SMLOUVA O STUDIU č. XXXXXXXXXX
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20678
IČ: 041 30 081
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 49999994/2010
zastoupená Ing. Jaroslavem Benešem, kvestorem vysoké školy a členem představenstva
(dále jen “Vysoká škola”) na straně jedné
a
xxxxxxxxxxx
datum narození xxxxxxxxxxx
rodné číslo xxxxxxxxxxx
trvalý pobyt xxxxxxxxxxx
kontaktní telefon xxxxxxxxxxx
e-mail xxxxxxxxxxx
(dale jen “Student”) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O STUDIU
sjednanou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I.

Preambule

1. Student byl přijat ke studiu na Vysoké škole v souladu se Statutem Vysoké školy a zákonem
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
2. Vysoké škole byl udělen rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. MSMT-2685/2015-3 ze
dne 29. května 2015 státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola podle § 39, § 87 písm. f) a § 105 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a rovněž byla Vysoké škole udělena akreditace na níže uvedený
studijní obor v příslušné formě studia.

II.

Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách akreditovaného studia Studenta na Vysoké škole, a
to s následujícími parametry:
- číslo smlouvy (=variabilní symbol, SIN): XXXXXXXXXX
- akademický rok a semestr začátku studia: zimní semestr 2016/2017
- Místo výuky (= konzultační středisko): XXXXXXXXXX
- Typ studia: XXXXXXXXXX
- Forma studia: XXXXXXXXXX
- Studijní program: XXXXXXXXXX
- Studijní obor: XXXXXXXXXX
- Studijní tarif: XXX

1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření do dne ukončení studia dle § 55 nebo § 56 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách. V případě přerušení studia dle § 54 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
se rovněž přerušuje účinnost této smlouvy, a to dnem, ve kterém došlo k přerušení studia a přerušení účinnosti
smlouvy trvá do dne předcházejícímu dni, kdy došlo k opětovnému zápisu Studenta na Vysokou školu. Po dobu
přerušení smlouvy Student pozbývá statut studenta a veškerá práva a povinnosti z toho plynoucí.

III.

IV.

Doba plnění

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vysoká škola se zavazuje:
- zabezpečit kvalitní odborné studium poskytující ucelené a systematické teoretické znalosti daných oborů na
aktuální úrovni, která kvalifikuje absolventy pro výkon náročných odborných činností v dané oblasti,
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- vybírat pedagogy se zřetelem k jejich odborným znalostem, pedagogickým schopnostem a předcházející odborné
praxi,
- zabezpečit veškerý provoz a vybavení školy odpovídajícím technickým a materiálním zařízením,
- poskytnout studentovi vzdělání v souladu s obecně závaznými předpisy, Statutem, Studijním a zkušebním řádem,
Disciplinárním řádem a dalšími vnitřními předpisy Vysoké školy a v souladu s touto smlouvou,
- zveřejňovat aktuální znění vnitřních předpisů.
2. Student se zavazuje:
- řádně studovat,
- plnit všechny povinnosti dle této smlouvy, obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů Vysoké školy, kterými
jsou zejména Statut, Studijní a zkušební řád a Disciplinární řád,
- řídit se dalšími vnitřními předpisy Vysoké školy, např. provozními řády učeben, provozním řádem knihovny,
vyhláškami rektora, směrnicemi kvestora apod. a příslušnými rozhodnutími akademických a statutárních orgánů
Vysoké školy,
- poskytnout a aktualizovat ve lhůtě nejpozději 8 dnů Vysoké škole své osobní údaje
- řádně a včas platit poplatky spojené se studiem (zejména školné),
- uhradit Vysoké škole škodu, kterou jí způsobí z nedbalosti nebo úmyslně,
- dodržovat pravidla společenského chování.
3. Vysoká škola si z provozních nebo organizačně technických důvodů vyhrazuje právo:
- na změnu místa budov, v nichž probíhá výuka v průběhu platnosti Smlouvy v rámci území České republiky,
- neotevřít výuku studijní skupiny prvního ročníku oboru, formy a místa výuky, bude-li počet studentů, kteří
uzavřeli s Vysokou školou Smlouvu o studiu v daném akademickém roce v rámci předmětné studijní skupiny v
rámci takového studijního oboru, formy a místa výuky, nižší než hodnota stanovená představenstvem, přičemž za
studijní skupinu se považuje skupina studentů, kteří mají navštěvovat výuku společně dle Harmonogramu
akademického roku v rámci prvního ročníku téhož studijního oboru, formy a místa výuky; v takovém případě
může Vysoká škola jednostranně odstoupit od Smlouvy a vrátit studentovi již zaplacené školné za studium; na
studenta se v takovém případě hledí, jakoby ke studiu vůbec nenastoupil. Toto odstoupení od Smlouvy je Vysoká
škola povinna písemně oznámit studentovi, účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení, případně dnem
odmítnutí převzetí oznámení, anebo nepodařilo-li se oznámení doručit z jiného důvodu než odmítnutím jeho
převzetí, uplynutím pátého kalendářního dne ode dne odeslání oznámení doporučeným dopisem.

