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Dohoda Stavebních fakult České republiky a Slovenské republiky 

o vzájemném vypořádávání cestovních náhrad 

Děkani Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VUT v Brně, Fakulty stavební VŠB Technické 

univerzity Ostrava, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žilíne, 

Stavebnej fakulty TUKE se dne 22.05.2013 dohodli na způsobu vzájemného vypořádávání cestovních 

náhrad zaměstnanců dotčených fakult následovně: 

1. Dohoda se týká vzájemné účasti zaměstnanců uvedených fakult na následujících aktivitách: 

a) vědecké rady- účast na obhajobách, 

b) státní zkoušky bakalářského a magisterského studia, 

c) státní zkoušky a obhajoby disertačních prací doktorského studia, 

d) habilitační a inaugurační řízení, 

e) fakultní oborové komise. 

2. Vysílající organizace hradí zaměstnanci všechny náhrady ve smyslu příslušné legislativy 

daného státu týkající se cestovních náhrad. 

3. Mezi fakultami ČR a SR se všechny uvedené náhrady nebudou vzájemně refundovat. 

4. V rámci ČR si fakulty Praha, Brno, Ostrava prvotní náklady nebudou refundovat. 

S. V rámci SR si fakulty Bratislava, Košice, Žilina budou refundovat prvotní náklady vzniklé účastí 

na aktivitách uvedených v odst. 1 navzájem následovně: 

V případě použití motorového vozidla i vícero účastníky vysílající organizace bude přijímající 

organizaci refundovat náklady na pracovní cestu jen do výšky ceny jednoho cestovního lístku 

veřejným dopravním prostředkem (zpáteční lístek; při cestě vlakem 1. třída IC). Ostatní 

náklady vzniklé při pracovní cestě (ubytování, strava, „.) budou refundované v plné výši podle 

zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovních náhradách v znění pozdějších předpisů. 

6. Náhrada jiných výdajů vzniklých vysílanému zaměstnanci může být předmětem samostatné 

dohody mezi vysílaným zaměstnancem a přijímající fakultou. 
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7. V případě, že se některé ustanovení této dohody anebo jeho část stane neplatným anebo 

nevykonatelným, ostatní ustanovení dohody zůstávají platná a účinná. 

8. V případě, že některá ze stran od dohody jednostranně odstoupí, dohoda mezi ostatními 

účastníky zůstává platná a účinná. 

9. Změny a dodatky k této dohodě je možné provést pouze písemnou formou uzavřenou mezi 

všemi jejími účastníky. 

10. Tato dohoda je vyhotovena v českém i slovenském jazyce, přičemž obě jazykové mutace mají 

stejnou platnost. 

11. Tato dohoda je vyhotovena ve 12 exemplářích, ze kterých každá strana obdrží jeden 

exemplář v českém jazyce a jeden exemplář ve slovenském jazyce. 

V Kružberku, dne 22.05.2013 

Fakulta stavební ČVUT v Praze: 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka 

Fakulta stavební VUT v Brně: 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan 

Fakulta stavební VŠB Technická univerzita Ostrava: 

prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., děkanka 

Stavebná fakulta STU v Bratislave: 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., děkan 

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žilíne: 

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., děkan 

Stavebná fakulta TUKE: 

doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD., děkan 
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