
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

SMLOUVA O PŘÍMÉ PODPOŘE ÚČASTNÍKA VZDĚLÁVACÍ AKCE   
________________________________________________________________ 

 

I. Smluvní strany 
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, kontaktní 
adresa Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, zastoupená na základě rozhodnutí děkanky PdF UP v Olomouci ze dne 12. července 
2013 č.j. D/57/2013, doc. Mgr. PaedDr. Janem Michalíkem, Ph.D., hlavním řešitelem projektu „Systémová podpora inkluzivního 
vzdělávání v ČR“, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/43.0003, dále jen „Příjemce dotace“ 
a 
Jméno, příjmení: ………………………………………………………….… Datum narození: …………………….……………….. 
Titul: ……………………  Bydliště: …………………………………………………….………………………………………………………….. 
       
dále jen „Účastník vzdělávání“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o přímé podpoře účastníka vzdělávací akce. 
 

II.     Preambule 
Příjemce dotace je příjemcem dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací projektu s názvem „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 
(dále také jako „projekt“). Příjemce dotace pořádá v rámci projektu mj. vzdělávací akce a v této smlouvě upravuje úhradu  
některých nákladů spojených s účastí Účastníka vzdělávání na vzdělávací akci specifikované v čl. III. této smlouvy.  

 

III.      Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí přímé podpory Účastníku vzdělávání z projektu na pokrytí dále stanovených nákladů 
spojených s účastí Účastníka vzdělávání  
na vzdělávací akci ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
konané/m ve dnech ….……………………………………..………………………………………………………………………………….. 
v místě/instituci……………………………………………………………………………….……..…. (dále také jako „vzdělávací akce“). 

 

IV.     Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Příjemce dotace se zavazuje poskytnout Účastníku vzdělávání přímou finanční podporu spojenou s jeho účastí na vzdělávací 

akci, která může být použita výlučně k úhradě výdajů souvisejících s realizací vzdělávací akce, a to k úhradě jízdních výdajů, 
ubytování, stravování, za podmínek stanovených dále v textu této smlouvy a v dokumentu s názvem „Obecné podmínky  
o úhradě nákladů spojených s účastí na vzdělávací akci v rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále také jako „finanční podpora“). 

2. Příjemce dotace se zavazuje uhradit Účastníku vzdělávání jako finanční podporu jízdní výdaje pro hromadnou dopravu ve 2. 
třídě dle platného ceníku cenově nejvýhodnějšího dopravce, dále pak ubytování za ceny v místě obvyklé nejvýše však 600,- 
Kč za osobu a noc, a stravné v maximální výši 200,- Kč na den a osobu v případě celodenní tuzemské akce, to vše pouze na 
základě platných doložených účetních (daňových) dokladů.  

3. Účastník vzdělávání je povinen do 7dnů po skončení vzdělávací akce předložit koordinátorce kurzů DVPP PhDr. Janě 
Vítkové adekvátní výdajové doklady, opatřené jeho podpisem, potřebné k vyúčtování finanční podpory.  

4. V případě, že jako doklad účasti Účastníka vzdělávání na vzdělávací akci slouží prezenční listina a vzdělávací akce je 
vícedenní, musí Účastník vzdělávání prezenční listinu každý den konání vzdělávací akce podepsat.    

5. Příjemce dotace se zavazuje uhradit Účastníku vzdělávání finanční podporu po splnění jeho povinností uvedených v odst. 3 
tohoto článku smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet č…………………………………/………., a to nejpozději do 
30 dnů od dodání kompletních účetních (daňových) dokladů. 

6. Pokud Účastník vzdělávání v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 3 této smlouvy nepředloží adekvátní výdajové doklady s jeho 
podpisem potřebné k vyúčtování finanční podpory, nebude Účastníku vzdělávání finanční podpora nebo její část poskytnuta.  

 

V.     Závěrečná ujednání  
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Změnu této smlouvy lze provést výlučně na základě dohody účastníků formou datovaného písemného dodatku. 
3. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
4. Účastník vzdělávací akce podpisem této smlouvy souhlasí s Přílohou č. 1 k této smlouvě. 
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. 



 

 
 

 

 

6. Příloha č. 1 Obecné podmínky o úhradě nákladů spojených s účastí na vzdělávací akci v rámci projektu „Systémová podpora 
inkluzivního vzdělávání v ČR“. 

 
V…………………… dne…………                                                                   V Olomouci dne ………………………… 
 
      Účastník vzdělávání                                                             za Příjemce dotace 
  
…………………………….……….                                              ………………………………………………   
      Jméno a příjmení                       doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 
                 hlavní řešitel projektu 