V.

Poplatky spojené se studiem

1. Výše školného, jeho splatnost, stejně jako platební podmínky jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí této
smlouvy. Na výši školného nemá vliv počet pracovních dnů v měsíci, ani absence Studenta. Ostatní ustanovení
ohledně školného je uvedeno ve Směrnici kvestora.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud Student neuhradí sjednané školné ve smluvené době, je povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však částku rovnající se výši sjednaného
školného. Vysoká škola má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje. Výše náhrady škody není omezena výší smluvní pokuty a na smluvní pokutu se nezapočítává. Neuhrazení
smluveného školného je podle § 63 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, porušením
povinností studenta, jež může mít za následek vyloučení ze studia. Dále vzniká studentovi podle § 63 odst. 4 cit.
zákona povinnost uhradit Vysoké škole náklady, které jí tím způsobil.
3. Neuhradí-li Student sjednané školné ve sjednaném termínu, může Vysoká škola Studentovi zakázat a znemožnit
plnění studijních povinností a využívání služeb Vysoké školy, a to až do doby, kdy Student sjednané školné uhradí.
Nezaplacení školného ve sjednané výši a termínech je důvodem, pro který může Vysoká škola od této smlouvy
odstoupit za předpokladu, že Student školné neuhradil ani v dodatečné lhůtě, kterou mu Vysoká škola stanoví.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani nároků, které
vznikly do dne odstoupení od smlouvy.
4. Mimo školného vybírá Vysoká škola poplatky za úkony uvedené v Sazebníku poplatků. Každou změnu Sazebníku
poplatků oznámí Vysoká škola Studentovi nejpozději měsíc před dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to
písemně nebo e-mailem nebo prostřednictvím informačního systému. Student je oprávněn nejpozději v den účinnosti
změny změnu odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi
Vysoké škole. Pokud student změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou souhlasí.
5. Pro případ, že Student uzavře tuto smlouvu o studiu, ale do studia se nezapíše v řádném či náhradním termínu, náleží
Vysoké škole smluvní pokuta ve výši školného za první semestr (cena při semestrálních platbách), kterou je Student
povinen uhradit do 7 dnů od výzvy Vysoké školy. Vysoká škola je rovněž v tomto případě oprávněna tuto smluvní
pokutu započíst s případnou pohledávkou Studenta vůči Vysoké škole. V případech zvláštního zřetele hodných může
Vysoká škola povolit výjimku.
6. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že Vysoká škola je oprávněna započíst jakýkoli závazek vůči Studentovi
proti jakékoli pohledávce Studenta za Vysokou školou.
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VI.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Student svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem vnitřních předpisů
Vysoké školy, které jsou umístěny na úřední desce Vysoké školy, zejména (nikoliv výlučně) se Statutem, Studijním
a zkušebním řádem a Disciplinárním řádem.
2. Vysoká škola je řádně registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů podle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Student dává ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas Vysoké škole se
zpracováváním svých osobních údajů, tj. s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich,
předáváním třetím osobám, tříděním, kombinováním a likvidací, a to až do odvolání písemnou formou. Tento
souhlas uděluje student správci na dobu neurčitou za účelem zpracování těchto údajů pro potřeby: 1)
vysokoškolského studia, 2) jednání o smluvním vztahu, 3) plnění smlouvy o studiu, 4) ochrany důležitých zájmů
