SMLOUVA
o studiu na Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
(dále jen „smlouva o studiu na VŠH“)
uzavřená mezi Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s r.o., Svídnická 506, 181 00
Praha 8 (dále jen „VŠH“), zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Studničkou, PhD.
a studentkou/studentem
………………………………………………………………………………………………
datum narození: …………………………………………………………………………….
přijatým od akademického roku: XXXXXX
k dvouletému prezenčnímu studiu v profesně zaměřeném magisterském studijním
programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (dále jen „studijní program“) –
specializace XXXXXXXXXXXX (dále jen „specializace“).
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o studiu na VŠH je zajištění podmínek studia na VŠH za úplatu.
II.
Práva a povinnosti VŠH
1. VŠH zajistí výuku studenta v prezenční formě studia výše uvedeného
akreditovaného studijního programu. Studium je ukončeno státní závěrečnou
zkouškou po splnění všech zkoušek a dalších studijních povinností v souladu se
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a absolventům
bude přiznán akademický titul „inženýr“ ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem.
2. VŠH se ve vztahu ke studentům řídí zákonem o vysokých školách a vnitřními
předpisy VŠH registrovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
především statutem, studijním a zkušebním řádem, stipendijním řádem,
disciplinárním řádem a rovněž směrnicemi, opatřeními a metodikami rektora a
jednatele vztahujícími se k organizaci a zabezpečení studia.
3. VŠH zajišťuje studentovi pojištění, které jej zabezpečí pro případ poškození
zdraví či škody na věcech, a to v souvislosti s plněním studijních povinností
vyplývajících z požadavků výuky, zajišťované VŠH v budově školy a v
provozních zařízeních hotelnictví, gastronomie, lázeňství a cestovního ruchu na
území České republiky.
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III.
Práva a povinnosti studentů
1. Student hradí školné. Školné slouží k úhradě neinvestičních a investičních nákladů
vynaložených v souvislosti s uskutečňováním studijního programu. Školné
stanovuje jednatel VŠH formou opatření na jednotlivé akademické roky.
2. Jednatel VŠH stanoví opatřením výši poplatků, vratek a slev, které student platí
vedle školného v závislosti na čerpání jednotlivých služeb. Výši poplatků, vratek
a slev nelze upravovat v průběhu daného akademického roku. Změny jsou možné
vždy od následujícího akademického roku a jsou stanoveny opatřením jednatele.
3. Výše školného a ostatních poplatků, vratek a slev za studium je uvedena v Příloze
1 této smlouvy o studiu na VŠH. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o
studiu na VŠH.
4. Školné a ostatní poplatky za studium nelze prominout. Úhrada je možná
bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.
5. O odložení plateb školného a poplatků rozhoduje jednatel VŠH na základě žádosti
studenta.
6. Vratka školného a ostatních poplatků se řídí pravidly obsaženými v Příloze 1 této
smlouvy o studiu na VŠH. Student musí o vrácení požádat.
7. Školné se platí vždy před zahájením příslušného semestru. Student dokládá
provedenou úhradu školného při zápisu do semestru. Školné za 1. semestr studia
je student povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí ke
studiu.
8. Součástí školného nejsou:
a) poplatky týkající se přijímacího řízení,
b) pracovní oděvy,
c) poplatky za ubytování studentů,
d) poplatky za stravné studentů,
e) úhrady za učebnice, skripta a další studijní pomůcky a odborné nástroje pro
praktická cvičení,
f) poplatky za používání kopírovací techniky,
g) cestovné na exkurze a praxe,
h) doplatky mezinárodních mobilit (ERASMUS+) a další studium v zahraničí na
základě mezinárodních smluv.
9. Student při studiu používá zařízení VŠH, školní inventář a spotřební materiál
v souladu s požadavky studijního programu.
10. Pro studenta platí plnit povinnosti obsažené v Etickém kodexu VŠH, být
seznámen s vnitřními předpisy a vnitřními řídicími dokumenty VŠH, především
se studijním a zkušebním řádem.
11. VŠH při zpracování osobních údajů vychází především z Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle GDPR je uveden v Příloze 2 této smlouvy o studiu na VŠH.
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12. Student má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je
dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující
podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších
předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní
inspekce je www.coi.cz. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, studentovi jako spotřebiteli nevzniká právo na
odstoupení od smlouvy o studiu na VŠH, pokud VŠH poskytuje plnění v určeném
rozsahu.

1.

2.

3.
4.

IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Platnost smlouvy o studiu na VŠH je podmíněná doložením předchozího
vysokoškolského vzdělání v bakalářském stupni studia do 30. 9. 2018, příp.
předložením nostrifikace do 31. 1. 2019.
Tato smlouva o studiu na VŠH je uzavřena na dobu studia danou studijním
plánem podle čl. 1, 2 a 3 Studijního a zkušebního řádu VŠH a vstupuje v platnost
a účinnost dnem jejího podepsání. K dokončení studia ve lhůtě přesahující tuto
dobu musí být uzavřena samostatná smlouva o dostudování na VŠH.
V případě, že student ke studiu nenastoupí, postupuje se podle čl. III. odst. 6 této
smlouvy o studiu na VŠH.
Smlouva o studiu na VŠH je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení s platností originálu.

V Praze dne ……………………….

…………………………………….
jednatel VŠH

………………………………….
student
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