DOHODA
(celkem dvě strany)
O SPOLUPRÁCI A KOLEKTIVNÍM ČLENSTVÍ
MEZI

ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PRO MECHANIKU, z.s.
A

....................................................................................................................................
A. Všeobecná ustanovení
Účelem dohody je navázání a rozšíření vzájemných styků mezi pracovníky obou stran
formou kolektivního členství výše uvedeného subjektu v České společnosti pro mechaniku,
z.s.
Tato dohoda upravuje formy spolupráce tak, aby přinášela oběma stranám maximální
užitek.
B. Formy spolupráce
1. Výše jmenovaný subjekt se stává kolektivním členem České společnosti pro
mechaniku, z.s. a zavazuje se k úhradě ročního členského příspěvku

ve výši Kč ………………….
slovy:
2. Česká společnost pro mechaniku, z.s. bude pracovníkům kolektivního člena poskytovat:
2.1 Informace z mezinárodních konferencí a akcí, kterých se pracovníci kolektivního
člena nemohli zúčastnit
2.2 Informace o všech akcích, pořádaných Společností
2.3. Publikace a podklady, které Společnost vydá
2.4. Pomoc při zprostředkování konzultací v oboru
2.5. Pomoc při zprostředkování styku se zahraničními odborníky a institucemi
2.6. Pomoc při zajišťování účasti na seminářích a přednáškách z oboru
C. Organizační zajištění spolupráce
1. Zástupcem a kontaktní osobou kolektivního člena v záležitostech vzájemné spolupráce
je:

...........................................................................................................................................
2. Zástupcem a kontaktní osobou České společnosti pro mechaniku, z.s. v záležitostech
vzájemné spolupráce je:
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.

3. Upřesnění a konkretizace jednotlivých bodů této dohody je v pravomoci kontaktních
osob obou stran.
D. Závěrečná ustanovení
Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podepsání oběma stranami.
Obě strany si vyhrazují právo změny této dohody formou společně projednaných dodatků.
Smlouva může být kteroukoliv stranou jednostranně vypovězena nejpozději tři měsíce
před uplynutím kalendářního roku, její platnost však může být ukončena kdykoliv po
vzájemné dohodě.

V Praze dne

...................................................................
za Českou společnost pro mechaniku, z.s.

...........................................................
za kolektivního člena
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