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SMLOUVA O VÝKONU ODBORNÉ STÁŽE 

 
 
Česká pirátská strana 
Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2 
IČO: 71339698 
organizační složka: ………………………….. 
zastoupena: 
jméno: ……………….. 
e-mail: ……………………. 
funkce: ………………………… 
na straně jedné jako poskytovatel odborné stáže 
(dále jen Piráti nebo poskytovatel stáže) 
 
 
a 
 
 
Stážista/stážistka: 

 
Jméno:……………………………………………………………………. 
 
Bydliště: ………………………………………………………………… 
 
Datum narození: …………………………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………….. 
 
na straně druhé jako stážista/stážistka 
(dále jen stážista/stážistka) 

 

 

(dále také společně jako strany, smluvní strany nebo strany smlouvy) 
 

uzavřeli ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) tuto smlouvu o výkonu odborné stáže (dále jen smlouva): 
 

I. 
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
(1) Účelem této smlouvy je zajištění výkonu odborné praxe stážisty u poskytovatele stáže. 
(2) Předmětem této smlouvy je úprava prav a povinností smluvních stran v souvislosti s odbornou 

praxí, kterou bude dle této smlouvy stážista vykonávat pro poskytovatele stáže (dále jen stáž) 
 
 

http://www.pirati.cz/
mailto:info@pirati.cz


 
§  

Česká pirátská strana • Na Moráni 360/3 128 00 Praha 2  • Doručovat do datové schránky b2i4r6j 
Tel. +420 608 963 111 • Web http://www.pirati.cz • E-mail info@pirati.cz • IČO 71339698 

Transparentní účty: Zvláštní: 2100048174/2010 

II. 
SPECIFIKACE STÁŽE 

 
(1) Stáž bude vykonávána pro: 
 

odbor/kraj:  
 
pod odborným vedením:  
 
kontakt:  
 
(dále jen školitel). Případnou změnu školitele vč. kontaktních údajů sdělí poskytovatel stáže 
stážistovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou výše v této smlouvě. Změna školitele se 
nepovažuje za změnu této smlouvy.  

(2) Smluvní strany prohlašují, že činnost stážisty v rámci stáže není produktivní ani výdělečnou 
činností; jde tedy výlučně o praktickou přípravu, která může být součástí jiné odborné praxe či 
stáže, kterou může být stážista povinen vykonat pro jinou instituci, např. vysokou školu či svého 
zaměstnavatele. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že stáž bude 
vykonávána bezplatně. Stáž může být pro poskytovatele stáže i stážistu zátěží, nicméně stážista 
ani poskytovatel stáže nemají nárok na odměnu či mzdu ani kompenzaci nákladů vzniklých v 
souvislosti s výkonem stáže. 

(3) Cílem stáže je, aby si stážista osvojil praktické dovednosti v oblasti komunikace a politického 
marketingu. Součástí stáže může být řešení zadaného úkolu, projektu nebo příprava podkladů pro 
jiný úkol či projekt, popř. aktivit spojených s volební kampaní.  

 
III. 

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
(1) Poskytovatel stáže se zavazuje: 

a) umožnit stážistovi výkon stáže, seznámit stážistu s pracovní činností a s metodami práce 
a vytvořit stážistovi k výkonu stáže potřebné přátelské, pracovní prostředí, popř. 
poskytnout pomůcky a softwarové vybavení nutné k realizaci stáže; 

b) vymezit stážistovi pracovní činnosti a určit školitele, tedy osobu odpovědnou za výkon 
stáže; 

c) informovat stážistu o očekávaném průběhu stáže a poskytnout stážistovi metodickou 
pomoc spojenou s výkonem stáže; 

d) na žádost stážisty potvrdit výkon stáže pro potřeby jakékoli jiné instituce; 
e) poučit stážistu o dodržování právních předpisů a závazných vnitřních předpisů Pirátů 

potřebných pro výkon stáže; 
f) provést opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit stážistu 

před zahájením stáže s konkrétními předpisy, které je třeba při jejím průběhu dodržovat, 
g) poučit stážistu o způsobu omlouvání v případě nepřítomnosti při výkonu stáže na 

konkrétním pracovišti, popř. při plánovaném včasném nesplnění daných úkolů; 
h) prokazatelně poučit stážistu o principech zachování mlčenlivosti a ochrany osobních 

údajů, se kterými se při výkonu stáže stážista setká. 
(2) Stážista se zavazuje: 

a) řídit se pokyny školitele; 
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b) dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími 
předpisy, se kterými byl před stáže či v jejím průběhu seznámen; 

c) zachovávat mlčenlivost a chránit osobní údaje a data poskytovatele stáže; 
d) učinit vše, co lze po něm spravedlivě požadovat, k bezproblémovému průběhu stáže tak, 

aby byl naplněn její cíl a účel; 
e) počínat si tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu na životě, zdraví či majetku školitele, 

Pirátů a jejich členů, příznivců a zaměstnanců nebo třetích osob. 
(3) Odpovědnost smluvních stran za škodu vzniklou během stáže upravují občanskoprávní předpisy. 
 

IV. 
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

 
(1) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to po dobu…………………………………………………….. 
(2) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká: 

a) uplynutím sjednané doby trvání stáže, pokud nebude po dohodě obou stran (postačí 
prostřednictvím e-mailové pošt na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy) stáž 
prodloužena;  

b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) písemnou výpovědí poskytovatele stáže nebo stážisty; kterákoliv ze smluvních stran je 

oprávněna dát výpověď z této smlouvy, a to i bez uvedení důvodu, přičemž výpověď musí 
být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně (postačí zaslat na e-mailovou 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy). Výpovědní lhůta činí 7 dnů a její plnění počíná 
prvním dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
V. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
(1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 
(2) Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě podepsané oběma 

stranami. Za platnou písemnou formu pro účely této smlouvy je považována i výměna datových 
zpráv prostřednictvím datových schránek nebo výměna e-mailů na adresách uvedených v záhlaví 
této smlouvy. 

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dojde ke zpracování osobních 
údajů dle čl. 6 odst. 1 psím. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. nařízení GDPR). Může 
dojít rovněž k dalšímu zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, tedy zpracování, 
které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na smluvní strany vztahuje. 

(4) Smluvní strany prohlašují, že spolu s touto smlouvou podepsaly dohodu o mlčenlivosti. Ukončení 
závazkového vztahu vzniklého z této smlouvy se nijak nedotýká ujednání o smluvní pokutě dle 
dané dohody o mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti, jakož i jiných práv a povinnosti, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat po skončení tohoto vztahu. 

(5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy v registru smluv České pirátské 
strany. 

(6) Tato smlouva a spory z ní vzniklé se řídí českým právem. 
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(7) Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a 
právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou 
relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

(8) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
 

 

V............................................................dne.......................... 

 

 
…………………………………….  ………………………………...  
Česká pirátská strana  Stážista/stážistka   
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