TATO SMLOUVA JE POUZE PRO PROSTUDOVÁNÍ – PROSÍM NEPODEPISOVAT
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
(dále jen „VŠFS“)
na straně jedné
a
jméno a příjmení
datum narození:
trvale bytem:
číslo občanského průkazu (cestovního pasu):
(dále jen „student“)
na straně druhé
uzavřeli dne, měsíce a roku níže uvedeného

tuto
smlouvu o studiu (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách studia studenta na Vysoké škole finanční a správní, a.s.
se sídlem Praha 10, Vršovice, Estonská 500/3, PSČ 101 00, IČO: 04274644, a to v prezenční / kombinované formě studia
počínaje akademickým rokem 2021/2022.

II.
1.

Student je přijat ke studiu na VŠFS v bakalářském studiu ve studijním programu specifikovaném v Rozhodnutí o přijetí
ke studiu, které se stane přílohou a nedílnou součástí této smlouvy po splnění podmínek uvedených v § 48 a násl. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „Podmínky pro vydání Rozhodnutí o přijetí ke studiu“).
Smluvní strany se dohodly, že studijní program může být změněn novým Rozhodnutím o přijetí ke studiu.

2.

VŠFS bude studentovi od akademického roku 2021/2022 poskytovat vzdělávání dle této smlouvy.

3.

Studijní programy bakalářského studia jsou orientovány na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků z oblasti
podnikové, finanční, veřejné správy a informačních technologií s hlubokou teoretickou fundací, reálnými znalostmi
praktických realizačních postupů a technik, rozvinutými praktickými profesními dovednostmi, odpovídajícími
komunikačními schopnostmi a kvalitní jazykovou kompetencí. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní
závěrečnou zkouškou.

4.

Standardní doba studia v prezenční / kombinované formě bakalářského studijního programu je tři roky v souladu
s akreditovaným studijním programem.

5.

Na základě písemné žádosti o prodloužení studia může být standardní doba studentovi prodloužena v souladu s platnými
právními a vnitřními předpisy školy. V této době student plní studijní povinnosti dané studijním plánem příslušného
studijního programu, včetně obhajoby bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky. Konkrétní podmínky budou
sjednány v dodatku k této smlouvě o studiu.

6.

Student, který úspěšně ukončil bakalářské studium na VŠFS, má právo užívat před svým jménem označení absolventa titul „bakalář” (Bc.).
III.

VŠFS se zavazuje:

1.

zabezpečit kvalitní odborné studium poskytující ucelené a systematické teoretické znalosti daných oborů na aktuální
úrovni, která kvalifikuje absolventy pro výkon náročných odborných činností v podnikové a finanční sféře, ve státní
správě a samosprávě a v oblasti informatiky,

2.

vybírat pedagogy se zřetelem k jejich odborným znalostem, pedagogickým schopnostem a předcházející odborné praxi,

3.

zabezpečit veškerý provoz a vybavení školy odpovídajícím technickým a materiálním zařízením,

4.

poskytnout studentovi studium v souladu s obecně závaznými předpisy, Statutem, Studijním a zkušebním řádem,
Stipendijním řádem, Disciplinárním řádem a dalšími vnitřními předpisy VŠFS a touto smlouvou,

5.

zveřejňovat aktuální znění vnitřních předpisů.
IV.

Student se zavazuje:
1.

studovat řádně a plnit všechny povinnosti dle této smlouvy, obecně závazných předpisů a aktuálně platných vnitřních
předpisů VŠFS (Statut, Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád, Disciplinární řád apod.),

2.

včas platit poplatek za studium a administrativní poplatky spojené se studiem, které jsou schváleny statutárním orgánem
a následně vydány vnitřním předpisem vždy před zahájením příslušného akademického roku,

3.

uhradit VŠFS škodu, kterou by jí způsobil z nedbalosti nebo úmyslně,

4.

zajistit si sám a na vlastní náklady učebnice, studijní materiály a pomůcky předepsané školou,

5.

seznamovat se s aktuálním zněním vnitřních předpisů VŠFS.
V.

1.
2.

