázky / CZK Paid from order:

-

-

jiná forma v Kč / Other form in CZK:

Hrazeno ze zakázky / CZK Paid from order:

-

-

Jméno a podpis hosta / Name and signature of Guest:
Jméno a podpis pracovníka pověřeného péčí o hosta /
Name and signature of employee tasked with looking after: **
Jméno a podpis vedoucího katedry a příkazce operace/
Name and signature of Department Head:
Jméno a podpis správce rozpočtu / Name and signature of
Budget Manager:
Jméno a podpis proděkana pro zahraniční styky / Name and
signature of vice-Dean tasked with international cooperation:

* V případě úhrady odměny z dotace či grantu nutno prověřit soulad úhrady odměny s dotačními či grantovými podmínkami. / In the case of payment remuneration from subsidy or grant, it is necessary
to check the compliance of the payment of remuneration with subsidy or grant conditions."
** Tato osoba v případě osobní přítomnosti hosta v prostorách fakulty zajistí poučení hosta o BOZP a PO. Tato osoba zajistí potvrzení o splnění povinností hosta a vyúčtování zálohy. / In the case of the
guest's personal presence on the premises of the faculty, this person will provide the guest with instructions on occupational health and safety and fire safety. This person will provide confirmation of the
fulfillment of the guest's obligations and billing of the deposit.

