SMLOUVA O STUDIU
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
1. CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi vodami 639/27, Praha 4, 143 00
Česká republika
IČ: 241 33 311
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632
Email: studijni@cemi.cz
jednající
Mgr. Štěpánem Mikou, jednatelem
(dále jen „institut“)
a
2. pan / í
Datum narození:
Ulice a číslo popisné:
Obec, PSČ:
Česká republika
Email:
(dále jen „student“)
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Článek I.
Předmět smlouvy
Institut se zavazuje poskytnout studentovi studium Master of Business Administration (MBA) v oboru
Management zdravotnictví a to v termínech dle studijního plánu institutu, umožnit studentovi účast na
studiu, a v případě řádného ukončení studia a po splnění veškerých závazků studenta vůči institutu
udělit studentovi profesní titul „Master of Business Administration“ (ve zkratce „MBA“) psaný za
jménem bez tečky a vydat diplom. Student se zavazuje dodržovat níže sjednané povinnosti a zaplatit
institutu níže sjednanou cenu studia (dále jen „školné“).
Článek II.
Povinnosti studenta
Práva a povinnosti studenta jsou detailně specifikovány na internetových stránkách institutu
www.cemi.cz.
Student je povinen zaplatit institutu školné, které je stanoveno na 99.000,- Kč bez DPH,
tj. 119.790,- Kč včetně DPH (slovy jednostodevatenácttisícsedmsetdevadesát Kč).
Školné je student povinen zaplatit následovně:
 59.895,- Kč vč. DPH (slovy padesátdevěttisícosmsetdevadesátpět Kč) nejpozději do 01. 07. 2015
 59.895,- Kč vč. DPH (slovy padesátdevěttisícosmsetdevadesátpět Kč) nejpozději do 31. 12. 2015
Školné je také možné uhradit výhodněji celé najednou, a to ve výši 114.950,- Kč včetně DPH
(slovy jednostočtrnácttisícdevětsetpadesát Kč), nejpozději do 01. 07. 2015.
Písemnou dohodou institutu a studenta lze stanovit splatnost školného jinak.
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5.

Úhradu školného je student povinen provést bezhotovostním převodem na bankovní účet institutu dle
následujících údajů:
Pro platby v rámci ČR:
a. Číslo účtu: 1877431389
b. Kód banky: 0800
c. Variabilní symbol: 27031977 (datum narození studenta ve formátu ddmmrrrr)
d. Název banky: Česká spořitelna, a.s.
e. Adresa banky: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00, ČR
f. Název účtu: CEMI MBA Studies s.r.o.

K závazku studenta zaplatit školné může písemnou dohodou přistoupit třetí osoba (např.
zaměstnavatel).
7. Pro případ prodlení s placením školného je student povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonem
stanovené výši.
8. Nebude-li se student řádně účastnit studia, nezakládá tato skutečnost právo studenta na vrácení
školného či jeho části a nemá žádný vliv na povinnost studenta zaplatit školné.
9. Pokud bude student v prodlení se zaplacením školného nebo některé jeho části dle výše uvedeného
harmonogramu splátek po dobu delší než 1 (slovy jeden) měsíc, zaniká závazek institutu poskytovat
studentovi studium dle této smlouvy, tato skutečnost však nezbavuje studenta povinnosti zaplatit školné
v plné výši. Institut má možnost nevyužít zánik závazku poskytovat studium dle této smlouvy.
10. Nedojde-li k podpisu této smlouvy studentem do 30 (slovy třiceti) dnů od jejího odeslání institutem na
adresu studenta, vyhrazuje si institut právo na případnou úpravu odstavce 2 (školné) dle ceníku aktuálně
platného v době podpisu smlouvy studentem.
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Článek III.
Skončení studia
Studium řádně končí splněním všech studijních povinností dle specifikace studia.
Předčasné ukončení studia je možné písemnou dohodou mezi studentem a institutem anebo
jednostranným ukončením studia institutem pro neplnění studijních povinností.
V případě předčasného ukončení studia je student povinen zaplatit školné za celý studijní kurz, v plné
výši, a to nejpozději do dne ukončení studia. Písemnou dohodou institutu a studenta lze stanovit
splatnost školného jinak.
Student má možnost studium jednostranně písemně ukončit kdykoli během studia, bez udání důvodu.
To ho však nezbavuje povinnosti zaplatit školné za celý studijní kurz, v plné výši, a to nejpozději do
dne ukončení studia.
Závěrečná ustanovení
Je-li studentem zahraniční fyzická osoba, řídí se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající právním řádem
České republiky.
Student a institut si výslovně sjednávají, že tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Všechny spory vznikající z této Smlouvy o studiu a v
souvislosti s ní, budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
Institut si vyhrazuje právo neotevřít jakýkoli studijní kurz z důvodu nedostatečného počtu studentů či
z jiného závažného důvodu. V tom případě má student možnost nastoupit do nejbližšího otevíraného
kurzu nebo má možnost písemně odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení již zaplaceného školného.
Institut je v takovém případě povinen vrátit studentovi již zaplacené školné nejpozději do 14 dnů od
obdržení písemného odstoupení od smlouvy. O tom, že příslušný kurz nebude otevřen, bude institut
informovat studenty co nejdříve poté, co se o této skutečnosti dozví. Institut nezodpovídá za žádné
škody, které studentovi mohou vzniknout neotevřením jakéhokoli studijního kurzu.
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně.
Student prohlašuje, že si tuto smlouvu přečetl, rozumí jí a že je projevem jeho pravé a svobodné vůle.
Student bere na vědomí, že podpisem této smlouvy se stává studentem institutu a bere na vědomí, že
splnil všechny podmínky řádného přijetí ke studiu.
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Student prohlašuje, že se seznámil se specifikací studia, která je k dispozici na internetových stránkách
institutu www.cemi.cz.
8. Součástí smlouvy jsou Všeobecné studijní podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách
Institutu www.cemi.cz nebo na vyžádání v Institutu, a student svým podpisem stvrzuje, že se s jejich
zněním seznámil.
9. Student prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném
znění, souhlasí, aby výše uvedené údaje byly zpracovány institutem, a to pro účely zajištění organizace
studia a dále pro sdělování informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami
poskytovanými institutem, jakož i po ukončení studia na institutu. Souhlas se zpracováním výše
uvedených osobních údajů uděluje ode dne podpisu této smlouvy až do jeho odvolání.
10. V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. v platném znění,
student souhlasí s využitím jeho výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) institutem, k zasílání
obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými
institutem a to i v případě, že se nestane studentem institutu, jakož i po ukončení studia na institutu.
Souhlas s využitím jeho výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) uděluje ode dne podpisu
tohoto prohlášení až do jeho odvolání.
11. Student se zavazuje, že případné změny všech uvedených kontaktních údajů (zejména kontaktní
poštovní adresu a e-mailovou adresu pro doručování elektronické komunikace) bude bez zbytečného
prodlení po celou dobu studia a případně i v období jeho přerušení oznamovat na emailovou adresu
institutu (studijni@cemi.cz).
7.

V Praze dne

……………………………………….
Mgr. Štěpán Mika
CEMI MBA Studies s.r.o.

V …………………… dne ………………

……………………………………….
student
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