SMLOUVA O STUDIU

sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

č. ...................

(toto číslo slouží též jako variabilní symbol pro platby ve smyslu čl. V odst. 4 smlouvy)

Vysoká škola
Rejstřík ústavů:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu:

CEVRO Institut, z. ú.
zapsán Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 350
Praha 1, Nové Město, Jungmannova 28/17
JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D., ředitelem ústavu
275 90 101
CZ 275 90 101
Raiffeisenbank, a.s.
2261283036/5500

(dále jen "vysoká škola" ) na straně jedné
a
pan/paní/slečna

......................................

datum narození:

......................................

bytem:

......................................

kontaktní telefon (mobil): ......................................
e-mail: ......................................
(dále jen "student" ) na straně druhé

uzavřeli dne, měsíce a roku níže uvedeného tuto smlouvu:
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I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách studia studenta na vysoké škole
CEVRO Institut, z.ú., se sídlem Jungmannova 28/17, Praha 1, IČ 275 90 101, a to v následující formě
studia a studijním oboru:

Forma studia:

Kombinované studium

Studijní program:

Soukromoprávní studia / Magisterský navazující na bakalářský

Studijní obor:

Obchodněprávní vztahy

II.
1. Student byl přijat rozhodnutím rektora vysoké školy k dvouletému navazujícímu magisterskému
studiu výše uvedeného studijního oboru počínaje akademickým rokem 2018/2019.
2. Vysoká škola bude studentovi po dobu jeho studia na vysoké škole počínaje akademickým rokem
2018/2019 poskytovat vzdělávání v uvedené studijní formě a studijním oboru.
3. Studijní programy navazujícího magisterského studia akreditované vysokou školou jsou orientovány
na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků z oblasti společenských věd v rámci předmětové
skladby daného studijního oboru. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné diplomové práce a
státní závěrečnou zkouškou.
4. Standardní doba studia ve formě navazujícího magisterského studijního programu je dva roky
v souladu s akreditovaným studijním programem. V této době student plní studijní povinnosti dané
studijním plánem příslušného studijního oboru, včetně obhajoby závěrečné diplomové práce a státní
závěrečné zkoušky, a to v souladu se Studijním a zkušebním řádem vysoké školy.
5. V souladu se Studijním a zkušebním řádem vysoké školy může být doba studia prodloužena, a to
maximálně na dvojnásobek standardní doby studia.
6. Student, který úspěšně ukončil navazující magisterské studium na vysoké škole, má právo užívat před
svým jménem označení absolventa – titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.).

III.
Vysoká škola se zavazuje:
1. 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,
2. vybírat pedagogy se zřetelem k jejich odborným znalostem, pedagogickým schopnostem a
předcházející odborné praxi,
3. zabezpečit veškerý provoz a vybavení školy odpovídajícím technickým a materiálním zařízením,
4. poskytnout studentovi vzdělání v souladu s obecně závaznými předpisy, Statutem, Studijním a
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zkušebním řádem, Disciplinárním řádem a dalšími vnitřními předpisy vysoké školy, a v souladu
s touto smlouvou.

IV.
Student se zavazuje:
1. studovat řádně a 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, stejně
jako příslušnými rozhodnutími akademických orgánů vysoké školy vydanými v souladu s výše
uvedenými předpisy,
2. včas platit školné a administrativní poplatky spojené se studiem,
3. uhradit vysoké škole škodu, kterou jí způsobí z nedbalosti nebo úmyslně,
4. zajistit si sám a na vlastní náklady učebnice, studijní materiály a pomůcky předepsané školou.

