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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PRO ZAJIŠTENí VÝKONU ODBORNÉ PRAXE
MEZI vysíLAJící A PRlJíMAJící ORGANIZACí

v rámci programu Erasmus+, Mobilita žáku a pracovnikú v odborném vzdélávání a príprave
(dá le jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Společnost:
Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:

AGAMQS, s.r,o.
Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Iva nem Stoklasou, jednatelem společnosti
28349521
CZ28349521

OR: C 66887' vedená u Krajského soudu v Ostrave
(dále jen pŕijfmajlcí organizace)

a

Škola:
Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Študentská 23, 917 45 Trnava
Ing. Peter Papík, ŕeditel školy
00491861
2021175981

(dále jen vysílající organizace)

ČI. II
Predmet smlouvy

Pŕedrnétern té to smlouvy je výkon odborné praxe pro žáky z vvsllajlcl organizace a podmínky jejího

zajlšténí.
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ČI. III
Vymezení nékterých pojmu

1. Účastníkempraxese rozumí žák studující na škole (::::vysílající organizace)v prezenčnímprogramu
anebo čerstvý absolvent školy do jednoho roku po ukončenístudia na škole.

2. Pŕljlmajic! organizaceprijímá účastníkapraxe pro výkon odborné praxe. Pomáháškole s prípravou
a realizací projektu, zajišťujet žákúm místo pro výkon odborné praxe,garanta praxe,dále pak
ubytování a stravu v prúbéhu praxe.

3. Vysílající organizacíje škola, která vysílásvé žáky na odbornou praxi a je žadatelem o grant.

ČI. IV
Finanční podmínky odborné praxe

Odborná praxe žáka:
V prípade délky praxe 1 až 14 dnu - 59 EUR/žák/den.
Včetné prvního a posledního dne pobytu.

Doprovodná osoba 105 EUR/doprovodná osoba/den.
Včetné prvního a posledního dne pobytu.

Organizační zajišténí:
175 EUR na žáka za praxi

Pronájem osobního automobilu:
874 EURI praxi

Prijímající organizace vystaví vysílající organizaci daňový doklad, a to 30 dnu pred plánovaným
zahájením reallzace praxe. Splatnost každého daňového dokladu bude činit 14 dní ode dne jeho
vystavení. Daňovýdoklad bude obsahovat veškeré povinné náležitosti a údaje.

Vysílající organizace se zavazuje za platit pŕljlrnajfcl organizaci na základe vystaveného daňového
dokladu ŕádné a včas. Prijímající organizace je na základetéto dohody stran oprávnéna zvýšit smluvní
cenu specifikovanou v ČI. IV o pŕírústek prúrnérného ročního indexu spotŕebitelských cen ("míra
inflace") vyhlášený Českým statistickým úŕadern za pŕedchozí kalendární rok s účinností od 1. ledna
každého kalendáŕního roku Pro vyloučení spornosti se sjednává, že v prípade záporné míry
inflace/deflace se cena nesnižuje. Zvýšení ceny je platné od okamžiku doručení písemného oznámení.

Cenyjsou stanoveny podie devizového kurzu meny ve smlouvé určené, a to ke dni podpisu smlouvy
takto:
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Kurz EUR/CZK ke dni uzavŕenlsmlouvy: -------

V této srnlouvé dohodnuté ceny se rozumí v kurzu meny vvjádŕeném ve smlouvé ve vztahu k mene
České republiky a meny EUR a to v kurzuvýšeuvedeném a platném ke dni uzavŕení této smlouvy. Dojde
li po uzavŕenl smlouvy ke zmene kurzovního pomeru obou men (EUR/CZK), je pľijímajici organizacedie
svého uvážení oprávnéna vyúčtovat penéžítý závazek k zaplacení v mene EUR tak, aby částkav zajišťující
mene (CZK) na strane prijatého plnení u prijímající organizace zústala ke dni vystavení daňového
dokladu nezmenená ve výši, v jaké odpovídala pri hodnote v mene EUR stavu kurzu ke dni uzavŕení
smlouvy výše uvedenému. Vysílající organizace se zavazuje takto stanovenou částku uhradit die
daňového dokladu a této smlouvy.

Čl. V
Závazky prijímající organizace

1. Poskytnout podporu pri príprave žádosti o grant.
2. Poskytnout součinnost pri príprave žákú pred vysláním na praxi.
3. Zajistit účastntkúm odpovídajícl odbornou praxi na základe pľedchozi konzultace s vysílající

organizací.
4. Informovat vysílající organizaci o podmínkách odborné praxe; včetné informace ohledné nutnosti

lékaŕské prohlídky pred praxí, pracovní dobe, dopravní dostupnosti místa realizace praxe.
5. Zajistit účastníkúm vhodné ubytování s dopravní dostupností k místu výkonu praxe.
6. Navrhnout zpúsob dopravy z místa ubytování do místa výkonu praxe (hradí účastníci z cestovních

nákladu).
7. Pŕijmout / ubytovat účastníky.
8. Zajistit plnou penzi pro žákya polopenzi pro doprovodné osoby.
9. Poskytnout podporu pri realizaci uznání získanýchdovedností a kompetencí účastníka (Europass

Mobility, Certifikáty, Memorandum o porozumení, Smlouva ECVET o stáži/stud iu, Závazekkvality,
Potvrzení o realizaci stáže, Hodnocení studenta mentorem).

