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STAZE NA MIRU

SMLOUVA O SPOLUPRÅCI PRO ZAJlSTÉNi VYKONU
ODBORNÉ PRAXE MEZI VYSiLAJiCi A PklJiMAJiCi

ORGANIZACi
v råmci programu Erasmus+, Mobilita äåkü a pracovnikü v odborném vzdélåvåni a

Spoleänost:
Se sidlem:

Zastoupena:

Did:
OR:

piipravé
(dåle jen smlouva)

01. I
Smluvni strany

AGAMOS, s.r.o.
Zelenå 1387/14, 735 35 Horni Suchå
Ivanem Stoklasou, jednatelem
28349521
CZ28349521
C 66887 vedenå u Krajského soudu v Ostravé

(dåle jen piijimajici organizace)

a

Skola:
Se sidlem:

Zastoupena:

Did:

Strednå odbornå Skola technickå, Okruinå 693, 022 01 Cadca
Okruinå 693, 022 01 Cadca
Ing. Franti5kem Kajånkem, Feditelem
00891452
2020551742

(dåle jen vysilajici organizace)

Piedmét smlouvy

Piedmétem této smlouvy je v'kon odborné praxe pro iåky z vysilajici organizace a pcdminky jejiho
zajßténi.

1

AGAMOS s.r.o., IC 28349521, DIC CZ28349521
se sidlem zelenå 1387/14, 735 35 Horni Suchå

www.agamos-erasmus.cz



1.

2.

3.

< Agamos-Erasmus.cz
STAZE NA MIRU
Cl. Ill

Vymezeni nékterych pojmü

praxe se rozumi iåk studujici na (=vysilajici organizace) v programu
anebo &rstvy absolvent do jednoho roku po ukon&ni studia na
Piijimajici organizace piijimå üéastnika praxe pro vükon odborné praxe. Pomåhå Skole s piipravou
a realizaci projektu, zajßfuje iåküm misto pro vükon odborné praxe, garanta praxe, dåle pak

ubytovåni a stravu v prübéhu praxe.
Vysilajici organizaci je kterå vysilå svéiåky na odbornou praxi a je iadatelem o grant.

01. IV
Finanéni podminky odborné praxe

Skupina zemi 3 (OR, PL. SR. Bulharsko apod.)
Odbornå praxe iåka:
V piipadé délky praxe 1 ai 14 dnü - 68 EURIäåWden.
V pFipadé délky praxe 15 a vice dnå - 62 EURÆåk/den od 15. dne pobytu
V&tné prvniho a posledniho dne pobytu.

Doprovodnåosoba 70 EURIdoprovodnå osoba/den.
V&tné prvniho a posledniho dne pobytu.

Organizaéni zajiSténi:
175 EUR na äåka za praxi

Skupina zemi 2 (Spanélsko. kecko. ltålie apod.)
Odbornå praxe äåka:
V pFipadé délky praxe 1 ai 14 dnü - 85 EURIäåWden.
V piipadé délky praxe 15 a vice dnü - 73 EURIäåWden Od 15. dne pobytu
Vöetné prvniho a posledniho dne pobytu.

Doprovodnå osoba 95 EURIdoprovodnå osoba/den.
Véetné prvniho a posledniho dne pobytu.

Organizaäni zajiéténi:
175 EUR na äåka za praxi

Doprava:
V råmci organizace ståie müie vysilajici organizace zajistit transfer z letßté a na letßté v&tné mistni

dopravy. Ceny budou fakturovåny dle aktuålniho ceniku v daném roce. Cenovv rozsah pro rok 2023:
Transfer z letßté: 34 — 40 EUR/osoba
Mistni doprava — karta: 50 — 60 EUR/osoba
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Piijimajici organizace vystavi vysilajici organizaci daöovy doklad, a to 30 pied plånovanym
zahåjenim realizace praxe. Splatnost kaidého dahového dokladu bude éinit 14 dni ode dne jeho
vystaveni. Dahovy doklad bude obsahovat povinné nåleäitosti a üdaje.

