Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,
tel.: +420 221 900 111

Smlouva o uskutečnění programu
celoživotního vzdělávání – program na výkon povolání
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
se sídlem Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
zastoupená děkanem fakulty prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr.
(dále jen jako „fakulta“)

a

Titul, příjmení a jméno
Č.j. *
Datum narození
Kontaktní adresa
Email
Zaměstnavatel:
fakturační adresa
statutární zástupce org.
IČO/DIČ org.
(dále jen jako „účastník“)
uzavírají na základě § 60 odst. 1 zák. č 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a
v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a čl. 36 odst. 1 Statutu Univerzity
Karlovy tuto:
Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání
(dále jen jako „Smlouva“)
I.
Předmět Smlouvy
Fakulta se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou zařadit účastníka do programu
celoživotního vzdělávání a zajistit mu za úplatu studium v rámci níže uvedeného programu
celoživotního vzdělávání (dále jen „vzdělávací program):

Název vzdělávacího programu
Typ vzdělávacího programu
Číslo vzdělávacího programu
Číslo akreditace
Forma vzdělávacího programu
Délka vzdělávacího programu
Výše ceny za vzdělávací program
Akademický rok zahájení vzdělávacího programu
*číslo jednací je přiděleno uchazeči v rozhodnutí o přijetí, doplní studijní referent agendy CŽV
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1.

Vzdělávací program je realizován v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, v platném znění (dále jen jako „zákon o vysokých školách“), vnitřními
předpisy Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty, směrnicemi, opatřeními a pokyny děkana
fakulty (dále jen jako „předpisy“).

2. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 „Vzdělávací plán“, která stanovuje podmínky pro
uskutečňování vzdělávacího programu, včetně podmínek ukončení vzdělávacího programu.
Účastník svým podpisem potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy s podmínkami
uskutečňování a ukončení výše uvedeného vzdělávacího programu seznámil a souhlasí s nimi.
3. Průběh vzdělávání a ukončení účasti ve vzdělávacím programu se řídí, zejména Řádem
celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, vnitřními předpisy nebo normami fakulty a
příslušnými směrnicemi děkana, které se týkají celoživotního vzdělávání. Účastník svým
podpisem stvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s obsahem příslušných předpisů.
4. Vzdělávání ve vzdělávacím programu je realizováno v rámci vzdělávací činnosti Pedagogické
fakulty a není studiem vysoké školy ve smyslu §§ 48 až 59 zákona o vysokých školách.
5. Účastník nemá podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách postavení studenta vysoké školy.
II.
Cena a platební podmínky
1. Cena vzdělávacího programu je stanovena dohodou v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění.
2. Cena vzdělávacího programu činí celkem …., Kč, tj. ….Kč za jeden i započatý akademický
rok podle platné akreditace.
3. Poplatek za vzdělávací program či jeho příslušnou část je splatný do 30 dnů od podpisu této
smlouvy.
4. Úhradu ceny za vzdělávací program specifikovaný v čl. I. této Smlouvě či jeho část poukáže
účastník na bankovní účet: 85236011/0100 u Komerční banky, Spálená 51, Praha 1, variabilní
symbol: číslo vzdělávacího programu, specifický symbol: datum narození účastníka ve tvaru
DDMMRRRR. Neuhrazení ceny vzdělávání do příslušného data (pokud není stanoveno jinak) je
důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany fakulty v souladu s čl. VII. odst. 3, písm. b)
této Smlouvy.
5. Nárok na vrácení části uhrazeného poplatku za vzdělávací program či jeho příslušnou část má
účastník v případě ukončení studia pouze ze zvlášť závažných důvodů, které písemně sdělí
prostřednictvím studijního oddělení oborovému pracovišti, jež program realizuje, za těchto
podmínek:
a) v plné výši s odečtením administrativních nákladů 1000,- Kč při podání žádosti do 5
pracovních dnů před zahájením výuky,
b) ve výši 50% při podání žádosti během prvního semestru příslušného studijního roku.
6. Písemná, zdůvodněná žádost o vrácení poplatku s dokladem o platbě se podává Studijnímu
oddělení fakulty. Na žádost, která nebude řádně doložena, nebude brán zřetel.
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III.
Zápis do vzdělávacího programu
Účastník bude zapsán do vzdělávacího programu po splnění následujících podmínek:
a) obdržením sdělení děkana o přijetí do vzdělávacího programu;
b) zaplacením ceny dle této Smlouvy.
c) zápisem do studia
IV.
Práva a povinnosti účastníka
1. Účastník je povinen řádně a včas plnit své povinnosti sjednané touto Smlouvou.
2. Účastník je povinen dodržovat harmonogram a plán vzdělávacího programu a řádně se účastnit
vzdělávání v předmětech vzdělávacího programu.
3. Účastník je povinen dbát pokynů, které jsou mu uděleny osobami pověřenými děkanem a které
souvisí s plněním povinností stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a
předpisy. Fakulta nenese odpovědnost za újmu spojenou nesplněním takto udělených povinností
účastníkem.
4. Účastník je povinen vyvarovat se jednání, která by mohla uvést třetí osoby v omyl, že účastník
má postavení studenta vysoké školy.
5. Účastník vzdělávacího programu má nárok na vystavení průkazu externího uživatele služeb a
zařízení Univerzity Karlovy. Průkazy vydává Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity
Karlovy, Celetná 13, Praha 1, bližší informace jsou dostupné na internetové adrese
www.cuni.cz/UK-122.html.
6. Účastník vzdělávacího programu je oprávněn využívat služeb, zařízení a informačních technologií
fakulty v rozsahu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, výlučně
k účelu plnění této Smlouvy.
7. Účastník vzdělávacího programu je povinen při užívání zařízení fakulty podle této Smlouvy
dodržovat pravidla stanovená pro provoz tohoto zařízení, požární předpisy a zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, se kterými byl seznámen.
8. Účastník vzdělávacího programu bere na vědomí, že odpovídá ze zákona za škody, které
vzniknou na zařízení fakulty a v jejích prostorách v důsledku nedodržení výše uvedených zásad
při jeho činnosti na tomto zařízení, stejně tak jako za škodu na ostatním majetku Univerzity
Karlovy.
V.
Povinnosti fakulty
1. Umožnit účastníkovi studijního programu CŽV navštěvovat knihovnu a studovnu.
2. Fakulta nezajišťuje účastníkovi ubytování, stravování ani učební pomůcky.
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VI.
Přerušení vzdělávacího programu
1. Účastník vzdělávacího programu může v průběhu vzdělávání požádat o jeho přerušení, vyhovění
žádosti ze strany fakulty však závisí na časové realizaci příslušného programu. O ukončení
přerušení je účastník povinen písemně informovat garanta vzdělávacího programu.
2. V případě, že program v dalších letech nebude realizován, nemusí fakulta žádosti o přerušení
studia vyhovět.
3. V případě, že program není realizován v letech, jež nenásledují bezprostředně po roce, v němž
účastník podal žádost o přerušení studia, má účastník možnost po dohodě s garantem programu
pokračovat ve vzdělávání v době, kdy je příslušný program realizován.
4. V případě, že po ukončení přerušení vzdělávání se účastník opětovně nezapíše ke vzdělávání
nebo nezaplatí cenu za příslušný semestr, je fakulta oprávněna odstoupit od této Smlouvy.
5. V případě, že účastník přeruší vzdělávání, se dříve uhrazená cena za vzdělávací program se
nevrací.
VII.
Ukončení Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do absolvování vzdělávacího programu v souladu s
Přílohou č. 1 – „Vzdělávací plán“.
2. Tato Smlouva zaniká také tehdy, jestliže účastník písemným oznámením doručeným na Studijní
oddělení fakulty zanechá vzdělávání. V takovém případě nemá nárok na vrácení jakýchkoliv
uhrazených cen za vzdělávací program.
3. Fakulta si vyhrazuje právo k odstoupení od Smlouvy v případě, kdy účastník:
a) nezískal právo na zápis do příslušného úseku studia (zejména nesplní-li studijní povinnosti),
b) je v prodlení s platbou ceny vzdělávacího programu,
c) svým chováním hrubě narušuje průběh vzdělávání v předmětech vzdělávacího programu,
d) hrubě nebo opakovaně porušil své povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo předpisy a
pokyny uvedenými v čl. IV. odst. 3. této Smlouvy.
4. Fakulta může od této Smlouvy odstoupit v případě využívání zařízení fakulty účastníkem k jiným
účelům než vyplývajícím z této Smlouvy s tím, že v takovém případě je zaplacená cena nevratná.
5. Oznámení o odstoupení ze strany fakulty musí být účastníku doručeno písemně a Smlouva zaniká
dnem doručení Oznámení o odstoupení. Nevyzvedne-li si účastník Oznámení o odstoupení ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo připraveno k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem
této lhůty za doručenou, i když se účastník o uložení nedozvěděl.
6. Tato Smlouva zaniká též v případě, kdy účastník nesplní studijní povinnosti ve standardní době
vzdělávacího programu nebo nesloží závěrečnou zkoušku ve stanovené lhůtě.
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VIII.
Ukončení vzdělání
1. Vzdělávání je ukončeno splněním podmínek stanovených v Příloze č. 1.
2. Po splnění všech požadovaných studijních povinností a závěrečných zkoušek bude účastníkovi
vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Obě strany se zavazují spolupracovat při realizaci vzdělávacího programu a případné spory řešit
jednáním.
2. V případě podstatné změny okolností ovlivňujících nebo ohrožujících plnění Smlouvy ze strany
fakulty a jí nezaviněných (např. z důvodu legislativních změn), zavazují se obě strany vstoupit do
nového jednání s cílem změnit tuto Smlouvu takovým způsobem, aby mohl být naplněn její účel.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Fakulta nenese odpovědnost za správnost volby programu vzhledem k požadované cílové
kvalifikaci uchazeče.

V Praze dne …………..………..

v z.
……………..….………………

.………..…….………………

děkan fakulty

účastník

Příloha č. 1: Vzdělávací plán
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