V.
1. Na úhradě nákladů spojených se studiem se student podílí placením školného a administrativních
poplatků ve výši stanovené předpisy vysoké školy.
2. Výše celkového školného, jakož i výše jednotlivých splátek školného za jednotlivé roky studia je
stanovena v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Školné na následující akademický rok může být v závislosti na vývoji inflace zvyšováno takto: Pokud
index růstu spotřebitelských cen podle sdělení Českého statistického úřadu za některý kalendářní
rok, ve kterém probíhá studium, přesáhne hranici 3%, může být školné pro akademický rok začínající
v následujícím kalendářním roce navýšeno. O rozsahu navýšení rozhodne do konce měsíce června
každého kalendářního roku statutární orgán vysoké školy s tím, že index navýšení nově stanoveného
školného pro příští akademický rok vůči aktuálně platnému školnému na právě probíhající
akademický rok nepřesáhne výše uvedený index růstu spotřebitelských cen.
4. Školné se po celou dobu studia dle rozpisu splátek, který je uveden příloze k této smlouvě, hradí
bezhotovostním převodem na účet vysoké školy uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž jako
variabilní symbol pro identifikaci plateb bude uvedeno číslo smlouvy: ......................................
(toto číslo je uvedeno též v záhlaví této Smlouvy). Číslo smlouvy (variabilní symbol) je student povinen
používat u všech plateb školného i administrativních poplatků realizovaných bezhotovostním
převodem na účet vysoké školy. Pokud student tuto povinnost poruší a předmětné číslo při platbě
nepoužije, jdou případné následky spojené s nemožností identifikovat provedenou platbu pouze k tíži
studenta, který tuto skutečnost bere na vědomí, je s ní seznámen a rozumí jí.
5. Ve výjimečných případech, vyžadují-li to zvláštní okolnosti, je možné školné, jakož i další
administrativní poplatky, uhradit v hotovosti v pokladně vysoké školy, případně prostřednictvím
platebního terminálu v pokladně vysoké školy. I v těchto případech je student povinen identifikovat
svoji platbu číslem smlouvy (variabilním symbolem), pokud to technické možnosti provedení platby
dovolují. Ustanovení čl. V. odst. 4 poslední věta této smlouvy platí obdobně.
6. Pokud student v rámci standardní délky studia nesplní studijní povinnosti dané studijním plánem
vybraného studijního oboru a je mu v souladu se Studijním a zkušebním řádem umožněno
prodloužení studia, zaplatí za každý další započatý semestr školné ve výši stanovené vnitřním
předpisem školy.
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7. Pokud student v rámci standardní délky studia splní studijní povinnosti dané studijním plánem
vybraného studijního oboru a nebude mít složenou pouze státní závěrečnou zkoušku (celou nebo
některou její část) a je mu v souladu se Studijním a zkušebním řádem umožněno prodloužení studia,
zaplatí semestrální poplatek za prodloužení studia v souladu s vnitřním předpisem vysoké školy.
