SMLOUVA
uzavřená dne .............................. v Sosnowci
mezi
1. Humanitas University se sídlem v Sosnowci, zastoupenou Kancléřem Aleksandrem Dudkem; dále
jen Univerzita a
2. Paní / Panem .................................................................................................................................... ,
RČ ......................................... dále jen Student.

Předmět smlouvy
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

§1
Předmětem smlouvy jsou platební podmínky za vzdělávací služby na vysokoškolském studiu vedeném
Univerzitou jako studium: jednolité magisterské studium vzájemná práva a povinnosti stran.
Univerzita se vůči Studentovi zavazuje uskutečnit studijní plán a osnovy oboru Předškolní pedagogika a
Pedagogika pro 1. stupeň základní školy v souladu se zákonem ze dne 20. července 2018 - Zákon o
vysokém školství (Sb.z. z roku 2018, poz. 1668 s pozdějšími změnami) a prováděcími předpisy k tomuto
zákonu.
Univerzita v rámci poskytování vzdělávacích služeb Studentovi zajistí zvláště:
a) výuku vedenou specializovaným vědeckým sborem,
b) didaktickou výuku v příslušně vybavených a připravených místnostech,
c) administrativní služby procesu vzdělávání.
Student má povinnost jednat v souladu s obsahem Imatrikulačního Slibu a dodržovat ustanovení Studijního
a zkušebního řádu Humanitas University a jiných nařízení a rozhodnutí vydaných vedením Univerzity, která
platí v době trvání studia. Student tímto potvrzuje, že se seznámil se Studijním a zkušebním řádem
Humanitas University.
Práva Studenta spojená s výukou na Univerzitě stanoví Studijní a zkušební řád Humanitas University.
Student se zavazuje zajistit si sám a na vlastní náklady učebnice, studijní materiály a pomůcky předepsané
Univerzitou a uhradit případné škody, které by jí způsobil z nedbalosti nebo úmyslně.
Student souhlasí se zpracováním osobních údajů, nutných pro realizaci předmětu této smlouvy podle
pravidel a postupů používaných Univerzitou, včetně jejich užití pro veřejnou informační a prezentační
činnost v rámci budování public relations strany oprávněné.
Student souhlasí s tím, aby Univerzita o něm poskytovala potřebné údaje zdravotní pojišťovně jako o osobě,
za kterou hradí zdravotní pojištění stát, pokud je to relevantní.
Student se zavazuje písemně nahlásit Univerzitě prostřednictvím informačního systému veškeré změny
týkající se jeho identifikačních údajů uvedených v této smlouvě o studiu, a to do 30 dnů ode dne změny.

Poplatky za studium
1.

§2
Student má v souvislosti s výukou na Univerzitě povinnost hradit náklady na studium a to tyto:
a) přijímací a administrativní poplatek,
b) platby školného dle splátkového kalendáře,
c) poplatek za poskytnutí individuálního organizace studia,
d) poplatek za poskytnutí individuálního toku studia,
e) poplatek za organizaci individuálního studijního planu,
f) využití děkanského volna – přerušení studia,
g) poplatek za změnu formy studia z denního na kombinované,
h) poplatek za dodatečné výjimky pro studenty přicházející z jiných vysokých škol na semestr vyšší než
první semestr studia I. a II. stupně a jednolitých magisterských studií,
i) poplatky za dodatečné podmínky pro studenty začínající studium II. stupně na oborech nebo
specializacích jiné než jejich ukončené studium I. stupně,
j) poplatek za nedosažení výsledků vzdělání specifikovaných ve studijním plánu a vzdělávacím programu,
k) poplatek za archivaci diplomové práce a další dokumentace v období a podle pravidel uvedených v
zákoně ze dne 14. července 1983 o národních archiválních zásobách a archívech,
l) poplatek za shromažďování a kontrolování dokumentace nezbytné pro zápočet studentských praxí,
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