Smluvní strany této smlouvy se shodly na úhradě nákladů spojených se studiem, a to placením poplatku za studium
a administrativních poplatků ve výši stanovené VŠFS.
Poplatek za studium pro první ročník je sjednán ve výši
pro prezenční formu studia 58 000 Kč (slovy padesát osm tisíc korun českých) / pro kombinovanou formu studia
55 000 Kč (slovy padesát pět tisíc korun českých)
̶

3.

Výše uvedený poplatek za studium platí i pro druhý a třetí ročník studia, přičemž jeho výše může být v závislosti na vývoji
inflace zvyšována takto: pokud index růstu spotřebitelských cen podle sdělení Českého statistického úřadu za některý
kalendářní rok, ve kterém probíhá studium, přesáhne hranici 1,5 %, může být poplatek za studium pro akademický rok
začínající v následujícím kalendářním roce navýšen. O rozsahu navýšení rozhodne do 30. dubna každého kalendářního
roku statutární orgán VŠFS s tím, že index navýšení nově stanoveného poplatku za studium pro příští akademický rok
vůči aktuálně platnému poplatku za studium na právě probíhající akademický rok nepřesáhne výše uvedený index růstu
spotřebitelských cen. Aktuální poplatek za studium pro další akademický rok bude zveřejněn nejpozději do 31. května
daného roku na úřední desce VŠFS. S takto stanovenou výší poplatku za studium vždy na další každý rok studia student
souhlasí, zavazuje se seznámit se s aktuální výší a poplatek za studium v uvedené výši platit.

4.

Poplatek za studium se hradí bezhotovostním převodem na účet VŠFS č.: 177659927/0300. Informace týkající se
identifikace plateb poplatku za studium budou studentovi zaslány na e-mailovou adresu, kterou student uvedl v dotazníku
pro volbu způsobu poplatku za studium. Student potvrzuje, že byl s uvedeným seznámen a zavazuje se dodržet
předepsaný způsob identifikace platby, v opačném případě odpovídá za možné důsledky.

5.

Poplatek za vystavení průkazu studenta je stanoven ve výši 100 Kč včetně DPH a je splatný současně s I. splátkou
poplatku za studium v souladu s touto smlouvou (dále jen „poplatek za průkaz studenta“).

6.

Student se zavazuje uhradit VŠFS poplatek za studium za první ročník na základě faktury zaslané studentovi na jím
uvedenou kontaktní e-mailovou adresu takto:
I. splátku poplatku za studium ve výši 50 % celkového poplatku za studium nejpozději do 31. 7. 2021 v případě
smluv uzavřených do 17. 7. 2021, resp. nejpozději do dvou týdnů od podpisu této smlouvy v případě smluv
uzavřených později než 17. 7. 2021, přičemž úhrada minimálně této I. splátky poplatku za studium a poplatku
za průkaz studenta je podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. VI. odst. 17.,
II. splátku zbývajícího poplatku za studium nejpozději do 30. 9. 2021.
̶

pro prezenční formu: Pokud student uhradí 100 % celkového poplatku za studium za první ročník nejpozději do 30.
6. 2021, bude mu přiznána sleva (early bird bonus) ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), která bude
započtena oproti poplatku za studium v prvním ročníku, tj. student uhradí 53 000 Kč. V případě pozdějšího uhrazení
poplatku se sleva neuplatní a bude uhrazen poplatek za studium v prvním ročníku v původní výši dle čl. V. odst. 2.
výše / pro kombinovanou formu: Pokud student uhradí 100 % celkového poplatku za studium za první ročník
nejpozději do 30. 6. 2021, bude mu přiznána sleva (early bird bonus) ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých),
která bude započtena oproti poplatku za studium v prvním ročníku, tj. student uhradí 50 000 Kč. V případě pozdějšího
uhrazení poplatku se sleva neuplatní a bude uhrazen poplatek za studium v prvním ročníku v původní výši dle čl. V.
odst. 2. výše.
Pokud student uhradí 50 % celkového poplatku za studium za první ročník nejpozději do 30. 6. 2021 a zbylých 50 %
do 30. 9. 2021, bude mu u druhé splátky přiznána sleva (early bird bonus) ve výši 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun
českých), která bude započtena oproti poplatku za studium v prvním ročníku, tj. student uhradí 1. splátku do