Vysilajici organizace se zavazuje zaplatit piijimajici organizaci na zåkladé vystaveného dahového
dokladu Fådné a véas.Piijimajici organizace je na zåkladé této dohody stran opråvnéna zvßit smluvni
cenu specifikovanou v Cl. IV o piiråstek prümérného roéniho indexu spotiebitelsk'ch cen („mira

inflace") Ceskümstatisticküm üiadem za predchozi kalendåini rok s üCinnosti od 1. ledna
kaidého kalendåiniho roku Pro spornosti se sjednåvå, ie v pFipadé zåporné miry
inflace/deflace se cena nesniäuje. Zvßeni ceny je platné od okamiiku doruéeni pisemného oznåmeni.

Ceny jsou stanoveny podle devizového kurzu mény ve smlouvé uréené, a to ke dni podpisu smlouvy
takto:

Kurz EUR/ CZK ke dni uzavFeni smlouvy: 23,77

V této smlouvé dohodnuté ceny se rozumi v kurzu mény vyjådieném ve smlouvé ve vztahu k méné
Ceské republiky a mény EUR a to v kurzu vßeuvedeném a platném ke dni uzavieni této smlouvy. Dojde-
li po uzavreni smlouvy ke zménékurzovniho poméruobou mén (EUR/CZK), je piijimajici organizace dle
svého uvåieni opråvnéna penéäity zåvazek k zaplaceni v ménéEUR tak, aby éåstka v zajßfujici

méné (CZK) na strané pFijatého plnéni u piijimajici organizace züstala ke dni vvstaveni dahového
dokladu nezménénåve vßi, v jaké odpovidala pii hodnoté v méné EUR stavu kurzu ke dni uzavFeni
smlouvy vx.'ßeuvedenému. Vysilajici organizace se zavazuje takto stanovenou éåstku uhradit dle
dahového dokladu a této smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zåvazky piijimajici organizace
Poskytnout podporu pii piipravé iådosti o grant.
Poskytnout souännost pii pFipravé äåkå pied vyslånim na praxi.

Zajistit üéastnikåm odpovidajici odbornou praxi na zåkladé predchozi konzultace s vysilajici
organizaci.
Informovat vysilajici organizaci o podminkåch odborné praxe; v&tné informace ohledné nutnosti

lékaiské prohlidky pied praxi, pracovni dobé, dopravni dostupnosti mista realizace praxe,

pracovnim odévu a poiadovanvch ochrannych pomückåch.
Zajistit üéastniküm vhodné ubytovåni s dopravni dostupnosti k mistu v'konu praxe.
Navrhnout zpüsob dopravy z mista ubytovåni do mista vVkonu praxe (hradi I-Rastnici z cestovnich
nåkladü).

Piivitat üéastniky mobility na hotelu a pomoci jim s ubytovånim.

Zajistit plnou penzi pro iåky a polopenzi pro doprovodné osoby. V piipadé, äenebude moiné stravu

zajistit, bude za timto üéelem äåküm a doprovodnym osobåm vyplacena oclpovidajici ästka
v hotovosti nebo formou stravenek.

3

AGAMOS s.r.o., IC 28349521, DIC CZ28349521
se sidlem Zelenå 1387/14, 735 35 Horni Suchå

www.agamos-erasmus.cz



< Agamos-Erosmus.cz
STAZE NA MIRU

9. Poskytnout podporu pii realizaci uznåni ziskanych dovednosti a kompetenci (Europass
Mobility, Certifikåt, Learning agreement, Hodnoceni studenta mentorem).

01. VI
Zåvazky vysilajici organizace

Vyplnit a odeslat Nårodni agenture elektronickou k projektu Erasmus+ KAI v Fådném10.

terminu.
Definovat Cile praxe ve smyslu dovednosti a kompetenci, které maji b't rozvinuty a dohodnout se11.

na pracovnich nåplnich praxe s piijimajici organizaci.
Vybrat na zåkladé jasné definovanych a prehlednvch kritérii.12.

13. Sjednat vhodny program praxe pro kaidého iåka.

PFipravit iåky na pobyt v hostitelské zemi po strånce praktické, odborné a kulturni, piipadné14.
jazykové.

Zajistit '.Gem üéastniküm praxe pro pobyt a v'kon praxe.15.

