VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O STUDIU 2018/2019
A. PŘIJETÍ KE STUDIU

1) Studiem se pro účely této smlouvy rozumí všechny typy vzdělávacích akcí a kurzů organizovaných vzdělávacím a jazykovým institutem: BOHEMIA INSTITUT s.r.o.,
zastoupený pověřeným pracovníkem, IČ: 28378491, OR vedený u MS v Praze, odd.1 C, vložka 137314, dále jen „Institut“.
2) Přijetím oboustranně podepsané přihlášky ke studiu v listinné podobě Institutem vzniká smlouva o studiu mezi uchazečem a Institutem. Smlouvu nelze
uzavřít distančním způsobem. Ke smlouvě uzavřené mimo prostory Institutu se nepřihlíží.
3) Účinky uzavřené smlouvy nastanou, zapíše-li se uchazeč současně nebo i později ke studiu. Zápis je dovršen zaplacením registračního poplatku.
Zápisem se uchazeč stává účastníkem studia, dále jen „Student“, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o studiu. Dokladem o zápisu je doklad
o zaplacení registračního poplatku.
4) Podmínkou zápisu k jednoletému pomaturitnímu jazykovému kurzu s denním vyučováním je složení maturitní zkoušky nebo jiné zkoušky na téže
úrovni (dále jen maturita). Nedoloží-li student složení maturity ve stanovené lhůtě, souhlasí s tím, že bude převeden do kurzu intenzivního jazykového studia
s obdobnou studijní skladbou a v obdobné hodnotě školného, nedohodne-li se s Institutem jinak.
5) Pomaturitní či intenzivní jazykové kurzy i veřejné jazykové kurzy všech jazyků jsou koncipovány jako přípravné kurzy pro vykonání standardizovaných
jazykových zkoušek uznaných MŠMT v souladu s referenčními úrovněmi dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

B. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1) Institut je povinen provádět výuku dle učebního plánu vzdělávací akce, případně v rozsahu a v kvalitě schválené MŠMT ČR a umožnit Studentovi
účast na této výuce. Výuka probíhá dle studijního rozvrhu a v prostorách určených Institutem. Studentům, kteří úspěšně složili povinné zkoušky a zápočty, Institut vydá
doklad (osvědčení) o absolvování jazykového kurzu či osvědčení o kvalifikaci.
2) Sociální statut studenta je zachován dle příslušných právních předpisů pouze studentům pomaturitního jazykového kurzu s denní výukou, kteří vykonali
první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři ve stejném kalendářním roce jako je rok zahájení jejich studia.
3) Student má právo se zúčastnit výuky prováděné Institutem a právo čerpat další výhody, které Institut nabízí a poskytuje.
4) Student je povinen řádně a včas splnit platební podmínky uzavřené smlouvy. Současně se zavazuje plnit po celou dobu studia studijní úkoly ve vybraném kurzu,
oznámit Institutu písemně případnou změnu zpracovávaných osobních údajů uvedených ve smlouvě, stejně jako změnu dalších podstatných skutečností spojených
s předmětem a účelem této smlouvy.
5) Student je dále povinen řídit se v prostorách Institutu zveřejněným studijním a provozním řádem a obecnými požárními pravidly a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP). Svým podpisem na přihlášce Student stvrzuje, že se s těmito předpisy seznámil a je si vědom své odpovědnosti za škody způsobené jejich porušením.
6) Student dává tímto Institutu souhlas ke zpracování a archivaci osobních údajů uvedených na této přihlášce a smlouvě o studiu, a to pro potřeby školy
v souvislosti se studiem i s budoucími nabídkami vzdělávacích programů, včetně uplatňování práv ze smlouvy. Dále potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke
svým osobním údajům, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.
7) Písemná forma je zachována, jestliže právní jednání podle této smlouvy je učiněno elektronickým podáním, jestliže z něj lze určit, že jednajícím je Student. Toto
je splněno, jestliže podání bude odesláno z elektronické adresy uvedené v přihlášce nebo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.

C. ŠKOLNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Při zápisu se platí registrační poplatek ve výši 200,- Kč, případně v jiné částce na základě akcí vyhlášených Institutem, který je nevratný s výjimkou ustanovení
část D. odst. 4).
2) Výše školného se ujednává ve výši stanovené pro jednotlivé kurzy v přihlášce, případně v jiné částce na základě akcí vyhlášených Institutem. Student svojí volbou
skladby studia v přihlášce určuje celkovou skladbu a výši školného. Celková výše a splatnost školného je uvedena v platebním kalendáři, který je nedílnou
součástí smlouvy o studiu. Školné je splatné v jedné až zpravidla pěti splátkách, jejichž výše a termíny splatnosti budou ujednány při zápisu. Skladbu studia,
jakož i počet, výši a splatnost splátek školného lze změnit pouze písemnou dohodou stran.
3) Platbu školného (splátek školného) lze uskutečnit v hotovosti, složenkou či bankovním převodem na č.ú.: 43-2103370257/ 0100, variabilní symbol =
určen Institutem při registraci, specifický symbol = rodné číslo studenta (bez lomítka; nepovinný údaj).
4) V případě nesplnění platební povinnosti (zčásti nebo zcela) je Institut oprávněn požadovat po Studentovi úhradu úroku z prodlení platby v zákonné výši.

D. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah zaniká ukončením studia, a to jedním z následujících způsobů:
1) Zaplacením odstupného studentem ke dni připsání celé výše odstupného, stanovené v části E., na účet Institutu; o účelu provedené platby se student
zavazuje Institut bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět. V případě, že dosud zaplacené školné bude převyšovat nebo bude rovno ujednané výši odstupného,
student písemně sdělí Institutu, že na ujednanou výši započítává zaplacené školné a současně sdělí číslo účtu nebo adresu, kam Institut má přeplatek poukázat,
případně, že si přeplatek vyzvedne v Institutu osobně po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy toto sdělení dojde Institutu.
2) Písemným ujednáním smluvních stran o ukončeni studia, datem ukončení studia je datum podpisu tohoto ujednání oběma smluvními stranami. V tomto
ujednání lze sjednat i odstupné ve výši dle části E. a jeho splatnost.
3) Vyloučením Studenta, které je Institut oprávněn použít při hrubém porušování studijních a jiných pravidel dle části B. těchto podmínek smlouvy, nevyřeší-li
záležitost jinak. Datem ukončení studia je datum, kdy rozhodnutí Institutu dojde Studentovi. Současně Studentovi vzniká povinnost uhradit do 10 dnů smluvní pokutu
ve výši ujednaného školného.
4) Odstoupením od smlouvy Studentem, jestliže Institut nezahájí výuku v ujednaném termínu a ani v termínu odloženém dle okolností o přiměřenou dobu, anebo jestliže
Institut bez důvodu odepře Studentovi účast na výuce dle smlouvy. V těchto případech má student právo na vrácení zaplaceného školného včetně registračního poplatku.
5) Uplynutím doby trvání studia či složením předepsaných zkoušek, pokud tato skutečnost nastane později na základě písemného ujednání obou smluvních stran.

E. ODSTUPNÉ

1) Výše odstupného se ujednává takto: (S výjimkou PRO CIZINCE ZA ÚČELEM UDĚLENÍ VÍZA, zde řešeno samostatným dodatkem ke smlouvě o studiu)
DATUM UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU NEBO STUDIA
při řádném zahájení
při zahájení studia v jiném termínu nebo
studia v září/ říjen 2018 při řádném zahájení studia v lednu/ únoru 2019
do 30.6.
do 60 dnů před zahájením
do 31.7.
od 59 do 30 dnů před zahájením
do 31.8.
od 29 dnů do 1 dne před zahájením
do 30.9.
ode dne zahájení do 30 dnů po zahájení
po 30.9.
nad 30 dnů po zahájení

VÝŠE
ODSTUPNÉHO

VÝŠE ODSTUPNÉHO V PŘÍPADĚ přijetí k řádnému presenčnímu studiu na veřejné vysoké
škole *(za podmínek níže)

10% školného
30% školného
40% školného
60% školného
100% školného

0
1000 Kč (manipulační poplatek)
10% školného
20% školného
100% školného

*(datum podání přihlášky ke studiu na VŠ nejpozději do 30.6.2018 a současně rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠ nutno doložit Institutu nejpozději do 14 dnů od
jeho obdržení, nejpozději však do 30.9.2018)
2) V případě náhlých zdravotních obtíží a jiných výjimečně závažných důvodů, které podle lékařské či jiné průkazné zprávy nově vznikly po uzavření
smlouvy o studiu a které neumožňují Studentovi dlouhodobě účast na výuce, přičemž Student odmítne nebo nebude schopen akceptovat jiné řešení studijní situace
navrhované Institutem, bude výše odstupného případně upravena podle okolností na základě individuálního posouzení okolností případu Institutem.
3) V případě, že se Student rozhodne ukončit studium po zahájení výuky, zaplatí pouze odstupné v odpovídající výši dle ustanovení části E. odst.1; o účelu provedené platby se student zavazuje Institut bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět. V případě, že již zaplacené školné (splátky školného) bude převyšovat platební
povinnost podle tohoto odstavce, bude Student postupovat podle části D, odst. 1., věty druhá.
4) Student výslovně souhlasí, aby si Institut strhl celé odstupné nebo jeho část a nebo smluvní pokutu ze zaplacených splátek školného.

