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  S M L O U V A  

 

o studiu v programu celoživotního vzdělávání realizovaném Centrem dalšího vzdělávání PdF 

OU 

I. 

Smluvní strany 

1.  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta  

se sídlem:    Mlýnská 5, 701 03  Ostrava 1  

IČ:    61988987 

zastoupena: děkanem ……………. 

                                                                            a 

Jméno a příjmení: «TITUL_PRED» «JMENO» «PRIJMENI», «TITUL_ZA»  

      narozen(a): «DAT_NAR», «MISTO_NAR» 

trvale bytem: «ULICE_CISLO_TRV», «PSC_POSTA_TRV» 

      (dále jen „účastník“) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona Občanského zákoníku tuto smlouvu o studiu 

v programu celoživotního vzdělávání realizovaném CDV PdF OU 
 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností PdF OU a účastníka CŽV, jakož i závazek PdF OU za 

podmínek uvedených v této smlouvě poskytnout účastníkovi program celoživotního vzdělávání s názvem…………….. 

      (dále jen „program CŽV“), a to za úplatu. Účastník se zavazuje k řádnému plnění povinností účastníka programu CŽV a 

úhradě úplaty. 

2. PdF OU je v souladu s ustanovením §60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen „zákon 

o VŠ“) a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků, poskytovatelem programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“). 

3. Garantem programu je  

4. Kontaktní osobou za CDV PdF OU je referent pro studijní záležitosti (dále jen kontaktní osoba).  

 

III. 

Vzdělávání v programu CŽV 

1. Podmínky pro průběh programu CŽV se řídí vnitřními předpisy OU a PdF, především pak Studijním a zkušebním řádem 

OU a Směrnicí děkana č. 30/2015, v platném znění. 

2. Účastník podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl předem seznámen s předpisy uvedenými v předcházejícím bodu, 

zveřejněnými na www.osu.cz. 

3. Účastník je povinen řádně a včas plnit své povinnosti stanovené touto smlouvou, popisy jednotlivých předmětů 

přístupnými na Portále OU nebo stanovené obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy OU a PdF, vztahují-

li se na program CŽV, na provoz školy a její zařízení, včetně bezpečnostních a protipožárních předpisů. 

4. Účastník je povinen dodržovat harmonogram a plán programu CŽV, řádně se účastnit vzdělávání a připravovat se ke 

splnění podmínek zápočtů a složení předepsaných zkoušek. 

5. Účastník je povinen dbát pokynů, které jsou mu uděleny osobami pověřenými děkanem a vyučujícími jednotlivých 

předmětů a které souvisí s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. Pokud 

účastník porušením svých povinností v této souvislosti způsobí OU škodu na majetku, odpovídá za způsobenou škodu ze 

zákona. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, která obsahuje studijní plán programu CŽV se specifickým harmonogram 

studia s určením mezních termínů pro splnění studijních povinností v částech studia (semestry, moduly) a s určením 

maximální doby studia pro vykonání závěrečné zkoušky. 

7. Vzdělávání je řádně ukončeno úplným splněním podmínek daných studijním plánem programu. O této skutečnosti bude 

účastníkovi vydáno osvědčení o absolvování programu CŽV společně s výpisem všech předmětů (témat) včetně jejich 

dosaženého hodnocení.  

8. Účastník má právo využívat prostory pro vyučování podle studijního plánu, zařízení, učebny výpočetní techniky a 

laboratoře, služeb univerzitní knihovny OU a dalších informačních služeb a vybavení OU, včetně distančních výukových 

opor zveřejněných pro daný studijní obor na webu OU, a to výlučně pro účely plnění této smlouvy. 

9. PdF OU poskytne účastníkovi přístup do Portálu OU a zajistí zřízení e-mailové schránky. 

10. PdF OU nezajišťuje účastníkovi programu CŽV stravování, ubytování ani učební pomůcky. 
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IV. 