̶

̶

̶
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30. 6. 2021 ve výši 29 000 Kč a 2. splátku do 30. 9. 2021. V případě pozdějšího uhrazení poplatku nebo jeho části se
sleva neuplatní a bude uhrazen poplatek za studium v prvním ročníku v původní výši dle čl. V. odst. 2. výše. / pro
kombinovanou formu: Pokud student uhradí 50 % celkového poplatku za studium za první ročník nejpozději do 30.
6. 2021 a zbylých 50 % do 30. 9. 2021, bude mu u druhé splátky přiznána sleva (early bird bonus) ve výši 3 000 Kč
(slovy tři tisíce korun českých), která bude započtena oproti poplatku za studium v prvním ročníku, tj. student uhradí
1. splátku do 30. 6. 2021 ve výši 27 500 Kč a 2. splátku do 30. 9. 2021. V případě pozdějšího uhrazení poplatku nebo
jeho části se sleva neuplatní a bude uhrazen poplatek za studium v prvním ročníku v původní výši dle čl. V. odst.
2.výše.
Poplatek za studium v aktuální výši dle odstavce 3 tohoto článku za druhý a třetí ročník se student zavazuje uhradit VŠFS
na základě faktury zaslané elektronicky na e-mailovou adresu v Informačním systému VŠFS (dále jen „IS VŠFS“), která
je studentovi přidělena zápisem do studia, ve dvou splátkách, a to takto:
̶

̶

I. splátka poplatku za studium ve výši 50 % nejpozději do 30. 6. 2022 za druhý ročník a do 30. 6. 2023 za třetí ročník;
II. splátka zbývajícího poplatku za studium nejpozději do 30. 9. 2022 za druhý ročník a do 30. 9. 2023 za třetí ročník.

7.

V případě II. splátky poplatku za studium má student právo požádat o splátkový kalendář v souladu s platnými vnitřními
předpisy. Student je povinen zaplatit za splátkový kalendář příslušný administrativní poplatek v souladu s aktuálně
platným sazebníkem administrativních poplatků schváleným představenstvem a podat písemnou žádost nejpozději 30
dnů před termínem splatnosti II. splátky poplatku za studium. Na poskytnutí splátkového kalendáře není právní nárok.
Pokud student nesplatí jakoukoli splátku dle příslušného splátkového kalendáře řádně a včas, je VŠFS oprávněna žádat
úhradu celé zbylé II. splátky poplatku za studium (tzv. ztráta výhody splátek) a postupovat právní cestou včetně vymáhání
smluvní pokuty dle odstavce 10. Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodly, že ke dni přerušení, zanechání
nebo jiného ukončení studia ze strany studenta jsou automaticky bez dalšího splatné veškeré budoucí vyčíslené a
fakturované částky nákladů spojených se studiem včetně případných budoucích splátek zbylé II. splátky, přičemž student
s tímto postupem souhlasí, považuje jej za přiměřený a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu snížení poplatku za
studium.

8.

Pokud student v rámci standardní doby studia nesplní studijní povinnosti dané studijním plánem příslušného studijního
programu a požádá o prodloužení studia dle čl. II., odst. 5. této smlouvy a jeho žádosti se vyhoví, zaplatí za každý další
akademický rok poplatek za studium pro daný akademický rok stanovený a uveřejněný způsobem podle odstavce 3
v souladu s podmínkami sjednanými v dodatku k této smlouvě o studiu.

9.

Pokud student v rámci standardní doby studia splní studijní povinnosti dané studijním plánem příslušného studijního
programu a nebude mít složenou pouze státní závěrečnou zkoušku (celou nebo některou její část) a požádá o prodloužení
studia dle čl. II., odst. 5. této smlouvy a jeho žádosti se vyhoví, zaplatí pouze administrativní poplatek za uzavření dodatku
ke smlouvě a poplatek za skládání státní závěrečné zkoušky dle aktuálně platného sazebníku administrativních poplatků
schváleného představenstvem a v souladu s podmínkami sjednanými v dodatku k této smlouvě o studiu.

10.

