
 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí studia č. 419XXXX 
 

Poskytovatel studia: 

 

Název:   Vysoká škola podnikání a práva, a. s.  

Sídlo:   Vltavská 585/14, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ:   04130081 

DIČ:   CZ699003257 

zapsána:  v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

    spisovou značkou B 20678 

jejímž jménem jedná: prof. JUDr. Helena Válková, CSc., rektorka vysoké školy a členka představenstva 

(v dalším textu jen “vysoká škola”)  

 

a 

 

Titul, jméno a příjmení: ………….……………… 

Datum narození:  ………….……………… 

Trvalý pobyt:   ………….……………… 

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu): ………….……………… 

e-mail:  ………….………………, Tel: ………….……………… 

(v dalším textu jen “student”)  

 

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: 
 

1 Předmět smlouvy  

1.1   Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností vysoké školy 

a studenta při zabezpečení studia v rámci profesního vzdělávání podle § 60 zákona 

o vysokých školách, a to v programu MBA pro manažery a podnikatele.  

 

2 Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Student podepsáním této smlouvy stvrzuje, že má zájem o studium v profesním 

programu uvedeném v bodě 1.1 této smlouvy. Všechny informace týkající se 

profesního programu, včetně podmínek a parametrů studia, a rovněž i vnitřní předpisy 

vysoké školy jsou zveřejněny na internetové stránce vysoké školy www.vspp.cz. 

2.2 Student podepsáním této smlouvy stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a 

s parametry studia v profesním programu uvedeném v bodě 1.1 této smlouvy, 

porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat po celou dobu studia.  

2.3 Student je povinen seznámit se se všemi vnitřními předpisy vysoké školy a řídit se 

jejich aktuálním zněním.  

2.4 Student je povinen oznámit vysoké škole do 14 dní ode dne, kdy se o nich dozvěděl, 

všechny informace, které jsou zásadní pro studium a mohou podstatným způsobem 

ovlivnit plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy anebo z příslušných 

vnitřních předpisů vysoké školy. 

http://www.vspp.cz/


 

 

 

 

2.5 Student je povinen uhradit řádně a včas všechny platby souvisící se studiem 

v profesním programu uvedeném v bodě 1.1 této smlouvy. 

2.6 Vysoká škola se zavazuje poskytnout studentovi studium v profesním programu 

uvedeném v bodě 1.1 této smlouvy. 

2.7 Vysoká škola se zavazuje včas seznámit studenta se všemi informacemi důležitými 

pro studium v profesním programu uvedeném v bodě 1.1 této smlouvy, a to 

prostřednictvím internetové stránky vysoké školy www.vspp.cz. 

2.8 Vysoká škola se zavazuje poskytnout studentovi všechny potřebné studijní materiály 

určené pro studium v profesním programu uvedeném v bodě 1.1 této smlouvy a 

umožnit studentovi přístup do knihovny školy. 

2.9 Vysoká škola je povinna umožnit studentovi přístup do prostor vysoké školy, ve 

kterých probíhá výuka.  

2.10 Vysoká škola si z provozních nebo organizačních důvodů vyhrazuje v určitém místě 

výuky právo neotevřít program profesního vzdělávání. V takovém případě vysoká 

škola jednostranně odstoupí od smlouvy a vrátí studentovi již zaplacené školné za 

studium. 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 desátého kalendářního dne ode dne 

odeslání oznámení doporučeným dopisem. 

 

3 Cena a platební podmínky 

3.1 Podpisem této smlouvy se student zavazuje zaplatit sjednané školné v plné výši. Výše 

školného, jeho splatnost, stejně jako platební podmínky jsou stanoveny v  příloze, 

která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3.2 Smluvní strany se ve smyslu § 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění dohodly, že bude-li student v prodlení se zaplacením splátky 

školného, stává se splatným celý dluh studenta na školném a vysoká škola je 

oprávněna vyzvat studenta k zaplacení celé pohledávky na školném.  

