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SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ 
 
essential college, s.r.o. 
sídlem: Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 
IČ: 07524609 
DIČ: CZ07524609 
vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 108607 zastoupená jednatelem Petrem 
Pacherem 
(dále jen „EC“) 
 
a 
 
xxxxx 
trvale bytem:  
datum narození:  
(dále jen „posluchač“) 
 
dále jako „smluvní strany“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o vzdělávání. 
 
 

 
I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách studia posluchače na EC, a 
to v kombinované formě studia počínaje podpisem smlouvy. 

 

II. Typ studia a ceny 
1. Posluchač je přijat ke studiu na EC v programu MSc. Mistrovství komunikace. 

2. Posluchač bude platit školné v českých korunách. 

3. Posluchač se zavazuje zaplatit školné ve výši xxxxx Kč bez DPH.  

4. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1931 občanského zákoníku sjednávají, že v případě, že 
posluchač nesplní (neuhradí řádně a včas) některou ze splátek, ztrácí výhodu splátek a EC má 
právo žádat a vyfakturovat celou zbývající částku školného a posluchač je tuto povinen uhradit. 

5. Podrobný popis a specifikace (obsah vzdělávání, řádná délka trvání jednotlivých částí studia 
apod.) jsou uvedeny na internetových stránkách EC (www.essentialcollege.cz). 

6. Součástí ceny školného je občerstvení pro posluchače po celou dobu výuky (káva/čaj, voda, 
sladké pečivo, ovoce apod.). 

7. Součástí studia na EC je i proces Komplexního poznání, který je již započítán v ceně studia. 
Komplexní poznání je časově omezená online služba, která je posluchači zpřístupněna k 
vyplnění v dohodnutém čase. V případě marného uplynutí dohodnuté lhůty pro vyplnění 
Komplexního poznání, která je nezbytnou součástí přijímacího procesu, je posluchač povinen 
uhradit náklady na opětovné zajištění celého procesu. Náklady jsou ve výši 2000,- Kč bez DPH. 

  
III. Povinnosti EC 

1. EC se zavazuje zabezpečit kvalitní odborné studium poskytující ucelené, systematické 
teoretické a praktické znalosti daných oborů na aktuální úrovni, která kvalifikuje posluchače 
jako absolventa pro výkon náročných odborných činností zejména v manažerské, obchodní, 
konzultantské a pomáhající sféře.   

2. EC má povinnost vybírat a poskytovat jen lektory/supervizory, kteří za sebou mají 
prokazatelné profesní úspěchy a dokáží takto získané dovednosti předat posluchači.   

3. EC poskytuje posluchači studium v souladu s touto smlouvou.   

4. EC se zavazuje organizovat výuku a provádět posluchače vzděláváním, tréninkem a praxí tak, 
aby docházelo k co nejlepším výsledkům, kterých je posluchač schopen a ochoten dosáhnout. 
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IV. Povinnosti posluchače 
1. Posluchač se zavazuje řádně a včas zaplatit školné a související platby specifikované především 

v článku II.   

2. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, školné se hradí bezhotovostním převodem na účet EC 
6235203002/5500, variabilní symbol je číslo faktury se splatností 7 dní od vystavení faktury. 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. 

3. Posluchač potvrzuje, že byl s uvedeným seznámen a zavazuje se dodržet předepsaný způsob 
identifikace platby a splatnost, v opačném případě odpovídá za možné důsledky.   

4. V případě prodlení s platbou posluchače, tento je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z dlužné částky za každý den prodlení. Pokuta je splatná na základě vystavené výzvy do 7 dní 
od jejího vystavení. Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody a ani jiné zákonné nároky.   

5. Posluchač se zavazuje řádně studovat a plnit všechny povinnosti dle této smlouvy (včetně 
směrnic níže) a dle pokynů lektora a studijního trenéra, který je mu po dobu studia přidělen a 
seznamovat se s aktualitami EC. Dále je povinen řídit se pokyny studijního oddělení.   

