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Odevzdejte na podatelně spolu se smlovou  a přílohami
 
Součást
Pracoviště
PRŮVODKA KE SMLOUVĚ  
Předmět plnění
Zdůvodnění uzavření smlouvy (stručně)
Úplatnost smlouvy 
Typ smlouvy  a číslo projektu
název či jméno a příjmení    
IČ
Druhá smluvní strana
na jakou dobu je sjednána
od
do
Doba plnění smlouvy
  Daň (u projektů většinou vč. DPH)
sazba daně
Cena plnění (v Kč) 
 náklady / výnosy - pro vícezdrojové financování  (pokud je přidělen SPP)
SPP
zakázka
poznámka
Financování
plnění smlouvy (pokud je známo):
Smlouva se uveřejní?
Rozsah zveřejnění
Důvod nezveřejnění
Smlouvu podepisuje rektor
  Smlouva obsahuje obchodní tajemství 
Před podpisem smlouvy (vzniku nároku/závazku) provedena předběžná řídící kontrola v souladu se zákonem o finanční kontrole        
titul, jméno a příjmení
datum
podpis
Příkazce operace (řešitel) 
(uživatel / správce smlouvy)
Vedoucí pracoviště
(kde je smlouva vedena)
Správce rozpočtu pracoviště
  Vložení do evidence smluv a vygenerování čísla a UID
Administrator vložil návrh smlouvy
Číslo smlouvy (admin)
Číslo obj. UID (admin)
Kontrola  ke smlouvě
titul, jméno a příjmení (popř. poznámka)
datum
podpis
Právník RE popř. právník FAST (podle typu projektu)
Právník (FAST)
Ekonomické oddělení (FAST)
OPT (FAST)
Tajemník FAST
Vedoucí HS FAST (děkan)
(na základě tohoto podpisu smlouvu podepíše rektor)
Administrátor vložil finální strojově čitelnou verzi smlouvy (s podpisy) do RS
Poznámky a vyjádření:
DČ  
Smlouvu uzavřel
Proděkan pro DČ
Tajemník
Od 200 000,-
Právník
Od 200 000,-
Administrátor	
JUDr. Sylva Pochopová
Logo AdMaS
ANO
DČ info ke sml.
ANO
Projekty info
NE
Gen. prův. RE
NE
Nabídka na VZ  
Smlouvu uzavřel
Proděkan pro DČ
Tajemník
Od 0 Kč
Právník
Od 0 Kč
Administrátor
JUDr. Sylva Pochopová
Logo AdMaS
ANO
DČ info ke sml.
ANO
Projekty info
NE
Gen. prův. RE
NE
Projekty
Smlouvu uzavřel
Děkan
Tajemník
vždy
Právník
x
Administrátor	
JUDr. Sylva Pochopová
Logo AdMaS
NE
DČ info ke sml.
NE
Projekty info
ANO
Gen. prův. RE
ANO
Ostatní  
Smlouvu uzavřel
Děkan
Tajemník
Od 0 Kč
Právník
Od 0 Kč
Administrátor
JUDr. Sylva Pochopová
Logo AdMaS
NE
DČ info ke sml.
ANO
Projekty info
NE
Gen. prův. RE
ANO
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28.5.2014
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