m) poplatek za shromažďování a kontrolu dokumentace potřebné k uskutečnění státní zkoušky s obhajobou
diplomové práce,
n) poplatek za nepředložení dokumentace potřebné k uskutečnění státní zkoušky s obhajobou diplomové
práce,
o) poplatek za prodloužení lhůty pro předložení dokumentace nutné k uskutečnění státní zkoušky s
obhajobou diplomové práce vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu.
Student má v souvislosti s výukou na Univerzitě povinnost hradit náklady na studium, zvláště z titulu
školného a administrativních nákladů na výuku – administrativních poplatků platných na vysokých školách
a stanovených v nařízení ministra pro věci vysokého školství.
Podrobná ustanovení, pokud jde o druh, výši a lhůty pro hrazení poplatků, uvedených v odst. 1 jsou
stanoveny v příloze č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy.
Částky školného a jiných poplatků uvedených v odst.1 a 2 tohoto § smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy
jsou částkami bez DPH a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty (daň DPH). V případě, že se na tyto
pohledávky výše uvedená daň začne vztahovat, částky se zvýší o daň v souladu s obecně platnými právními
předpisy.
Neúčast ve výuce a nepřistupování ke zkouškám nebo zápočtům, které předpokládá studijní plán, za
současného splnění povinností stanovených v §1 odst. 3 smlouvy Univerzitou, Studenta neosvobozuje od
povinnosti platby stanovené ve smlouvě hradit.
V případě využití děkanského volna (přerušení studia), poplatky z titulu školného činí 1/3 výše školného,
které platí pro skupinu, do které byl Student přidělen.
V případě, že Student obdrží souhlas Děkana k opakování semestru nebo když pokračuje ve výuce po
zakončení děkanského volna – přerušení studia, hradí platby určené v § 2 odst. 1, písm. b-g, j-o. z titulu
školného ve výši, která platí pro skupinu, do které byl Student přidělen.
Školné, případně administrativní a veškeré jiné poplatky, se hradí bezhotovostním způsobem ve prospěch
bankovního účtu u Komerční banky, a.s.: 115-2880190277/0100, Variabilní symbol: posledních 6 čísel OP
(při registraci), ID studenta (po přijetí ke studiu). Platby student hradí vždy dle splátkového kalendáře v
příloze č.1.
Okamžikem úhrady je den připsání na bankovní účet Univerzity. Pokud konec lhůty splatnosti připadá na
sobotu nebo den zákonného volna, lhůta je dodržena, pokud je platba na účet připsána první pracovní den
připadající po takovém dni.
Prodlení se zaplacením jakýchkoliv pohledávek studenta vůči Univerzitě, má za následek vznik nároku na
zákonné úroky z prodlení Univerzitě. Povinnost uhradit zákonný úrok z prodlení vzniká i v případě
částečné úhrady studentem. Všechny platby budou započítávány nejprve za vzniklé zákonné úroky z
prodlení. V případě, že je nutné zaslat výzvu k zaplacení doporučeným dopisem, je účtován poplatek ve
výši 100,-Kč.
V případě vyřazení ze seznamu studentů z jiného důvodu než je řádné ukončení studia, je student povinen
nadále hradit finanční závazky vyplývající z této smlouvy, a to až do konce akademického roku, v němž
došlo k vyřazení ze seznamu studentů vedením Univerzity, shodně s touto smlouvou a Studijním a
zkušebním řádem.
V případě, že student ukončí či přeruší studium, zaniká povinnost hradit školné a administrativní poplatky
vždy k 30. září příslušného akademického roku, ve kterém došlo k ukončení či přerušení studia.
Pokud student v rámci standardní doby studia nesplní studijní povinnosti dané studijním plánem
příslušného studijního oboru a nebude mít složenou pouze Státní zkoušku s obhajobou diplomové práce a
požádá Děkana o prodloužení studia, a on jeho žádosti vyhoví, zaplatí pouze poplatek ve výši jednoho
školného, daného sazbou za příslušný ročník studia, stanovenou v příloze č. 1 této smlouvy.
Neuhrazení jakýchkoliv splatných závazků studenta vůči Univerzitě, a to zejména nezaplacení školného a
administrativních poplatků ve sjednané výši a stanovených termínech, a dále jiné porušení této smlouvy, je
důvodem, pro který je Univerzita oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se však
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani nároků, které vznikly do dne
odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Univerzita od smlouvy z důvodu ležících na straně studenta, zavazuje
se student zaplatit Univerzitě za takové jeho porušení povinnosti vedoucí k odstoupení od smlouvy i
smluvní pokutu rovnající se částce zbývajícího školného od okamžiku odstoupení od smlouvy do konce
akademického roku, v němž došlo k odstoupení od smlouvy.
Neuhradí-li student platební závazky ve sjednaném termínu, může Univerzita studentovi zakázat a
znemožnit plnění studijních povinností, využívání služeb Univerzity a vykonání Státní zkoušky
s obhajobou diplomové práce, a to až do doby, kdy student předepsané splatné platby uhradí. Smluvní
strany si výslovně ujednaly, že student je oprávněn přistoupit k vykonání Státní zkoušky s obhajobou
diplomové práce až po uhrazení všech plateb vůči Univerzitě, (a to i plateb doposud nesplatných, které se
žádostí studenta o vykonání Státní zkoušky s obhajobou diplomové práce stávají splatnými).
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§3
Univerzita může na začátku každého dalšího akademického roku, školné stanovené v příloze č.1 ke
smlouvě valorizovat o průměrný roční index cen spotřebního zboží a služeb za předchozí kalendářní rok
vyhlášený ředitelem Hlavního statistického úřadu.
Veškeré poplatky spojené se vzdělávacími službami nabízenými Univerzitou se mohou změnit v průběhu
trvání každého akademického roku, v případě změn hospodářských vztahů, které se z příčin nezávislých na
Univerzitě nepředpokládaly při tvoření tabulky poplatků a z důvodu změn příslušných právních předpisů.
Informace o změně výše školného se Studentovi doručuje v písemné formě, popřípadě v emailové formě
alespoň měsíc před termínem splatnosti.
§4
Přijímací a administrativní poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s přijímacím řízením a
shromažďováním dokladů během něj vyžadovaných. Tento poplatek je nevratný i v případě, že kandidát, tj.
osoba, která žádá o získání statusu studenta, rezignuje před zařazením do seznamu studentů Humanitas
University. Tento poplatek je možné vrátit pouze v případě, že Univerzita studium, na které se tento
kandidát zapsal, nezahájí.
Student se zavazuje podat písemnou rezignaci v případě, že studium nezahájí nebo přeruší. Pokud toto
prohlášení nepodá, nabývá status studenta Univerzity a má povinnost hradit finanční závazky stanovené v
této smlouvě až do dne, kdy bude vedením Univerzity ze seznamu studentů vyřazen v souladu s touto
smlouvou a Studijním a zkušebním řádem Humanitas University.
V případě vyřazení Studenta ze seznamu studentů Univerzity z jiných příčin než rezignace, má Student
povinnost hradit finanční závazky stanovené v této smlouvě.
Pokud Student neuhradí kteroukoli z plateb uvedených v § 2 odst. 1 a 2 do dvou měsíců od data, ve kterém
tyto závazky měly být uhrazeny, Vysoká škola může – bez dalších výzev k zaplacení – Studenta vyřadit ze
seznamu studentů a tuto smlouvu rozvázat.
Student, který studuje v rámci projektu, který předpokládá spolufinancování školného nebo využívá
jakékoliv slevy, je povinen nést výdaje za vzdělání, které jsou rozdílem mezi výší školného bez ohledu na
dofinancování a výše školného po dofinancování, v případě rezignace nebo vyřazení ze seznamu studentů.
Výše uvedené platí pro splátkový kalendář školného za měsíce do dne rezignace nebo vyřazení, také včetně
dříve započtených semestrů.