8. Závazek studenta uhradit školné ve smyslu ustanovení čl. V. této smlouvy se považuje také za splněný
v případě, že za studenta uhradí školné ve stanovené výši a termínech třetí osoba (například jeho
zaměstnavatel). Odpovědnost studenta za placení školného tím není dotčena. Student se zavazuje na
svoji odpovědnost zajistit, aby třetí osoba při placení školeného řádně užila číslo smlouvy (variabilní
symbol) ve smyslu čl. V odst. 4 této smlouvy.
9. Neuhradí-li student předepsané školné nebo jeho splátku či jinou pohledávku vysoké školy dle této
smlouvy ve sjednaném termínu (včetně dlužné částky odpovídající výši zbývajícího školného od
okamžiku odstoupení od této smlouvy do konce akademického roku, v němž došlo k odstoupení od
této smlouvy dle čl. V. odst. 10. této smlouvy), je student povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,05% z dlužné částky denně, a to za každý, i započatý den prodlení.
10. Neuhradí-li student předepsané školné nebo jeho splátku ve sjednaném termínu, může vysoká škola
studentovi zakázat a znemožnit plnění studijních povinností, využívání služeb vysoké školy a vykonání
státní závěrečné zkoušky, a to až do doby, kdy student předepsané školné nebo jeho splátku uhradí.
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že student je oprávněn přistoupit k vykonání státní závěrečné
zkoušky až po uhrazení celé výše školného, resp. všech splátek školného uvedených v příloze této
smlouvy (a to i školného nebo splátek doposud nesplatných, které se žádostí studenta o vykonání
státní závěrečné zkoušky stávají splatnými), a to včetně všech ostatních pohledávek vysoké školy za
studentem (např. poplatků dle Pokynu ředitele, kterým se stanoví výše a způsob placení
administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut).
11. 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 po výzvě k placení v dodatečné
lhůtě, kterou mu vysoká škola stanoví. Odstoupí-li vysoká škola od smlouvy z důvodu ležících na
straně studenta, zavazuje se student zaplatit vysoké škole i smluvní pokutu rovnající se částce
zbývajícího školného od okamžiku odstoupení od smlouvy do konce akademického roku, v němž
došlo k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody či jiné
újmy, práva na smluvní pokutu, jakož i jiných práv, která vznikla do dne odstoupení od smlouvy.
12. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacené školné a zálohu na ně vysoká škola nevrátí, a to ani v
případech, kdy student po přijetí ke studiu studium nezahájí nebo je ukončí z jakéhokoli důvodu nebo
dojde k vyloučení ze studia. Pouze v případech zvláštního zřetele hodných může vysoká škola povolit
výjimku.
13. Student, kterému bylo povoleno přerušení studia, po dobu přerušení studia školné neplatí. Student je
povinen řádně platit školné po opětovném zápisu do studia za akademický rok, ve kterém bude ve
studiu po přerušení pokračovat, a to v termínech, způsobem a ve výši platných pro příslušný
akademický rok.

