Vysoká škola podnikání

Smlouva o studiu Č. 2015000203
Vysoká škola podnikání, a.s.
Zápis v OR vedeném KS v
Ostravě, oddíl B, vložka 2363
Michálkovická 1810/181, 71000
Ostrava - Slezská Ostrava IČ:
25861271, DiČ: CZ25861271
zastoupená: Ing. Jaroslav Beneš,
kvestor vysoké školy (dále jen "vysoká
škola")

a
Martina Máchová
SIN: 2015000203
Trvalý pobyl: Stará čtvrť 375, Ostrava - Lhotka, 72528, Česká republika
Korespondenční adresa: Stará čtvrť 375, Ostrava - Lhotka, 72528, Česká
republika
Email: martina.machova@moje.vsp.cz
(dále jen "student")

a

ČR - Energetický

regulační úřad

se sídlem Masarykovo nám. 91/5, 58601 Jihlava, IČ: 70894451,
bankovní spojení 2421001/0710
zastoupený: Ing. Vladimírem Kabelkou, MBA, ředitelem sekce provozní
(dále jen "plátce" nebo též "objednatel")

uzavírají tuto smlouvu

I.

Preambule

1.1Vysoké škole byl udělen rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 19 787/2000-30
ze dne 29. května 2000 státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola podle § 39, 87 písm. f) a § 105
zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a zároveň byla vysoké škole udělena akreditace na bakalářský
studijní program "Ekonomika

a management"

v kombinované

(dálkové) formě studia.

1.2 Student byl přijat ke studiu v souladu s čl. 26 Statutu Vysoké školy podnikání, a.s.
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II.

Předmět smlouvy

11.1 Vysokoškolské studium akreditovaného studijního programu B6208, Ekonomika a management,
studijního programu - bakalářský kombinovanou (dálkovou) formou studia příslušného oboru.

typ

11.2Vysoká škola se zavazuje za podmínek této smlouvy zařadit studenta do řádného studia v programu viz 11.1.
11.3Student se zavazuje k řádnému plnění povinností účastníka tohoto studia.
11.4.Plátce se zavazuje k uhrazení školného za studenta za podmínek uvedených dále v této smlouvě.

III.

Doba smlouvy a ukončení studia

111.1Smlouva se uzavírá na standardní délku doby studia, která je uvedena v příloze Č. 1 ke Statutu
Vysoké školy podníkání, a.s. V případě, že student opakuje ročník, se účinnost smlouvy prodlužuje o dobu
opakování ročníku.
111.2V případě ukončení studia dle § 56 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, smlouva zaniká dnem
ukončení studia.
111.3V případě přerušeni studia dle § 54 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se rovněž přerušuje
účinnost této smlouvy, a to od prvního kalendářního dne následujícího měsíce, ve kterém došlo k přerušení
studía, do posledního kalendářního dne předcházejícího měsíci, ve kterém došlo k ukončení přerušení studia.

IV.

Školné

IV.1 Výše školného je stanovena následovně:
•

Školné pro 1. ročník 2015/2016 (1. a 2. semestr) - 30.900 Kč - splatné do 29. 9. 2015

•

Školné pro 2. ročník 2016/2017 (3. a 4. semestr) - 32.900 Kč - splatné do 27. 9.2016

•

Školné pro 3. ročník 2017/2018 (5. a 6. semestr) - 34.900 Kč - splatné do 26. 9. 2017

Objednatel se zavazuje uhradit vysoké škole za studenta výše uvedené školné v termínech splatnosti. Úhrada
bude provedena na účet vysoké školy,

č.ú.

7179179179/2010

vedený u Fio banky, a.s. pod variabilním

symbolem 2015000203. Vysoká škola se zavazuje zaslat fakturu v případě školného pro 1. ročník následně
po uhrazení stanovené částky, v případě 2. a 3. ročníku zaslat fakturu nejpozději měsíc před termínem
splatnosti.
IV.2 Dojde-ll k ukončení studia v souladu s § 56 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nebo je-Ií
studium přerušeno v souladu s § 54 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je objednatel povinen
uhradit roční školné, popř. jeho poměrnou část. Připadne-Ii rozhodný den na období zimního semestru (tj.
od 1. 9. do 31. 1.) prvního roku bakalářského studijního programu, je objednatel povinen zaplatit polovinu
ročního
prvního

školného.
roku

Připadne-Ii

bakalářského

rozhodný
studijního

den na období
programu,

je

letního

semestru

objednatel

(tj. od

povinen

1. 2. do 30. 6.)

zaplatit

roční

školné.

V ostatních případech je objednatel povinen uhradit poměrnou část ve výši 1/10 školného stanoveného na
akademický

rok (tj. od 1. 9. do 30. 6.), a to za každý měsíc studia včetně měsíce, na který připadl

rozhodný den. Rozhodným dnem se rozumí: a) den určený ustanovením § 56 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, jde-Ii o ukončení studia, b) den rozhodnutí o povolení přerušení studia [alternativně
den, kdy byla VŠP, a.s. doručena žádost o přerušení studia, pokud bylo žádosti vyhověno], jde-li o přerušení
studia.
IV.3 V případě vzniku přeplatku na školném, vzniklým nesprávnou úhradou objednatele nebo z důvodů
přerušení či ukončení studia, má objednatel právo na vrácení tohoto přeplatku na základě písemné žádosti
s uvedeným bankovním spojením.
IVA Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel 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. Neuhrazení smluveného školného je podle § 63 odst. 3 písm. a)
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zákona

Č.

