č. smlouvy:

TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.
se sídlem:
Korunní 1065/107, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
IČO:
08596077,
zastoupená:
Jindřichem Nováčkem, ředitelem CEMAS
zapsaná v:
OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 321661,
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu:
123-532570207/0100
provozovatel Centra manažerských studií,
dále jako „CEMAS“
a
jméno a příjmení
datum narození:
trvalý pobyt:
dále jako „Posluchač“
nebo výše uvedení účastníci dále společně jako „Smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále také jen „občanský zákoník“), tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ MANAŽERSKÉHO
PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
(dále též jen „Smlouva“):
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Tato Smlouva je Smluvními stranami uzavírána v návaznosti na rozhodnutí ředitele
CEMAS, jímž byl Posluchač v souladu s ustanovením článku 4 odst. 1 ve spojení
s ustanovením článku 4 odst. 4 Vzdělávacího a zkušebního řádu Centra manažerských studií
(dále jen „Vzdělávací a zkušební řád“) přijat ke vzdělávání ve vzdělávacím programu
manažerského profesního vzdělávání Master of Business Administration (MBA) v oboru
specifikovaném v čl. 2. této Smlouvy pro vzdělávací rok 2021/2022.
2. Manažerské profesní vzdělávání poskytované CEMAS je formou dalšího vzdělávání a
prohlubování kvalifikace, odborných znalostí, dovedností a manažerských kompetencí
navazující především na poznatky a zkušenosti získané předchozím vysokoškolským
studiem a manažerskou praxí. Je zaměřeno na zvládnutí praktických dovedností potřebných
k výkonu povolání podložených dostatečnými teoretickými znalostmi důležitými pro
efektivní činnost řídících pracovníků na vyšších stupních řízení včetně rozvoje tvůrčího a
proaktivního přístupu k řešení rozhodovacích problémů. V neposlední řadě je toto
vzdělávání zaměřeno také na osvojení si efektivních technik vlastního profesního i osobního
rozvoje.
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Článek 2
Předmět smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností CEMAS a Posluchače
při poskytování manažerského profesního vzdělávání ve vzdělávacím programu Master of
Business Administration (MBA) v oboru
„Management inovací“ (dále jen „Vzdělávací program“).
Článek 3
Průběh vzdělávání
1. Vzdělávání ve Vzdělávacím programu je zahájeno ke dni zápisu Posluchače ke vzdělávání.
2. Vzdělávání probíhá kombinovanou formou, v níž se uplatňují principy prezenčního
i distančního vzdělávání. Vzdělávací plány pro jednotlivé obory vzdělávání zahrnují
přednášky a semináře, které se konají podle stanoveného rozvrhu, a které předpokládají
osobní účast Posluchače, a dále samostudium doplněné konzultacemi s vyučujícími. Bližší
podmínky stanoví Vzdělávací a zkušební řád.
3. Standardní doba vzdělávání ve Vzdělávacím programu je dvoumodulová. Podrobnosti
stanoví harmonogram vzdělávání, který bude poskytnut Posluchači dálkovým přístupem.
4. Na základě písemné žádosti Posluchače může ředitel CEMAS povolit Posluchači
prodloužení vzdělávání v případě, že Posluchač v řádných termínech nesplní stanovené
Vzdělávací povinnosti, a to nejvýše na dvojnásobek standardní doby vzdělávání dle
předchozího odstavce. V případě, že Posluchač nesplní všechny stanovené povinnosti
v takto prodloužené době vzdělávání, jeho vzdělávání se uplynutím této doby automaticky
ukončuje.
5. Na základě písemné žádosti Posluchače může ředitel CEMAS povolit Posluchači přerušení
vzdělávání, a to nejvýše na dobu jednoho vzdělávacího roku. V případě, že Posluchač
překročí nejvyšší přípustnou dobu přerušení vzdělávání, jeho vzdělávání se obnovuje. Po
dobu, po kterou je vzdělávání přerušeno neběží lhůty dle předchozího odstavce.
6. V případě prodloužení vzdělávání nebo pokračování ve vzdělávání po jeho přerušení
CEMAS zařadí Posluchače do modulu, který nejlépe odpovídá dosavadním splněným
Vzdělávacím povinnostem Posluchače. Pokud by v takovém případě již nebylo ze strany
CEMAS poskytováno manažerské profesní vzdělávání ve vzdělávacím programu v oboru,
do kterého je Posluchač přihlášen, zařadí jej do obsahově nejbližšího oboru.
7. V souvislosti s poskytováním manažerského profesního vzdělávání se CEMAS zavazuje
zejména:
a) zajistit Posluchači kvalitní odborné vzdělávání prostřednictvím kvalifikovaných
lektorů,
b) zabezpečit organizaci výuky, její průběh a kontrolu vzdělávání v souladu
s harmonogramem vzdělávání a Vzdělávacím a zkušebním řádem,
c) v případě splnění veškerých Vzdělávacích povinností, po zaplacení kurzovného a
veškerých dalších poplatků dle této Smlouvy udělit Posluchači diplom o absolvování
Vzdělávacího programu. Posluchač, kterému byl udělen diplom, smí užívat profesní
titul Master of Business Administration (ve zkratce MBA) uvedený za jménem,
který není akademickým titulem podle zákona o vysokých školách.
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8. V souvislosti s poskytováním manažerského profesního vzdělávání se Posluchač zavazuje
zejména:
a) řádně plnit všechny povinnosti dle této smlouvy, Vzdělávacího a zkušebního řádu,
harmonogramu vzdělávání, obecně závazných právních předpisů a vnitřních
předpisů CEMAS,
b) zaplatit kurzovné a další poplatky stanovené v této Smlouvě.
9. Není-li vzdělávání ukončeno dříve, končí udělením diplomu o jeho absolvování.
Článek 4
Kurzovné a další poplatky za Vzdělávání
1. Kurzovné, jakožto úplata za poskytování manažerského profesního vzdělávání dle této
Smlouvy, činí 95.000,- Kč včetně DPH v zákonné výši. Posluchač je povinen zaplatit
kurzovné bezhotovostním převodem na účet CEMAS uvedený v záhlaví této Smlouvy
nebo hotovostní platbou nejpozději 5 dnů před zahájením vzdělávání; zaplacením
kurzovného se rozumí připsání celé částky na účet CEMAS. V případě prodlení Posluchače
se zaplacením kurzovného má CEMAS právo od této Smlouvy odstoupit.
2. Posluchač má dále povinnost zaplatit CEMAS další poplatky dle tohoto odstavce včetně
DPH v zákonné výši:
Prodloužení vzdělávání