Neuhradí-li student předepsaný poplatek za studium nebo jeho splátku ve sjednaném termínu, může VŠFS požadovat za
každý započatý měsíc prodlení uhradit kromě poplatku za studium nebo jeho jednotlivých splátek v předepsané výši
navíc částku 1 000 Kč způsobem uvedeným v odstavci 4. Právo na náhradu škody není výše uvedeným ujednáním
smluvních stran dotčeno. Student výše stanovenou částku (výši smluvní pokuty) a výši dalších administrativních poplatků
považuje za přiměřené a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejich snížení.

11.

Neuhradí-li student jakýkoliv ze splatných závazků vůči VŠFS a předá-li VŠFS tuto pohledávku zastupující inkasní
společnosti k jejímu vymáhání, budou studentovi účtovány náklady spojené s vymáháním této pohledávky ve výši 1 000
Kč bez DPH.

12.

Neuhrazení jakýchkoliv splatných závazků studenta vůči VŠFS, a to zejména nezaplacení vzniklé náhrady škody
dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy, poplatku za studium a administrativních poplatků ve sjednané výši a ve stanovených
termínech, a dále jiné porušení této smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi studentem a VŠFS, je důvodem, pro který
může VŠFS od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, ani nároků, které vznikly do dne odstoupení od smlouvy. Dalším důvodem odstoupení VŠFS od této
smlouvy může být nesplnění podmínek pro vydání Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Smluvní strany se dohodly, že pokud
student nesplní podmínku pro vydání Rozhodnutí o přijetí ke studiu z důvodu nedodání nostrifikační doložky nejpozději
do 30. 9. 2021, bude student dne 1. 10. 2021 zapsán do příslušného programu celoživotního vzdělávání v rámci
akreditovaného bakalářského studijního programu specifikovaném v Rozhodnutí o přijetí ke studiu (dále jen „program
CŽV“). Doba studia v programu CŽV je jeden rok. O absolvování studia v rámci programu CŽV vydá VŠFS studentovi
osvědčení. Aktuální podmínky programu CŽV budou uveřejněny na internetových stránkách VŠFS, popř. budou
k dispozici na studijním oddělení VŠFS. Za studium programu CŽV student uhradí roční kurzovné ve výši viz výše
poplatku za studium dle části V., odst. 2, přičemž úhrada tohoto kurzovného za první rok bude provedena přednostně
započtením vůči případné již zaplacené částce poplatku za studium nebo jeho části za první rok studia dle odstavce 2.
Student souhlasí s tím, že v případech, kdy z jakéhokoliv důvodu studium programu CŽV ukončí či zanechá, zůstává
zaplacené kurzovné VŠFS. Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodly, že ke dni zanechání nebo jiného
ukončení studia CŽV ze strany studenta jsou automaticky bez dalšího splatné veškeré budoucí vyčíslené a fakturované
částky nákladů spojených se studiem CŽV včetně případných budoucích splátek kurzovného, přičemž student s tímto
postupem souhlasí, považuje jej za přiměřený a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu snížení kurzovného. Smluvní
strany této smlouvy se dohodly, že po absolvování studia v rámci programu CŽV bude student na základě přihlášky ke
studiu přijat do bakalářského studijního programu. Po rozhodnutí o přijetí ke studiu do 1. ročníku budou úspěšným
absolventům (alespoň 40 kreditů) na základě jejich žádosti uznány zkoušky nebo splnění jiných studijních povinností
v rámci programu CŽV a umožněn zápis do 2. ročníku bakalářského studia.
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13.

Závazek studenta uhradit poplatek za studium podle čl. V., odst. 6. až 9. této smlouvy se považuje za splněný také
v případě, že za studenta uhradí poplatek za studium ve výši a termínech stanovených touto smlouvou jiná třetí osoba
(např. jeho zaměstnavatel). Student se zavazuje samostatně sjednat s třetí osobou, která za něj zaplatí poplatek za studium
dle tohoto odstavce, že tak za něj učiní a že tato třetí osoba nebude nikdy požadovat vrácení zaplaceného poplatku za
studium na VŠFS z důvodu toho, že je osobou odlišnou od studenta a ani z jiných důvodů. Při porušení této povinnosti
nese student odpovědnost, včetně případné odpovědnosti za náhradu škody vůči VŠFS.

14.