Zajistit üöastnikåm praxe dopravu.16.

Zajistit iåküm lékarskou prohlidku, pokud to vyiaduje praxe. Zajistit vhodnou pracovni obuv a odév,17.
pFipadné daßi pomücky dle specifikace (rukavice aj.).

Poskytnout kontaktni üdaje na \ßechny zapojené subjekty.18.

Dohodnout zpüsoby hodnoceni iåkü.19.

Zajistit vhodny zpüsob komunikace mezi ivßemi partnery projektu vöetné20.

21. Zajistit iåküm pedagogick' dozor béhem celé praxe v hostitelské zemi.
Pouöit iåky o slißném chovåni a reprezentaci22.

Zaiådat o vydåni Europassu Mobility pro üöastniky, vystavit potiebnou dokumentaci k projektu.23.

24. Vysilajici organizace se zavazuje ne5Fit, nevyuiivat, neposkytnout tretim osobåm, nezneuiit, a to

ani z ästi, obsah této smlouvy, know-how piijimajici organizace, postupy a metody vytvoiené

piijimajici organizaci, jakoi i \ße, co se t'kå tohoto projektu, jinak nei v souvislosti s timto
projektem. Strany ujednåvaji, ie v pFedchozi vété uvedené a Wkajici se tohcto projektu a této

smlouvy je dlßevnim vlastnictvim piijimajici organizace a uiiti éi je bez souhlasu piijimajici
organizace portßenim smluvnich pråv stran i pråvnich piedpisü. V piipadé, ie vysilajici organizace
nebude plnit Fådné svézåvazky dle této smlouvy nebo zåvazky k zaji5téni a realizaci Fédného v'konu
odborné praxe pro äåky, zavazuje se uhradit piijimajici organizaci tim vzniklou a üjmu.

01. VII
Zåvéreénå ustanoveni

Tato smlouva je platnå ode dne jejiho podpisu.1.

V piipadé neschvåleni grantu nevypl'vaji stranåm våéi druhému subjektu iådné2.
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povinnosti ani finanöni zåvazky.
V piipadé schvåleni grantu je vysilajici organizace povinna realizovat piedmétnou praxi

prostiednictvim piijimajici organizace. Strany jsou opråvnény od této smlouvy odstoupit pouze ze

zåkonnych dåvodü. Smlouva je platnå po celou dobu realizace praxe ai do jejiho ukonöeni a

vzåjemného vypoFådåni stran dle této smlouvy, a to bez moinosti vypovézeni této smlouvy.
Smlouva müie bfi ukonöena pisemnou dohodou stran. Odstoupi — li vysilajici organizace od této

smlouvy, zavazuje se zaplatit piijimajici organizaci ji vynaloäené nåklady v souvislosti s
plnénim die této smlouvy, jakoi i Zisk a prokazatelné vzniklou a to do 30 dnü od

predloieni téchto nåkladü.

Smluvni strany ie osobni üdaje, které si vzåjemné piedåvaji, zpracovåvaji a spravuji
v souladu s naiizenim Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 0 ochrané fyzick'ch osob
v souvislosti se zpracovånim osobnich üdajü a o volném pohybu téchto üdajü a zrtßeni smérnice
95/46/ES (dåle jen „GDPR"), ie zpracovåni takovychto osobnich üdajå probihå sodpovidajicim
technick'm a organizaönim zabezpeöenim a dåle ie odpovidaji za ochranu takovychto
osobnich üdajü.

Ménit a doplhovat obsah této smlouvy Ize pouze na zåkladé vzåjemného pisemného dodatku.
Tato smlouva je sepsåna ve dvou vyhotovenich, piiöemi obé maji platnost originålu.
Smluvni strany ie byly seznåmeny s obsahem smlouvy a s jejim obsahem souhlasi.

V Cadci, dne 02.02. 2023

Strednå odbornåékola technickå
Okruinå 693

022 01 CADCA

Ing. FrantiSek-Kajånek,Teditel

V Horni Suché, dne 02. . 2023

<> A AMOS s.r.o.
Zelené 1387/14
5 Horni Suchå

Ivan Stoklasa, jednatel firmy
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