studenta, 5) oprávněného zveřejňování osobních údajů, 6) ochrany práv správce a zpracovatele, 7) archivnictví a
statistické činnosti vedené na základě zákona, 8) vědecké činnosti, 9) nabídky obchodu nebo služeb studentovi, pro
marketingové účely zejména v rozsahu dle §4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., 10) zveřejňování výsledků dílčích
studijních povinností (zápočtové písemky, písemné zkoušky apod.) na intranetu školy a na nástěnkách, 11) přístup k
datové síti, přístup ke službám poskytovaným Vysokou školou atd. V případě písemného odvolání tohoto souhlasu
Studentem mu budou ukončena veškerá uživatelská práva k systémům, které tyto údaje využívají. K datu odvolání
souhlasu je Student povinen vyrovnat veškeré případné závazky vzniklé vůči Vysoké škole v souvislosti s
využíváním práv Vysokou školou Studentovi dříve udělenými.
3. Student dále souhlasí s tím, aby Vysoká škola o něm poskytovala potřebné údaje zdravotní pojišťovně jako o osobě,
za kterou hradí zdravotní pojištění stát, případně ostatním úřadům státní správy dle zákona.
4. Student podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména spolu s další identifikací (např.: číslo
smlouvy, trvalý pobyt) v souvislosti s neplněním studijních či platebních povinností. Student výslovně souhlasí, aby
jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a informace o
rozsahu a povaze případného porušení pravidel testu, zápočtu, zkoušky, souborné zkoušky či jiné studijní povinnosti
z jeho strany, jehož následkem je nesplnění příslušné studijní povinnosti, tyto osobní údaje včetně rodného čísla
zpracovávala za účelem informování o porušení smluvní povinnosti včetně rozsahu a povahy tohoto porušení za
účelem ochrany práv Vysoké školy.
5. Vztahy založené touto smlouvou zanikají řádným ukončením studia vykonáním státní závěrečné zkoušky, jiným
zákonným způsobem ukončení studia (např. oznámením studenta o zanechání studia, vyloučením ze studia), úmrtím
studenta, ukončením smluvního vztahu založeného touto smlouvou dohodou smluvních stran, ukončením smluvního
vztahu založeného touto smlouvou odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran.
6. Tato smlouva a vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky. Dle dohody smluvních stran se tato
smlouva, práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemné vztahy řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, dále zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že studentovi lze doručit písemnost na místě v této smlouvě určeném nebo kdekoli bude
zastižen. Nebyl-li student zastižen, v místě se nezdržuje či jinak mu nemohlo být doručeno, bude písemnost uložena
u Vysoké školy. Nevyzvedne-li si student zásilku u Vysoké školy do 10 dnů, považuje se dle dohody smluvních
stran poslední den za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
8. Student souhlasí s elektronickým doručováním písemností prostřednictvím informačního systému školy na základě §
69a zákona o vysokých školách v souladu s vnitřním předpisem Vysoké školy.
9. Student podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.
10. V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této
smlouvy platnými a nedotčenými.
11. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze ve formě číslovaného písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Student obdrží jeden a Vysoká škola dva stejnopisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
14. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě
pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
V XXXXXXXXXX dne ……………
……………………………………………
Ing. Jaroslav Beneš
kvestor vysoké školy a člen představenstva
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student
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