Student souhlasí s tím, že v případech, kdy se nezapíše ke studiu do příslušného ročníku ve lhůtě stanovené VŠFS, bude
mu poplatek za studium vrácen na základě písemné žádosti podané v akademickém roce 2021/2022 s tím, že uhrazená
částka bude snížena o administrativní poplatek dle aktuálně platného sazebníku administrativních poplatků schváleného
představenstvem.

15.

Student souhlasí s tím, že v případech, kdy v průběhu akademického roku z jakéhokoliv důvodu studium ukončí, zanechá
či přeruší, zůstává zaplacený poplatek za studium VŠFS, a to v souladu s aktuálně platným rozhodnutím rektorky.
Přerušení studia bude povoleno až po zaplacení celého poplatku za studium za příslušný akademický rok. Pouze
v případech zvlášť hodných zřetele může předsedkyně představenstva povolit výjimku. Student souhlasí s tím, že
v případě vyloučení ze studia v souladu s vnitřními předpisy školy, nemá v žádném případě nárok na vrácení poplatku
za studium.

16.

Je-li faktura na poplatek za studium na žádost studenta vystavena na jinou osobu, než se kterou je smlouva uzavřena
(zejména zaměstnavatel), nebo faktura je prokazatelně hrazena jinou osobou, než na kterou je faktura vystavena, budou
v případě vystavení dobropisu faktury vráceny finanční prostředky osobě, která tuto fakturu uhradila. Pokud mají být
finanční prostředky převedeny jiné osobě než té, která fakturu uhradila, nebo na jiný účet, musí s tím tato osoba písemně
souhlasit.

17.

Student, kterému bylo povoleno přerušení nebo opakování studia, uhradí poplatek za studium za akademický rok,
ve kterém bude ve studiu po přerušení pokračovat nebo za akademický rok, který bude opakovat, a to v termínech,
způsobem a ve výši, jaká je platná pro příslušný ročník.

18.

Student tímto potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platnou výší administrativních poplatků VŠFS spojených se studiem
v souladu s aktuálně platným sazebníkem administrativních poplatků schváleným představenstvem a že s nimi bez
výhrad souhlasí.
VI.

1.

Student svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje, že je povinen seznámit se s vnitřními předpisy VŠFS (Statut,
Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád, Disciplinární řád apod.) bez zbytečného prodlení a dále se zavazuje seznamovat
se průběžně s jejich aktuálním zněním.

2.

Smluvní strany se dohodly, že v případě omezení výuky či jejího zrušení z důvodu vládních opatření v souvislosti
s epidemiologickou situací či jinými mimořádnými událostmi nebo karanténou, které škola není schopna ovlivnit,
nevznikne VŠFS žádná povinnost na poskytnutí slevy na poplatku za studium či vrácení části poplatku za studium, ani
jiné protiplnění, resp. student se případného protiplnění vzdává. Podpisem této Smlouvy student stvrzuje, že bere výše
uvedené na vědomí.

3.

VŠFS zpracovává osobní údaje studenta ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné zejména pro naplnění smluvního vztahu a průkaznosti finančního
plnění mezi smluvními stranami a pro naplnění právních povinností ve vztahu k příslušným státním orgánům. Doba
zpracování osobních údajů je odvozena od příslušných právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zejména
v souladu se zákonem č 111/1998 Sb., o vysokých školách, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky. Student má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě nepřesného nebo chybného zpracování má
student právo na opravu, v případě nadbytečného zpracování osobních údajů má právo požadovat výmaz. Zároveň má
právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7.
Neposkytnutí osobních údajů může být překážkou pro realizaci smlouvy a důvodem pro nepřijetí studenta ke studiu na
VŠFS.

4.

Student dále bere na vědomí, že VŠFS na základě zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
o něm poskytne potřebné údaje Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky jako o osobě, za kterou hradí zdravotní
pojištění stát a České správě sociálního zabezpečení v rámci sociálního pojištění.

5.

Student se zavazuje písemně nahlásit VŠFS do IS VŠFS veškeré změny týkající se jeho identifikačních údajů uvedených
v této smlouvě o studiu, a to do 30 dnů ode dne změny.

6.