Doba trvání smlouvy. Rozvázání smlouvy
§5
Smlouva se uzavírá na dobu trvání studia.
a) Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu spojenou s děkanským volnem nebo o dobu, kdy Student
opakuje semestr, v souladu s pravidly stanovenými Studijním a zkušebním řádem Humanitas University.
b) Na základě písemné žádosti o prodloužení studia může být standardní doba studentovi prodloužena
v souladu s platnými právními normami a vnitřními předpisy Univerzity. V této době student plní studijní
povinnosti dané studijním plánem příslušného studijního oboru, včetně státní zkoušky s obhajobou
diplomové práce.
3. Vztahy založené touto smlouvou zanikají obecnými způsoby zániku závazku dle platných právních předpisů,
zejména:
a) řádným ukončením studia vykonáním Státní zkoušky s obhajobou diplomové práce,
b) vyloučením ze studia (v takovém případě má Univerzita právo na zbývající školné ve výši
ujednané výše v této smlouvě, 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 (např. Oznámením studenta o zanechání studia (v
takovém případě má Univerzita právo na zbývající školné ve výši ujednané výše v této smlouvě, tj.
ve výši zbývajícího školného od okamžiku jiného způsobu ukončení studia do konce
akademického roku, v němž došlo k vyloučení ze studia),
d) ukončením smluvního vztahu založeného touto smlouvou dohodou smluvních stran,
e) odstoupením od smlouvy.
4. 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. Student bere na
vědomí, že neuhrazené pohledávky podle této smlouvy je vysoká škola oprávněna vymáhat právní cestou.
5. Smlouva pozbývá platnosti v případě, že jsou vyrovnány veškeré finanční závazky mezi stranami.
1.
2.
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6. Smlouva pozbývá platnosti v případě nízkého náboru, který způsobí neotevření studijního oboru zvoleného
kandidátem (méně než 20 osob). Rozhodnutí o neotevření tohoto studijního oboru bude vydáno nejpozději v
den ukončení přijímacího řízení.