111/1998 Sb., o vysokých školách, porušením povinností studenta (v tomto případě objednatele),

jež může mít za následek vyloučení ze studia rozhodnutím

rektora. Dále vzniká studentovi (objednateli)

podle § 63 odst. 4 cit. zákona povinnost uhradit vysoké škole náklady, které jí tím způsobil.
IV.5 Na výši školného nemá vliv počet pracovních dnů v měsíci, ani absence studenta.

V.

Programové

balíčky

Programové balíčky poskytují doplňkové služby na platformě CŽV (celoživotní vzdělávání), jež jsou určeny
pouze studentům prvních ročníků prezenčního i kombinovaného bakalářského studia v Ostravě a na dalšich
pracovištích

VŠP

a.s.

Objednávání

informačního systému ISIS

v

programových

balíčků

se

provádí

elektronicky

prostřednictvím

době do řádného zápisu ke studiu, nejpozději však do zahájení akademického

roku. Zájemce si může koupit jeden až všechny druhy balíčků. Finanční úhrada je jednorázová, souběžná
s první platbou ročniho školného v termínu odpovidajícímu

platebnímu kalendáři, jenž je součástí přílohy

této Smlouvy o studiu. Neuhrazením platby ztrácí student nárok na využití balíčků. VŠP, a.s. nevrací uhrazené
platby za programové balíčky, jestliže plátce tyto služby nezačal sám využívat. VŠP, a.s., si vyhrazuje právo
doplňkové

programové

balíčky

nerealizovat,

předpokladem

jejich

uskutečnění

je především

dostatek

zájemců. V případě neplnění balíčků způsobeného školou, bude studenty uhrazená částka plně vrácena, a to
do 30 dnů po zahájení akademického roku.

VI.
VI.1 Vnitřní

chod

vysoké

školy

Práva a povinnosti
se

řídí jejími

smluvních

vnitřními

předpisy

stran
vydanými

rektorem

vysoké

školy

a registrovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
VI.2 V případě, že splátka školného není uhrazena do stanoveného termínu pro

každý ročník studia

do dne zápisu, smlouva pozbývá platnosti.
VI.3 V případě, že se student nedostaví k zápisu bez řádné omluvy do 5-ti dnů, nebude do dalšího ročníku
zapsán a studium mu bude dle § 56 odst. písm. b) zákona o vysokých školách ukončeno a smlouva pozbývá
platnosti.
VI.4 Získané vysokoškolské vzdělání s akademickým titulem Bakalář (Bc.) v příslušném oboru odpovídá
vzdělání získanému na ostatních vysokých školách

v ČR a EU.

VI.5 V souladu s § 86 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je povinností vysoké školy

v

případě,

že akreditace studijního programu byla pozastavena nebo odňata, zajistit studentům možnost pokračovat

ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole.
VI.6 S výší školného na následující ročníky studia je student i objednatel seznámen před přijetím ke studiu.
Jejich výši vysoká škola zachovává po celou dobu studia (mimo případů přerušení studia, opakování
ročníku, změny formy studia nebo přestupu na jinou pobočku školy). Vícenáklady spojené s přerušením
studia, opakováním ročníku, změny formy studia nebo přestupu na jinou pobočku školy hradí student sám.
Toto školné může být navýšeno pouze
růstem spotřebitelských

v

mimořádném případě, a to když inflace vyjádřena meziročním

cen (CPI) překročí v období od června roku předcházejícího

do května roku,

ve kterém příslušný akademický rok začíná, 10%.
VI.7 Vysoká škola je řádně registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů
podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
VI.8 Poskytnutím požadovaných

údajů uděluje student vysoké škole, jakožto správci osobních údajů dle

zák. Č. 101/2000 Sb., svůj výslovný souhlas ke zpracování poskytnutých údajů a k jejich zabezpečování
a ochraně v souladu se zákonem. Tento souhlas uděluje student správci na dobu neurčitou za účelem
zpracování těchto údajů pro provozní (matrika studentů, údaje ve vnitřních informačních systémech vysoké
školy, zpracovávání

statistik pro stání správu, přístup k datové síti, přístup ke službám poskytovaným

vysokou školou atd.), archivační a marketingové účely správce zejména

v

rozsahu dle §4 písm. e) zák.
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Č. 101/2000 Sb. 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.
VI.9 Student podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména spolu s další identifikací
(např.: SIN, trvalý pobyt) v souvislosti s neplněním studijních povinností.

VII.

Závěrečná ustanovení

VII.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
VI1.2 Smluvní

strany

prohlašují, že si smlouvu

přečetly,

souhlasí

s jejím

obsahem,

uzavírají ji dle

svobodné vůle, za nikoliv patrně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
VI1.3 Ostatní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
VilA

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží

vysoká škola, jedno vyhotovení obdrží student a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

VIII.

Podpisy smluvních stran
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