Vztahy založené touto smlouvou zanikají obecnými způsoby zániku závazku dle platných právních předpisů, zejména:
řádným ukončením studia vykonáním státní závěrečné zkoušky,
̶
vyloučením ze studia,
̶
jiným zákonným způsobem ukončení studia (např. oznámením studenta o zanechání studia),
̶
ukončením smluvního vztahu založeného touto smlouvou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy
v souladu s čl. V., odst. 12. této smlouvy.

7.

Tato smlouva a vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran a jejich
vzájemné vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Smluvní strany se dohodly, že adresa pro doručování studentovi je adresa uvedená v IS VŠFS (adresa nahlášená
studentem škole). O změně adresy je student povinen neprodleně VŠFS informovat, tak aby mohla být zajištěna možnost

̶
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nepřetržité vzájemné komunikace v souladu se zákonem o vysokých školách, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a
Studijním a zkušebním řádem.
9.

Datem uhrazení daňového dokladu (faktury) a jakéhokoli jiného závazku studenta vůči VŠFS se rozumí den připsání
částky na účet VŠFS. V případě chybně vystaveného daňového dokladu (faktury) je student povinen písemně
(a s konkrétními výhradami) vyrozumět o této skutečnosti VŠFS, která je povinna neprodleně vystavit a doručit
studentovi opravený daňový doklad (fakturu).

10.

Smluvní strany se dohodly, že žádná ze stran nesdělí žádné třetí osobě pro jakýkoli účel žádné informace ohledně obsahu
této smlouvy (dále jen „důvěrné informace“), a ani důvěrné informace nepoužije či nevyužije, ani neposkytne jakékoli
osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany s výjimkou případů, kdy zveřejnění nebo poskytnutí důvěrné
informace vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.

11.

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatná. Tato smlouva v plném
rozsahu ruší a nahrazuje vše, co uzavření této smlouvy předcházelo a týkalo se stejného předmětu (plnění) jako tato
smlouva. Pro jakékoli vztahy smluvních stran ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením ustanovení § 566
odst. 2 občanského zákoníku význam pouze ustanovení smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti
včetně e-mailové korespondence jsou bez právního významu.

12.

Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost,
neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové
neplatné, neúčinné, popř. zdánlivé ustanovení smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým
dopadem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být
nahrazeno, a původnímu úmyslu smluvních stran, a to ve lhůtě 10 dnů od obdržení kteroukoli smluvní stranou příslušné
výzvy druhé smluvní strany smlouvy.

13.

Student bere na vědomí, že z důvodu zachování kvality a akademické korektnosti budou všechny jeho seminární práce a
kvalifikační práce (dále jen „práce“) vloženy do antiplagiátorského systému „Turnitin“. Student zároveň svým podpisem
pod smlouvou stvrzuje svůj souhlas s uložením jeho prací do výše uvedeného antiplagiátorského programu.

14.

Student prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má:
a) zajištěno vhodné ubytování po standardní dobu studia na území České republiky,
b) má uzavřeno zdravotní pojištění, v němž je zahrnuta mj. i péče související s onemocněním COVID-19,
c) má řádně zajištěno vycestování z území České republiky, a to rovněž pro případ vycestování z území ČR za asistence
orgánů státní správy.
Pro případ, že v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví, popřípadě jiných státních orgánů České republiky
vzniknou VŠFS prokazatelné náklady při zajištění ubytování, zdravotní péče nebo vycestování studenta podle tohoto
ustanovení, se student zavazuje uhradit VŠFS tyto náklady na základě faktury zaslané elektronicky na e-mailovou adresu
v Informačním systému VŠFS, a to do 21 dnů od jejího doručení.

15.

Obě smluvní strany na sebe přejímají nebezpečí změny okolností ve svůj neprospěch, žádná ze smluvních stran nemá
právo dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

16.

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.

17.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti však tato smlouva nabývá
nejdříve dnem úhrady minimálně I. splátky poplatku za studium za první ročník a poplatku za průkaz studenta, a to dle čl.
V., odst. 5. a 6. této smlouvy.

18.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých
údajů a jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ………………………………

.....................................................…………

........................................................

podpis zástupce univerzity

student
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