
 
Dohoda o platbě za praxi 

 
Masarykova univerzita    
se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 85636621/0100 
Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou (právnickou osobou) 
podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění a není zapsána v obchodním rejstříku 
zastoupená: Mgr. Ing. Danielou Němcovou, tajemnicí PdF MU 
dále jen MU  
 
a 
 

jméno a příjmení:                                                                                                        
  dd  mm  rrrr                         

narozen/a:     -     -                                 
                                   

trvale bytem:                                                                     
                                                                                                         

v ČR na adrese/                                                                     
doručovací adresa:                                                                     
  předčíslí  číslo účtu  kód banky             

bankovní účet:             -                     -                     
                                   

 
dále jen poskytovatel 
 
uzavírají tuto smlouvu podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele vykonat pro MU za dále dohodnutých 
podmínek supervizi pedagogické praxe těchto posluchačů fakulty:  
 
Jméno studenta(ů): …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...................... 

Kód praxe (předmětu): ……………………………………………………………………………….. 

Aprobační předmět, ze kterého student vykonává praxi u daného učitele (platí pro 2. stupeň 

ZŠ a SŠ): ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Poskytovatel bude vykonávat supervizi ve školském zařízení, se kterým má Pedagogická 
fakulta MU uzavřenu dohodu spolupráci, kde jsou podrobněji sjednány podmínky praxe. MU 
se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení supervize sjednanou odměnu. 

 
 
 
 
 
 



II. 
 Platební podmínky 

 
MU se zavazuje uhradit poskytovateli v souvislosti s činností dle čl. I. …………… Kč *) za 
pedagogickou praxi studenta(ů). MU může odměnu přiměřeně snížit, nebude-li supervize 
provedena v požadované kvalitě. Výše uvedená částka bude uhrazena do třiceti dnů ode dne 
dokončení plnění bezhotovostním převodem na číslo účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. 

 
III. 

Termín a místo plnění 
 
Poskytovatel bude vykonávat sjednanou činnost v období od ……………… do ………………, 
 
na adrese: ……………………………………………………………………………………………… 
 

IV. 
Ostatní ujednání 

 
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 
 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zahájení praxe. 
 
 
V Brně dne ……………     V …………… dne ……………… 
 
 
……………………………….     ……………………………………. 
Mgr. Ing. Daniela Němcová 
za Masarykovu univerzitu        poskytovatel 
 
 
Věcná správnost za katedru:………………………….. 
 
 
Zakázka: ………………… Činnost: ………………… Pracoviště: ……………………… 
 
 
Finanční kontrola dne:……………………………......... 
 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
příkazce operace      správce rozpočtu 
________________________________________________________________________  
Záznam o provedení průběžné řídící kontroly u výdajů před vznikem závazku ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí.  

                                                 
*)  Pokud máte v daném roce příjmy ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o 
provedení práce) a ostatní příjmy podle § 7 až 10 ZDP, které v úhrnu přesáhnou částku 6 000 Kč za příslušný 
rok, je Vaší povinností podat daňové přiznání za příslušné období. 
Pokud v daném roce nemáte příjmy ze závislé činnosti, jsou ostatní příjmy podle § 10 ZDP  považovány za 
zdanitelný příjem, pokud v úhrnu přesáhnou 30000 Kč za rok. V takovém případě je Vaší povinností podat 
daňové přiznání za příslušné období. 