VI.
1. Student bere na vědomí, že v souladu s čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 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, dále také jen „nařízení“), vysoká škola zpracovává jako správce osobní údaje
studenta. Vysoká škola tyto údaje zpracovává z titulu plnění zákonné povinnosti, z titulu plnění
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smlouvy uzavřené se studentem, dále z titulu uděleného souhlasu subjektů údajů a rovněž i z titulu
oprávněného zájmu. Vysoká škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje studenta zejména
ukládáním osobních údajů na nosiče dat, jejich správou, a uchováváním (archivací), zálohováním,
zpřístupňováním osobám v pracovněprávním poměru k vysoké škole.
2. Student je oprávněn vyžadovat od vysoké školy informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
v jakém rozsahu a za jakým účelem. Student je oprávněn vyžadovat informace o totožnosti vysoké
školy jako správce osobních údajů, o totožnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, o příjemcích
osobních údajů. Student je oprávněn být informován o skutečnosti, zda jsou jeho osobní údaje
předávány třetím stranám jako zpracovatelům, v jakém rozsahu a za jakým účelem. V případě
opakované žádosti je vysoká škola oprávněna požadovat úhradu administrativních nákladů spojených
s vyřízením žádosti studenta. Student je oprávněn obdržet odpověď ve lhůtě nejpozději 30 dnů od
doručení žádosti. V odůvodněných případech si Vysoká škola vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až
o další 2 měsíce.
3. Student je oprávněn požadovat kopie, opisy a výpisy zpracovávaných osobních údajů o své osobě.
4. Student má právo na opravu osobních údajů, dojde-li k jejich změně. Student je v takovém případě o
této změně povinen informovat vysokou školu, která osobní údaje opraví bez zbytečného odkladu,
nejpozději však ve lhůtě 30 dnů.
5. Student je oprávněn uplatnit svá práva dle čl. 2. a 3. této Smlouvy písemně, a to dopisem
adresovaným na adresu Vysoké školy, prostřednictvím informačního systému datových schránek,
nebo prostřednictvím přiděleného emailu zaslaného na e-mailovou adresu poverenec.gdpr@vsci.cz.
Student může rovněž využít svou soukromou e-mailovou adresu, musí však být připraven prokázat
svou totožnost. vysoká škola si vyhrazuje právo neposkytovat informace elektronickou formou v
případě, že bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele. V těchto případech vysoká škola předá
požadované informace subjektu údajů osobně, po prokázání jeho totožnosti, a to v rámci úředních
hodin pověřence pro ochranu osobních údajů. Vysoká škola si vyhrazuje právo neposkytovat
informace ústně.
6. Student bere na vědomí, že vysoká škola předává osobní údaje studenta třetím osobám jako
zpracovatelům. Identifikace zpracovatelů, jakož i rozsah a účel předávaných osobních údajů stanoví
vnitřní předpis vysoké školy.
7. Vysoká škola prohlašuje, že poskytování veškerých osobních údajů studenta výše uvedeným
zpracovatelům za účelem zpracování je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů. Vysoká škola deklaruje, že se všemi zpracovateli osobních údajů má uzavřenou
smlouvu o zpracování osobních údajů.
8. Student bere na vědomí, že veškeré informace o zpracovávání jeho osobních údajů vysokou školou
jsou uvedeny jasnou, pravdivou a srozumitelnou formou ve vnitřním předpisu vysoké školy. Student
svým podpisem uvedeným na této smlouvě potvrzuje, že se s tímto vnitřním předpisem vysoké školy
seznámil.
9. Student tímto uděluje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním
osobních údajů studenta i po ukončení studia dle této smlouvy, a to zcela v souladu s platnými a
účinnými právními předpisy. Student souhlasí, aby vysoká škola jako správce osobních údajů studenta
zpracovala následující údaje studenta, a to jméno, příjmení, fotografie, videa, za účelem prezentace
na webových stránkách vysoké školy a sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, LinkedIn atd.).
Student tímto dále souhlasí, aby vysoká škola zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném
pro naplnění účelu, tedy jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou
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adresu pro účely přímého marketingu. Studentovi je známo, že je oprávněn tento dobrovolně
udělený souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to písemně zaslaným sdělením na adresu vysoké školy,
případně prostřednictvím emailu na emailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
poverenec.gdpr@vsci.cz, nebo prostřednictvím odvolání zaslaným informačním systémem datových
schránek.