Náklady na studium 

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za celkovou dobu vzdělávání činí: 

2. Úplatu za studium za první rok studia ve výši …….je účastník povinen zaplatit bezhotovostním způsobem do ……. na 

účet OU vedený u ČNB Ostrava, č. ú. ……., variabilní symbol ….., specifický symbol ……… 

3. Úplatu za studium za druhý rok vzdělávání ve výši …… je účastník povinen dle ustanovení v bodě 2. Datum splatnosti 

bylo stanoveno na ……….. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zanechání či přerušení studia účastníkem nebo v případě ukončení této smlouvy, 

resp. studia před uplynutím řádné délky studia bude vratka platby vypočtena na základě písemné žádosti účastníka podle 

podílu již absolvovaných ucelených součástí (semestrů, modulů) studia. Platba za již započatou součást se nevrací. U 

programů kratších než 1 semestr se vratky v případě ukončení vzdělávání v jeho průběhu nepřipouští.  

Administrativní poplatek za zpracování žádosti o vratku činí 100 Kč. O tuto částku bude vypočtená vratka zkrácena. U 

programů kratších než 1 semestr se vratky v případě ukončení studia v jeho průběhu nepřipouštějí.  

 

V. 

Platnost smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu délky vzdělávání určenou harmonogramem studia. 

2. Tato smlouva zaniká úspěšným absolvováním vzdělávání. 

3. Tato smlouva zaniká také tehdy, jestliže účastník písemným oznámením doručeným na adresu CDV PdF OU zanechá 

vzdělávání. Účinky tohoto písemného oznámení nastávají dnem doručení.  

4. PdF OU je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že uchazeč: 

 svým chováním hrubě narušuje průběh vzdělávání v předmětech kurzu CŽV, 

 hrubě nebo opakovaně porušil své povinnosti stanovené touto smlouvou nebo předpisy a pokyny dle čl. III, 

 ve sjednané výši a v termínech splatnosti uvedených v článku IV nezaplatí úplatu za studium; 

 nesplní studijní povinnosti vyplývající z pravidel uvedených v  článku III této smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Účinky 

odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení. 

6. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká, do té doby poskytnutá plnění stran této Smlouvy nejsou odstoupením od 

smlouvy dotčena. 

 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. Účastník bere na vědomí, že vzdělávání v programu CŽV není studiem vysoké školy ve smyslu zákona o VŠ a účastník 

nemá v souladu s § 60 odst. 3 zákona o VŠ postavení studenta vysoké školy. 

2. Účastník je povinen vyvarovat se jednání, která by mohla uvést třetí doby v omyl, že účastník je řádným studentem vysoké 

školy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že komunikace v záležitostech vyplývajících z této smlouvy je možná prostřednictvím 

webových stránek OU na adrese http://pdf.osu.cz/cdv/ nebo formou e-mailu mezi kontaktní osobou nebo konkrétním 

vyučujícím a účastníkem. Písemnosti důležité povahy zejména písemnosti týkající se ukončení této smlouvy, zanechání 

vzdělávání apod. se doručují druhé smluvní straně do vlastních rukou. 

 

VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména režimem Občanského 

zákoníku, zákona o VŠ, a dalšími příslušnými právními předpisy v platném znění. 

2. V případě podstatné změny okolností ovlivňujících nebo ohrožujících plnění smlouvy ze strany PdF OU a jí nezaviněných 

(např. z důvodů legislativních změn), zavazují se obě strany vstoupit do nového jednání za účelem změny smlouvy 

takovým způsobem, aby mohl být naplněn její účel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že 

smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany své podpisy. 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou dodatků za souhlasu obou smluvních 

stran. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech o stejné právní síle. Po jejím podpisu obdrží každá smluvní strana po 

jednom stejnopise. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Ostravě dne:                                                                                          V Ostravě dne:  

 

Děkan PdF OU: ____________________________ v.z.                     Účastník: ____________________________ 

 


