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Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání 
 

Vysoká škola ekonomická v Praze  
Fakulta informatiky a statistiky  
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3  
IČ: 613 84 399  
DIČ: CZ61384399  
zastoupená děkanem Fakulty informatiky a statistiky doc. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. 
(dále jen „fakulta“)  

a  

Titul, příjmení, jméno:  
Rodné číslo:  
Adresa trvalého bydliště:  
Kontaktní adresa:  
e-mail:  
(dále jen „účastník“)  
 
uzavírají tuto Smlouvu o studiu v programu celoživotního vzdělávání (dále „Smlouva“) 
realizovaného v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o VŠ“).  
 
I. Předmět smlouvy  

1. Uhrazením poplatku za studium a podpisem této smlouvy vzniká účastníkovi oprávnění k 
účasti v Programu celoživotního vzdělávání (dále „PCŽV“) v rámci studia oboru  
• název: PCŽV Multimédia v ekonomické praxi 
• forma: prezenční 
• období: akademický rok ________ 
v rozsahu vymezeném studijním plánem (viz příloha Smlouvy) a za podmínek dále 
stanovených.  

2. V souladu s § 60 zákona o VŠ účastník PCŽV:  
• není studentem vysoké školy, ale účastníkem celoživotního vzdělávání,  
• má právo za účelem spojeným se studiem využívat v souladu se studijním plánem a 

harmonogramem studia výukových kapacit VŠE, knihovnu, počítačovou síť VŠE a její 
zdroje včetně přístupu k internetu,  

• má právo v případě přijetí k řádnému studiu požádat o uznání předmětů úspěšně 
absolvovaných v rámci studia v PCŽV.  

 
II. Studijní plán  

1. Studijní plán je pevný a je tvořen předměty odpovídajícími obsahem, ukončením a ECTS 
kredity předmětům zařazeným do studijního plánu akreditovaného studijního oboru.  

2. Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou.  
3. Neúspěšně zakončené předměty nelze v rámci dvousemestrového studia opakovat.  
4. Výuka předmětů je zajišťována akademickými pracovníky fakulty nebo odborníky z 

praxe, kteří na výuce s fakultou dlouhodobě spolupracují.  
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III. Platba za studium  
1. Platba za celé dvousemestrové studium činí ______ Kč, slovy _____________ korun 

českých a je jednorázová.  
2. Platba za studium byla v uvedené výši v okamžiku podpisu Smlouvy připsána na účtu 

VŠE.  
3. Po podepsání Smlouvy je platba za studium z důvodu vzniklých na straně účastníka 

(včetně předčasného ukončení studia) nevratná.  
4. Odstoupením účastníka od Smlouvy po jejím podepsání nevzniká účastníkovi nárok na 

vrácení platby za studium, ani její části.  
 
IV. Povinnosti účastníka  

1. Účastník je povinen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z účasti v PCŽV, 
dodržovat vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze a všechny další vyhlášky, 
opatření a pokyny děkana, které se vztahují na PCŽV.  

2. Účastník je povinen akceptovat studijní plán PCŽV, účastnit se vzdělávání v předmětech 
PCŽV a připravovat se ke splnění podmínek úspěšného ukončení předmětu.  

3. Účastník je povinen dbát pokynů vyučujících související s užíváním Integrovaného 
studijního informačního systému (InSIS).  

4. Účastník je povinen vyvarovat se jednání, která by mohla uvést třetí osoby v omyl, že 
účastník má postavení studenta vysoké školy.  

 
V. Ukončení smlouvy  

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou danou obdobím studia PCŽV (viz článek I, bod 1).  
2. Smlouva končí uplynutím období studia (viz článek I, bod 1) nebo odstoupením účastníka 

od Smlouvy bez udání důvodu.  
3. Odstoupením účastníka od Smlouvy nevzniká účastníkovi nárok na vrácení platby za 

studium ani její části.  
4. Po úspěšném absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování oboru PCŽV s 

výpisem předmětů, výsledkem zkoušky a počtem ECTS kreditů.  
5. V případě odstoupení od Smlouvy (účastník zanechá studia) nebo neúspěšného 

absolvování PCŽV obdrží účastník potvrzení o absolvování těch předmětů, které byly 
hodnoceny lépe než stupněm „nevyhověl“.  

 
VI. Závěrečná ustanovení  

1. Svým podpisem účastník prohlašuje, že se seznámil s předpisy školy a že si prostudoval 
zejména níže uvedené dokumenty, rozumí jim a bude se jimi řídit:  
• Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze,  
• Vyhláška děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 1/2012 - Studium v programech 

celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze,  
• Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských 

a magisterských programech (ECTS),  
• Opatření děkana FIS č. 11/2018 k plnění studijních povinností 
• Harmonogram příslušného akademického roku pro zimní a letní semestr,  
• Studijní plán oboru PCŽV Multimédia v ekonomické praxi, 
• Příkaz rektora č. 08/2011 Pravidla provozování a využívání univerzitního informačního 

systému Vysoké školy ekonomické v Praze, 
• Příkaz rektora č. 04/2001 Aplikace zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění "o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů",  
• Pokyny k zajištění požární ochrany a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vyplývající pro účastníky ze směrnice rektora č. 14/2007, č.15/2007, č. 16/2007 a č. 
18/2007.  
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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 za účelem změny Smlouvy tak, aby mohl být naplněn 
její účel.  

3. V případě změny kontaktních údajů účastníka PCŽV se účastník zavazuje neprodleně 
takové změny oznámit studijní referentce pro studium v PCŽV.  

4. Účastník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů 
obsažených v této smlouvě dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Účastník souhlasí s evidencí rodného čísla ve smyslu § 13c, dost. 1 písm. c) zákona č. 
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých dalších zákonů.  

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden.  
 
Podpisem Smlouvy níže podepsaní potvrzují, že se seznámili s jejím obsahem, rozumí mu a 
souhlasí s ním, a že smlouvu podepisují svobodně a vážně, nikoliv v omylu nebo v tísni.  
 
Přílohy:  

1) Studijní plán.  
2) Rozvrh na zimní semestr.  

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

děkan 
Fakulty informatiky a statistiky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Účastník PCŽV 
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