ZÁVAZEK K ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA POBYT VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PO SKONČENÍ PLATNOSTI OPRÁVNĚNÍ K POBYTU
COMMITMENT TO COVER THE COSTS OF THE RESEARCHER’S STAY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER
THE EXPIRY OF THEIR RESIDENCE PERMIT

Veřejná výzkumná instituce / Public Research Institution
Název / Name: Univerzita Karlova
Fakulta / Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta
Sídlo / Headquarters: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Česká republika
IČ / Registration number: 00216208
Zastoupená / Represented by …………………………………, děkanem fakulty / Dean of the Faculty
(dále jen MFF UK / hereafter MFF CU)

Výzkumný pracovník / The Researcher
Jméno a příjmení / Name and surname:
Datum narození / Date of birth:
Místo narození (místo a země) / Place and Country of birth:
Trvale bytem / Permanent address:
Státní příslušnost / Nationality:
Číslo cestovního dokladu / Number of travel document:
(dále jen Výzkumný pracovník / hereafter the Researcher)

1. MFF UK uzavřela dne ________________ dohodu o hostování s Výzkumným pracovníkem v souladu s
ustanovením § 30c zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, a to na
dobu do _____________________________.
MFF CU has entered into a hosting agreement on ________________ with the Researcher pursuant to
Section 30c of Act No 341/2005 Coll., on Public Research Institutions, as amended. The hosting agreement
is established for the period of time ending on ________________.
2. MFF UK se ve smyslu § 30a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném
znění, zavazuje, že uhradí případné náklady spojené s pobytem Výzkumného pracovníka na území České
republiky po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území České republiky, včetně nákladů spojených s
vycestováním Výzkumného pracovníka z území České republiky, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců
ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků.
In accordance with Section 30a of Act No 341/2005 Coll., on public research institutions, as amended, MFF
CU agree to pay costs associated with the Researcher’s stay in the Czech Republic after the expiry of the
Researcher’s residence permit in the Czech Republic, if such costs are incurred within 6 months from date
of expiry of the hosting agreement and are paid from public funds.

V Praze dne / In Prague on

…………………………………………..
děkan MFF UK / Dean of MFF CU