Čl. VI
Závazky vysílající organizace

1. Vyplnit a odeslat Národní agentui'e elektronickou prihlášku k projektu. Erasmus+KAl v ŕádnérn
termínu.

2. Definovat cíle praxe ve srnvsludovedností a kompetencí, které mají být rozvinuty a dohodnout se
na pracovních náplních praxe s pi'ijímající organizací.

3. Vybrat účastníky na základe jasne definovaných a pi'ehledných kritérií.
4. Sjednat vhodný program praxe pro každého žáka.
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5. Pripravit žákyna pobyt v hostitelské zemi po stránee praktické, odborné a kulturní, prípadne
jazykové.

6. Zajistit všem účastníkúm praxe pojišténí pro pobyt a výkon praxe.
7. Zajistit účastníkúm praxe dopravu do místa praxe a zpét.
8. Zajistit žákúm lékaŕskou prohlídku, pokud to vyžaduje praxe. Zajistit vhodnou pracovní obuv a

odev, prípadne další pornúckv die specifikace (rukavice aj.).
9. Poskytnout veškeré kontaktní údaje na všechny zapojené subjekty.
10. Dohodnout zpúsobv hodnocení žákú.
11. Zajistit vhodný zpúsob komunikace mezi všemi partnery projektu včetné účastníkú.
12. Zajistit žákúrn pedagogickýdozor béhern celé praxe v hostitelské zemi.
13. Poučit žákyo bezpečnosti, slušném chování a reprezentaci školy.
14. Zažádat o vydání Europassu Mobility pro účastníky, vystavit potrebnou dokumentaci (Europass

Mobility, Memorandum o porozumení, Smlouva ECVET o stáži/studiu, Závazek kvality, Potvrzenío
realizaci stáže, Hodnocení studenta mentorem).

15. Vysílající organizace se zavazujenešiŕit, nevyužívat, neposkytnout tretím osobám, nezneužít, a to
vše ani z části, obsah této smlouvy, know-how pŕijfmajfcí organizace, postupy a metody
vytvorené pŕijimajlc! organizací, jakož i vše, co se týká tohoto projektu, jinak nežv souvislostí s
tímto projektem. Strany ujednávají, že vše v pŕedchozí vete uvedené a týkající se tohoto projektu
a této smlouvy je duševním vlastnictvím pŕijímajícf organizace a užití či šírení je bez sou hlasu
pŕijimajfcl organizace porušením smluvních práv stran i právních predpisu. v prípade, že vysílající
organizace nebude plnit ŕádné své závazky die této smlouvy nebo závazkyk zajlšténí arealizaci
ŕádného výkonu odborné praxe pro žáky, zavazujese uhradit pŕijimajícf organizacitím vzniklou
škodu a újmu.

ČI. VII
Záverečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná ode dne jejího podpisu.
2. V prípade neschválení grantu nevyplývají zúčastneným stranám vúčí druhému subjektu žádné

povinnosti ani finanční závazkv.
3. V prípade schválení grantu je vysílající organizace povinna realizovat pŕedmétnou praxi

prostŕednlctvlm pŕljlrnajkl organizace. Strany jsou oprávnénv od této smlouvy odstoupit pouze ze
zákonných dúvodú. Srnlouva je platná po celou dobu realizace praxe až do jejího ukončení a
vzájemného vvpoŕádánl stran die této smlouvy, a to bez možnosti vvpovézení této smlouvy.
Smlouva múže být ukončena písem nou dohodou stran. Odstoupí - li vysílající organizaceod této
smlouvy, zavazuje se zaplatit pŕijírnajfci organizaci veškeré jí vynaložené náklady v souvislosti s
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plnením die této smlouvy, jakož i ušlý zisk a prokazatelné vzniklou škodu, a to do 30 dnu od
pi'edložení vyúčtování téchto nákladu.

4. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje, které si vzájernné pŕedávaji, zpracovávají a spravují

v souladu s nai'ízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 o ochrane fyzických osob
v souvislosti se zpracovánírm osobních údaju a o volném pohybu téchto údaju a zrušení smernice

95/46/ES (dá le jen "GDPR"), že zpracování takovýchto osobních údaju probíhá s odpovídajícím

technickým a organizačním zabezpečením a dále prohlašují, že odpovídají za ochranu takovýchto

osobních údaju.
5. Ménit a doplňovat obsah této smlouvy Ize pouze na základe vzájemného písemného dodatku.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, pi'ičemž obe mají platnost originálu.

7. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsa hem smlouvy a s jejím obsahem souhlasí.
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