5.000,- Kč/měsíc

Poplatek za pokračování ve vzdělávání po přerušení

4.000,- Kč

Opakovaná zkouška

1.000,- Kč

Opakovaná souhrnná manažerská zkouška

5.000,- Kč

Opakovaná obhajoba závěrečné práce

5.000,- Kč

3. Neúčast Posluchače na vzdělávání dle této Smlouvy nemá vliv na jeho povinnost platit
kurzovné a další poplatky dle této Smlouvy.
4. Po dobu přerušení vzdělávání Posluchač neplatí kurzovné; tím není dotčena povinnost
zaplatit poplatek za pokračování ve vzdělávání.

Článek 5.
Závěrečná ustanovení
1. Nevyplývá-li z ustanovení této Smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti z ní, jakož i
z jejího případného porušení vyplývající, příslušnými ustanoveními právního řádu České
republiky, zejména občanského zákoníku.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě považují za obchodní
tajemství CEMAS ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a za důvěrné
informace.
4. Posluchač tímto ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
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(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů
uvedených v přihlášce ke vzdělávání a v této Smlouvě CEMAS jako správcem osobních
údajů v rozsahu uvedeném v zásadách zpracování osobních údajů uvedených na
internetových stránkách www.cemas.cz v sekci Informace o zpracování osobních údajů a
prohlašuje, že se s těmito zásadami, jakož i se svými právy v souvislosti se zpracováváním
osobních údajů seznámil. Posluchač bere na vědomí, že osobní údaje mohou být správcem
využívány v nezbytném rozsahu i z jiných právních důvodů, než je souhlas Posluchače
s jejich zpracováním (zejména na základě právní povinnosti vést účetnictví a v zájmu
zajištění plnění ze smlouvy o poskytnutí manažerského profesního vzdělávání).
5. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě a to
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Tato Smlouva je sepsána ve 2 (dvou) stejnopisech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží po
jednom stejnopisu.
V Praze dne

V Praze dne

Za CEMAS

Posluchač

Strana 4

