České republiky

Smlouva o zabezpečení odborné stáže číslo
CZ-2017-XY
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s právním řádem České republiky mezi
smluvními stranami

IAESTE XY
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „Strana 1“)
a
XYZ
Zastoupený:
Sídlo:
Email:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „Strana 2“)
(společně též jako „Smluvní strany“)

1. Předmět smlouvy
1.1.
1.2.
1.3.

Smluvní strany se za podmínek uvedených níže zavazují zabezpečit odbornou stáž
posluchači či absolventovi zahraniční vysoké školy.
Tato stáž je organizována v rámci mezinárodního programu výměny studentů a absolventů
v souladu se stanovami Strany 1.
Vysvětlení pojmů:
 Stáž: práce nemanuální povahy realizovaná za podpory Strany 1 Stranou 2
a praktikantem
 Praktikant: posluchač zahraniční vysoké školy či čerstvý absolvent zahraniční
vysoké školy ve smluvním vztahu se Stranou 1
 O-form: „Company Offering Experience“, formulář s podmínkami a požadavky
Strany 2, tvoří přílohu č. 1 jako nedílná součást Smlouvy
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Nominace: předání veškerých relevantních dokumentů Stranou 1 Straně 2
obsahujících informace o praktikantovi (demonstrativní výčet dokumentů a informací:
osobní údaje praktikanta, specifikace vysokoškolského vzdělání, jazykové znalosti)
Akceptační lístek: formulář, prostřednictvím něhož je dán souhlas Stranou 2
s přijetím praktikanta, nedílná součást smlouvy tvořící přílohu č. 2
Akceptace: definitivní přijetí praktikanta prostřednictvím Akceptačního lístku, uplatní
se lhůta 14 dnů ode dne doručení Nominace
Report: „Employer´s report“, oficiální podepsané hodnocení stáže a praktikanta,
uplatní se lhůta 14 dnů ode dne doručení formuláře pro vyplnění Reportu

2. Práva a povinnosti
2.1.

Smluvní strana 2 se zavazuje zajistit stáž praktikantovi v souladu s podmínkami
a požadavky uvedenými v O-formu.
2.2.
Smluvní strana 1 se zavazuje odeslat Smluvní straně 2 Nominaci prostřednictvím
elektronické komunikace na výše uvedenou emailovou adresu Strany 2.
2.3.
Smluvní strana 2 se zavazuje přijmout praktikanta splňujícího podmínky uvedené v O-formu
na základě důkladného posouzení Nominace.
2.4.
Za účelem zajištění stáže se Smluvní strana 2 zavazuje k určení alespoň 1 (slovy jednoho)
odborného pracovníka zajišťujícího stáž praktikanta.
2.5.
Smluvní strana 2 se zavazuje uhradit odměnu ve výši specifikované v O-formu v části „Gross
pay/month“ na účet Strany 1 do 21 dnů od doručení faktury.
2.6.
V případě prodlení Strany 2 bude účtována smluvní pokuta ve výši 5% z dlužné částky za
každý započatý měsíc.
2.7.
Smluvní strana 1 se zavazuje pomoci praktikantovi se zabezpečením víza po dobu trvání
stáže.
2.8.
Smluvní strana 1 zajistí praktikantovi na jeho vlastní náklady ubytování, pokud nebude
dohodnuto jinak.
2.9.
Smluvní strana 1 bude udržovat kontakt se Smluvní stranou 2 a praktikantem a zároveň
poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti se situacemi vzniklými v rámci stáže.
2.10. Smluvní strana 1 nenese odpovědnost za praktikantem nepravdivě uvedené informace,
škody způsobené praktikantem ani za zrušení stáže praktikantem.
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3. Společná a závěrečná ustanovení
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

V případě neplatnosti jakéhokoli ustanovení této Smlouvy se Smluvní strany zavazují jej
neprodleně nahradit ustanovením vyhovujícím právnímu řádu České republiky a účelu této
Smlouvy.
Ve věcech Smlouvou neupravených se tyto smluvní vztahy řídí právním řádem České
republiky.
Dodatky a přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí a musí být vyhotoveny písemně,
číslovány vzestupně.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a zaniká splněním předmětu, nebo po
uplynutí 1 (slovy: jednoho) roku ode dne podpisu v případě, že k plnění nedojde.

V ……………… dne ………………

V ……………… dne ………………
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