6. Bližší úprava práv a povinností posluchače je uvedena ve směrnici O Přijímacím řízení, 
průběhu studia a zakončení, která se nachází na internetové adrese EC 
(www.essentialcollege.cz/profesni-studium/mistrovstvi-v-komunikaci-msc/). 

7. Další práva a povinnosti posluchače jsou uvedeny jako obsah směrnice O písemných pracích 
posluchačů, která se nachází na internetové adrese EC (www.essentialcollege.cz/profesni-

studium/mistrovstvi-v-komunikaci-msc/). 
 

V. Další ustanovení 
1. Posluchač souhlasí s tím, že v případech, kdy v průběhu trvání smluvního vztahu z jakéhokoliv 

důvodu posluchač studium zanechá nebo v případě vyloučení posluchače ze studia, nemá v 
žádném případě nárok na vrácení žádné platby a zbývající platby je povinen doplatit v souladu 
s touto smlouvou. 

2. Posluchač tímto potvrzuje, že se seznámil s aktuální platnou výší plateb EC spojených se 
studiem. 

 

VI. Mlčenlivost 
1. Posluchač se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v 

průběhu studia, a to především o výukových postupech EC, používaných technologiích, know-
how, výši školného, obchodním tajemství EC. 

2. Posluchači je striktně zakázáno šíření podkladů k výuce (výukových prezentací, učebních 
pomůcek, skript či jakýchkoliv dalších materiálů), které mu byly v rámci výuky zpřístupněny 
(to vše dále jen jako „chráněné informace“). 

3. Posluchač se zavazuje, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti chráněných informací nebude 
dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. 

4. V případě porušení povinností týkajících se ochrany chráněných informací podle této smlouvy 
vzniká EC právo uplatnit u posluchače, který tyto povinnosti porušil, nárok na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

5. Povinnosti z této smlouvy plynoucí platí jak po celou dobu trvání Smlouvy, tak po jejím 
ukončení bez časového omezení. 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
1. Posluchač se zavazuje písemně nahlásit EC veškeré změny týkající se jeho identifikačních údajů 

uvedených v této smlouvě o studiu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne změny. 
2. Vztahy založené touto smlouvou zanikají obecnými způsoby zániku závazku dle platných 

právních předpisů (mimo těch, které jsou touto smlouvu vymezené, že se na ně plynutí času 
nevztahuje), zejména: 

a. řádným ukončením studia tedy absolvováním, 
b. vyloučením ze studia na základě nesplnění povinností posluchače vymezených 

obsahem této smlouvy, 
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c. jiným způsobem ukončení studia (např. písemným oznámením posluchače o 
zanechání studia), 

d. ukončením smluvního vztahu založeného touto smlouvou dohodou smluvních stran. 
3. Tato smlouva a vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky. 
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace (včetně zasílání faktur) může probíhat 

formou elektronické pošty na email, který posluchač uvedl v plném vědomí, že nese 
zodpovědnost za případné nedoručení způsobené chybou jeho schránky, provozovatele 
poštovního serveru apod. Zpráva se pokládá za doručenou okamžikem jejího odeslání na 
udanou e-mailovou adresu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že jsou ohledně obsahu této smlouvy vázány mlčenlivostí vůči 
třetím osobám. 

6. V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy platnými a nedotčenými. 

7. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou číslovaného písemného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

8. Posluchač svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se všemi dokumenty, které jsou nedílnou 
součástí smlouvy, rozumím jim, nemá k nim výhrad či doplnění a souhlasí s nimi. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. Každá ze smluvních stran svým podpisem potvrzuje, že jedno vyhotovení obdržela. 

10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na 
základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a tísně, na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
V __________ dne __________     V __________ dne __________ 
 
 
__________________________    __________________________ 
podpis zástupce EC     podpis posluchače 
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