VII.
1. Student svým podpisem pod touto smlouvou výslovně potvrzuje, že byl detailně před podpisem této
smlouvy seznámen s obsahem a významem vnitřních předpisů vysoké školy, které jsou umístěny na
úřední desce vysoké školy, včetně jejich elektronické podoby umožňující dálkový přístup na
http://www.cevroinstitut.cz, zejména (nikoliv výlučně) se Statutem, Studijním a zkušebním řádem a
Disciplinárním řádem a Pokynem ředitele, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních
poplatků spojených se studiem na vysoké škole, a Pokynem ředitele, kterým se stanoví výše a způsob
placení školného na vysoké škole (souhrnně všechny listiny uvedené v této větě pro účely této
smlouvy jako „Vnitřní předpisy vysoké školy“).
Student se zavazuje Vnitřní předpisy vysoké školy v plném rozsahu dodržovat včetně jejich změn.
Vysoká škola je oprávněna jednostranně změnit Vnitřní předpisy vysoké školy. Student souhlasí, že o
změně Vnitřních předpisů vysoké školy bude informován prostřednictvím úřední desky vysoké školy,
internetové adresy http://www.cevroinstitut.cz a prostřednictvím e-mailové adresy přidělené
studentovi vysokou školou. Student s tímto způsobem informování souhlasí a zavazuje se
seznamovat s aktuálním zněním Vnitřních předpisů vysoké školy.
2. Vztahy založené touto smlouvou zanikají:
a) řádným ukončením studia vykonáním státní závěrečné zkoušky,
b) vyloučením ze studia (v takovém případě má vysoká škola právo na zbývající školné ve výši
ujednané v čl. V. odst. 10. této smlouvy obdobně, tj. ve výši zbývajícího školného od okamžiku
vyloučení ze studia do konce akademického roku, v němž došlo k vyloučení ze studia),
c) jiným zákonným způsobem ukončení studia (zejména v případě oznámením studenta o zanechání
studia nebo nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a
zkušebního řádu; v obou případech dle předchozí věty má vysoká škola právo na zbývající školné ve
výši ujednané v čl. V. odst. 10. této smlouvy obdobně, tj. ve výši zbývajícího školného od okamžiku
jiného zákonného způsobu ukončení studia do konce akademického roku, v němž došlo k jinému
zákonnému způsobu ukončení studia),
d) ukončením smluvního vztahu založeného touto smlouvou dohodou smluvních stran,
e) ukončením smluvního vztahu založeného touto smlouvou odstoupením od smlouvy jedné ze
smluvních stran. Vysoká škola může od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v čl. V, odst. 10 této
smlouvy. Student může odstoupit od smlouvy do 10 dnů po jejím podpisu písemným oznámením
vysoké škole. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě zpoplatněno administrativním poplatkem
stanoveným vnitřním předpisem vysoké školy.
3. Předčasné ukončení této smlouvy nemá vliv na platnost ujednání smlouvy, která mají trvat i po
zániku této smlouvy, zejména veškerých ujednání o smluvních pokutách, náhradě škody či jiné újmy.
4. Student bere na vědomí, že neuhrazené pohledávky podle této smlouvy je vysoká škola oprávněna
vymáhat právní cestou.
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5. 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 zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Pro účely této smlouvy se sjednává, že vysoká škola má právo na náhradu škody v plném rozsahu
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se jakákoliv smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy
vztahuje. Výše náhrady škody není omezena výší jakékoliv smluvní pokuty sjednané podle této
smlouvy a na smluvní pokutu se nezapočítává.
7. Veškeré písemnosti, rozhodnutí, oznámení či další sdělení (dále jen „Písemnosti“) doručují strany na
korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
8. Písemnosti mohou být doručovány též prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy stran uvedené v
záhlaví této smlouvy, a dále na e-mail, který bude studentovi vysokou školou pro účely jeho studia
přidělen, pokud to nevylučují příslušné právní předpisy.
9. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční adresu, a to
doručením sdělení obsahujícího novou adresu. Taková změna je účinná třetí (3) den po doručení
sdělení druhé straně.
10. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Nestanoví-li
tato smlouva nebo příslušné právní předpisy v konkrétním případě jinak, pak se i bez takového
potvrzení považuje písemnost za doručenou též v případě, pokud student nebyl zastižen, nebo pokud
se v místě korespondenční adresy nezdržuje, či jinak mu nemohlo být doručeno, kdy se písemnost
uloží u vysoké školy a student se o tom vyrozumí doporučeným dopisem. Nevyzvedne-li si student
zásilku u vysoké školy do 20 dnů, považuje se dle dohody smluvních stran poslední den za den
doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
11. Student podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765, odst. 2
občanského zákoníku.
12. Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvě jako neplatné nebo nevymahatelné nebo se jím stane,
nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplývá-li jinak z donucujících
ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním
platným a vymahatelným, které bude nejbližší obchodnímu účelu neplatného či nevymahatelného
ujednání, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou, přičemž takovou
výzvu je smluvní strana oprávněna učinit nejpozději do zániku účinnosti smlouvy.
13. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze ve formě číslovaného písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.
14. V případě, že dojde mezi vysokou školou a studentem ke vzniku spotřebitelského sporu z této
smlouvy o studiu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může student podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát – odd. ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
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15. Akademický rok trvá vždy nepřetržitých 12 kalendářních měsíců a jeho začátek stanoví rektor nebo
jím pověřený prorektor.
16. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž student obdrží jeden stejnopis a vysoká
škola dva.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výsledkem jejich vzájemného jednání, že si tuto smlouvu
řádně přečetly, měly možnost prokonzultovat ji se svým odborným poradcem, porozuměly jejímu
konečnému obsahu i právním důsledkům a v plném rozsahu s ní souhlasí.

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

..............................................................

..............................................................

student

vysoká škola CEVRO Institut
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