3.3 V případě prodlení s úhradou školného, resp. splátky školného se smluvní strany 

dohodly, že student je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 

za každý den prodlení, nejvýše však částku rovnající se výši smluveného školného. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že jestliže smluvní vztah stran zanikne vyloučením 

studenta ze studia podle bodu 4.2 této smlouvy nebo oznámením studenta podle bodu 

4.3 této smlouvy, má vysoká škola právo na školné v plné výši dle přílohy této 

smlouvy podle bodu 3.1 smlouvy. Bylo-li smluveno placení školného ve splátkách, 

dnem zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou z důvodů uvedených 

v předcházející větě se stává splatnou celá pohledávka na školném.  

 

 

 

http://www.vspp.cz/


 

 

 

 

4 Ukončení smluvního vztahu podle této smlouvy 

4.1 Smluvní vztah podle této smlouvy končí dnem úspěšného ukončení studia, kterým je 

den předání osvědčení o úspěšném absolvování studia v profesním programu 

uvedeném v bodě 1.1 této smlouvy studentovi. 

4.2 Smluvní vztah podle této smlouvy končí dnem vyloučení studenta ze studia. Vysoká 

škola je oprávněna vyloučit studenta ze studia v profesním programu uvedeném 

v bodě 1.1 této smlouvy: 

4.2.1 z důvodu nesplnění studijních povinností, a to zejména nezúčastňování se na 

výuce, nepřipravování se na výuku, nevypracovávání zadaných projektů, 

4.2.2    z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, 

4.2.3    z dalších důvodů upravených ve vnitřních předpisech vysoké školy.  

4.3 Smluvní vztah podle této smlouvy končí dnem, kdy student písemně oznámí vysoké 

škole, že nebude dále pokračovat ve studiu v profesním programu uvedeném v bodě 

1.1 této smlouvy. 

4.4 Je-li student po dobu delší než 90 (slovy: „devadesát“) dnů bez přerušení v pracovní 

neschopnosti, jedná se o dlouhodobé onemocnění. Doloží-li student vysoké škole 

dlouhodobé onemocnění ověřenou kopií lékařského potvrzení své pracovní 

neschopnosti, může ji zároveň písemně požádat o ukončení studia. Vysoká škola 

studium studentovi do 30 dnů od obdržení písemné žádosti spolu s  doložením 

dlouhodobého onemocnění, podle předchozí věty ukončí; v  takovém případě náleží 

vysoké škole čl. 3 této smlouvy částka ve výši 65 % ceny školného.  

4.5 Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran. 

Dohoda musí být vyhotovená v písemné formě, jinak je neplatná. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah podle této smlouvy skončí nejpozději 

dne 31. 8. 2020.  

 

5 Závěrečná ustanovení 

5.1 Poskytnutím požadovaných údajů uděluje student vysoké škole jako správci osobních 

údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), svůj výslovný 

souhlas se zpracováním poskytnutých údajů. Tento souhlas uděluje student správci na 

dobu neurčitou za účelem zpracovávání těchto údajů pro provozní (matrika studentů, 

údaje ve vnitřních informačních systémech vysoké školy, zpracovávání statistik pro 

státní správu, přístup k datové síti, přístup k službám poskytovaným vysokou školou 

atd.), archivační a marketingové účely správce zejména v rozsahu podle § 4 písm. e) 

až i) zákona o ochraně osobních údajů.  

5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5.3 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně dohodou smluvních stran. 

Dohoda musí mít výlučně písemnou formu, jinak je neplatná. 

5.4 Stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

v platnosti a smluvní strany se dohodly, že takovéto ustanovení na písemnou výzvu 

druhé strany uvedou do souladu s právem způsobem, který tato smlouva umožňuje.  



 

 

 

 

5.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, 

uzavírají ji podle své svobodné vůle, nikoli za zjevně nevýhodných podmínek a na 

důkaz svého souhlasu ji podepisují. 

5.6 Ostatní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými právními 

předpisy. 

5.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 

vyhotovení obdrží vysoká škola a jedno vyhotovení obdrží student. 

 
 

V ……………… dne .....................  V ……………… dne ..................... 

 

 

 

 

 

  

  

student  Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.  
rektorka vysoké školy a členka představenstva 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. 

 

 

Ověření totožnosti studenta při podpisu smlouvy: 

 

Jméno a podpis osoby, která za vysokou školu ověřila totožnost studenta při podpisu smlouvy:  

 

 

Jméno: ……………………………… Podpis: .......................... Datum: …………….. 
 

 

 

 


