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OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2021 ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЧИННИЙ З 1.1.2021 

                                
Dodavatel: 
 
Leviatana CTC s.r.o., se sídlem Nádražní 740, Praha 
5, 150 00. IČ: 05532086, zastoupená Martinem 
Kratochvílem, jednatelem, (dále jen 
Zprostředkovatel) 
 
 

I. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je zprostředkování 
možnosti získat krátkodobé pracovní vízum na 90 dní 
a zaměstnaneckou kartu pro práci v České republice. 
 

II. Povinnosti Zprostředkovatele 
1. Zprostředkovatel se zavazuje vykonávat 

takové činnosti a úkony, které budou směřovat 
k vytvoření možnosti získat krátkodobé pracovní 
vízum na 90 dní a zaměstnaneckou kartu pro práci 
v České republice. Mezi tyto činnosti zejména patří: 

- Příprava veškeré potřebné dokumentace 
pro podání žádosti o vydání krátkodobého 
pracovní víza na 90 dní a zaměstnanecké 
karty. 

- Podání žádosti o přidělení termínu 
pohovoru pro vydání zaměstnanecké 
karty. 

III. Povinnosti Uchazeče 
1. Uchazeč je povinen poskytnou 

Zprostředkovali všechny nezbytné informace, které 
Zprostředkovatel potřebuje ke své činnosti.  

2. Uchazeč je povinen podávat Zprostředkovali 
pravdivé a úplné informace. 

3. Uchazeč se zavazuje uhradit povinné vízové 
poplatky stanovené českými úřady. 

4. Uchazeč je povinen dostavit se ve stanovený 
termín na konzulární centrum ČR ve Lvově pro 
absolvování pohovoru za účelem získání 2leté 
zaměstnanecké karty. 

 
IV. Cena za zprostředkování 

1. Poplatek za zprostředkování možnosti získání 
krátkodobého pracovního víza na 90 dní a 
zaměstnanecké karty v ČR je určena dle platného 
ceníku.  

2. Uchazeč se zavazuje uhradit 50 % poplatku 
v den podpisu smlouvy a zbylých 50 % v den získání 
potvrzení o splnění podmínek pro vydání 
zaměstnanecké karty.  

3. V případě, že uchazeč nezíská krátkodobé 
pracovní vízum na 90 dní nebo zaměstnaneckou 
kartu z důvodů na straně zprostředkovatele, zavazuje 

                                

Постачальник:  
 
Leviatana CTC s.r.o., юридична адреса: Nádražní 
740, Praha 5, 150 00. ІКП: 05532086, представлена 
Мартінем Кратохвілем, заступник, (далi тільки 
Посередник) 
 

I. Предмет договору 
Предметом цього договору є посередницька 
діяльність та можливість отримати робочу 
короткострокову візу на 90 днів та робочу карту  
для роботи в Чеській республіці.  

II. Зобов‘язання Посередника 
1. Посередник зобов‘язується виконувати 

такі діяльність та завдання, які будуть спрямовані 
на можливість отримати робочу короткострокову 
візу на 90 днів та робочу карту для роботи в 
Чеській республіці. До такої діяльності зокрема 
належить: 

- Підготування всіх необхідних документів 
для подання заяви - анкети для видання 
робочої короткострокової візи на 90 днів 
та робочої карти працівника.   

- Подання заяви для отримання терміну 
співбесіди для видання робочої карти . 

III. Зобов‘язання заявника 
1. Заявник повинний надати Посередникові 

всю необхідну інформацію, яка Посередникові 
необхідна для виконання його зобов‘язань. 

2. Заявник повинний надавати правдиву та 
повну інформацію Посередникові.  

3. Заявник зобов‘язується оплатити повинні 
візові збори, які встановлені чеськими урядами. 

4. Заявник повинний з’явитися у 
встановлений термін до консульського центру у 
Львові для проходження співбесіди з метою 
отримання робочої карти. 

IV. Ціна за посередницьку діяльність 
1. Оплата за посередницьку діяльність для 

можливості отримання робочої короткострокової 
візи на 90 днів та робочої карти працівника в ЧР 
становить Ціна визначається згідно діючого 
прейскуранта.  

2. Заявник зобов’язується оплатити завдаток 
в розмірі 50% оплати в день підпису договору та 
50% в день отримання підтвердження про 
виконання умов для отримання робочої карти 
працівника. 

3. У випадку , якщо Заявник не отримає 
робочу короткострокову візу на 90 днів та робочу 
карту працівника з вини Посередника, 
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se zprostředkovatel vrátit uchazeči veškeré 
zaplacené zálohy.  

4. V případě, že uchazeč nezíská krátkodobé 
pracovní vízum na 90 dní nebo zaměstnaneckou 
kartu z důvodů na své straně, uhrazená záloha 
propadá ve prospěch zprostředkovatele. To platí i 
v případě, že se uchazeč rozhodne o zajištění víz 
odstoupit.  

 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Úhrada celé nebo části poplatku za 

zprostředkování je považována za souhlas s těmito 
smluvními podmínkami.  

2. Uchazeč je oprávněn od smlouvy odstoupit, 
pokud mu zprostředkovatel nezajistí termín 
pohovoru na českém zastupitelském úřadě do 6 
měsíců od data podpisu smlouvy.  

3. Zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud uchazeč nebude zprostředkovateli 
poskytovat všechny nezbytné informace, důležité pro 
jeho činnost, nebo pokud uchazeč nebude 
zprostředkovateli podávat úplné a pravdivé 
informace.  
 

 

 

Посередник зобов’язується повернути Заявникові 
оплачений завдаток. 

4. У випадку, коли Заявник не отримає 
робочу короткострокову візу на 90 днів та робочу 
карту працівника з причин на своїй стороні, 
заплачений завдаток залишається на рахунок 
Посередника. Це є дійсне і у випадку, коли 
Заявник вирішить відмовитись від отримання 
робочих віз з будь-якої причини. 

V. Заключні положення 
1. Виплата всієї або частини зборів є 

опосередковано а також приймається за згоду з 
тими умовами. 

2. Заявник має право від договору відступити 
у випадку, коли Посередник не забезпечить 
термін співбесіди на чеському уряді до 6 місяців 
від дати підписання договору.  

3. Посередник має право від договору 
відступити у випадку, якщо Заявник не буде  
надавати всю необхідну інформацію 
Посередникові, яка є важливою для виконання 
його зобов’язань, або якщо Заявник не буде 
надавати Посередникові повну та правдиву 
інформацію. 
 
 

 