Jiná ustanovení
§6
1. Student má povinnost neodkladně, nejpozději do 14 dnů od změny, oznámit Univerzitě každou změnu svých
osobních údajů, zvláště adresy bydliště, pod hrozbou právních následků, pokud tyto údaje neaktualizuje.
2. Smluvní strany se dohodly, že studentovi lze doručit písemnost v místě trvalého bydliště. Nebude-li student
zastižen a v místě uvedeného bydliště se nezdržuje, a nebude mu možnost písemnost doručit, bude tato
uložena na Děkanátu Humanitas University, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, Polsko a student se o tom
vyrozumí doporučeným dopisem. Nevyzvedne-li si student písemnost na studijním oddělení do 20 dnů,
považuje se dle smlouvy smluvních stran poslední den za den doručení, i když se adresát o doručení
nedozvěděl.
3. Smluvní strany se dohodly, že jsou ohledně obsahu této smlouvy vázány mlčenlivostí vůči třetím osobám s
výjimkou zákonné povinnosti.
§7
Na věci smlouvou neupravené se vztahují předpisy Zákona o vysokém školství a Občanského zákoníku.
§8
Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou číslovaného písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami. Změna smlouvy je z důvodu nedodržení takové formy neplatná. Tato smlouva v
plném rozsahu ruší a nahrazuje vše, co uzavření této smlouvy předcházelo a týkalo se stejného předmětu plnění
jako tato smlouva.
§9
Veškeré spory, které z této smlouvy mohou vzniknout, se strany budou snažit vyřešit smírně. Pokud bude
nemožné vyřešit spor touto cestou, strany takový spor nechají vyřešit příslušný soud na základě předpisů o
občanskoprávním řízení.
§10
1. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Každá ze smluvních stran svým podpisem potvrzuje, že jedno vyhotovení obdržela.
3. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě
pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku a po řádném projednání, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Kancléř
Aleksander Dudek

................................
Podpis Studenta
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