
Smlouva o účasti v programu celoživotního vzdělávání  
 
 
Univerzita Karlova v Praze 
se sídlem: Ovocný trh 3 -5, Praha 1 
IČ: 00216208 
její součást: 1. lékařská fakulta 
adresa: Kateřinská 32, Praha 2 
zastoupená děkanem fakulty prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc. 
bankovní spojení: 37434021/0100, Komerční banka a.s., Praha-východ, V.S. ……..:  
(dále jen ”1.LF”)  
 
a 
 
Jméno, příjmení: 
narozen/a:  
č.obč.průkazu/pasu:  
trvalé bydliště:   
(dále jen ”účastník”)  
 
 

uzavírají tuto 
smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě 

v souladu s ustanovením § 60 z. č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách, v platném znění  

 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ze dne 31.10.2006 akreditována (zák.č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů) k provádění vzdělávacího programu: „Specializační 
studium pro metodiky prevence – studium k výkonu specializačních činností“ a zároveň je 
oprávněna vydávat osvědčení o jeho absolvování. Vzdělávací akce je studiem k výkonu 
specializovaných činností podle vyhl.č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

2. Účastník je na základě této smlouvy oprávněn účastnit se, za podmínek dále stanovených, programu 
celoživotního vzdělávání (dále jen ”vzdělávací akce”)  Specializační studium pro metodiky 
prevence – studium k výkonu specializačních činností, probíhajícího kombinovanou formou 
po dobu 4 (slovy čtyř) semestrů s dotací 280 vyučovacích hodin, který 1. LF uskutečňuje v rámci 
svého akreditovaného vzdělávacího  programu v souladu s bodem 1. 

3. Podmínky pro uskutečňování vzdělávací akce, zejm.  přijetí do programu, jeho náplň, jsou dány 
opatřením děkana 1. LF č. xx/2007.  

 
 

II. Práva a povinnosti účastníka 
 

1. Účastník není studentem podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (§ 60 odst.3).  
2. Na účastníka se, pokud v této smlouvě není upraveno jinak, přiměřeně vztahují vnitřní předpisy 

Univerzity Karlovy v Praze a 1. lékařské fakulty, zejména Studijní a zkušební řád UK a Pravidla pro 
organizaci studia na 1. lékařské fakultě.  Účastník je povinen se těmito předpisy řídit.   

3. Účastník je oprávněn po předchozí dohodě s koordinátorem nebo osobou jím pověřenou využívat 
zařízení a informační technologie (dále jen ”zařízení”) 1.LF, avšak  výlučně k účelu plnění této 
smlouvy.   



4. Účastník je povinen při užívání zařízení fakulty podle této smlouvy dodržovat pravidla stanovená 
pro provoz tohoto zařízení, požární předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Seznámení účastníka s těmito zásadami a pravidly je povinen provést zaměstnanec 1.LF pověřený 
předáním zařízení k užívání účastníku.   

5. Řízení ve věcech práv a povinností účastníka probíhá zcela na 1.LF. V prvním stupni rozhoduje 
koordinátor, který garantuje uskutečňování vzdělávací akce podle čl. I této smlouvy. O přezkoumání 
rozhodnutí koordinátora rozhoduje děkan fakulty.  

 
 

III. Cena 
 
1. Úhrada za uskutečnění vzdělávací akce podle této smlouvy je stanovena v souladu 

se z.č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s vnitřními předpisy UK a činí 15.960,-
 Kč (slovy patnácttisícdevětsetšedesát korun českých).  

2.   Cena je splatná poslední den před zahájením vzdělávací akce na účet a pod variabilním symbolem 
uvedeným v záhlaví této smlouvy, přičemž částka se považuje za zaplacenou připsáním na účet 
1.LF. 

nebo  
2.   Cena je splatná ve dvou splátkách, a to první splátka ve výši 10.000,- Kč nejpozději poslední den 

před zahájením vzdělávací akce, druhá splátka ve výši 5.960,- Kč nejpozději poslední den před 
ukončením druhého semestru, a to na účet a pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví této 
smlouvy, přičemž částka se považuje za zaplacenou připsáním na účet 1.LF.  

 
 

IV. Odpovědnost a náhrada škody 
 
1.   Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a dobrém 

jménu Univerzity Karlovy v Praze a její 1.lékařské fakulty. 
2.   Účastník a 1.LF si za vzniklé škody vzájemně odpovídají podle obecně závazných právních předpisů. 
 
 

V. Ukončení smlouvy 
 
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou mohou smluvní strany ukončit výhradně za podmínek 

stanovených dále.  
2. Účastník  může od této smlouvy odstoupit kdykoliv,  nemá však nárok na vrácení zaplacené úhrady   
       za vzdělávací akci ani její části. 
3. 1. LF může od této smlouvy odstoupit v případě, že účastník využívá zařízení fakulty k jiným 

účelům než vyplývajícím z této smlouvy.  
4. l. LF je dále oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy, dopustí-li se účastník takového jednání, 

které by u studenta bylo disciplinárním přestupkem, za nějž je možné uložit sankci vyloučení ze 
studia.   

5. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně do vlastních 
rukou. Smlouva se ruší dnem doručení oznámení o odstoupení.  V případě odstoupení podle bodu 3. 
a  4. nemá účastník nárok na vrácení zaplacené úhrady za vzdělávací akci ani její části. 

 
 

VI. Doručování 
 
Pro doručování písemností se za závaznou považuje adresa a osobní údaje (dále jen údaje), které účastník 
nahlásí koordinátorovi nebo jím pověřené osobě. Není-li takových údajů, platí údaje uvedené v záhlaví 
této smlouvy. 
 
 
 



VII. Osvědčení - certifikát 
 
1. Účastníkovi vydá 1. LF jako součást Univerzity Karlovy v Praze osvědčení o absolvovaném 

programu v rámci celoživotního vzdělávání - certifikát, pokud absolvuje program v plném rozsahu.                  
V osvědčení bude uvedena způsobilost, kterou absolvent ukončením programu získal. 

2. V případě, že účastník neabsolvuje tuto vzdělávací akce na základě vyhl.č. 317/2005 Sb., bude 
osvědčení obsahovat pouze potvrzení o absolvování vzdělávací akce bez uvedení způsobilosti, kterou 
by získal.         

3. Podmínkou absolvování programu CŽV jako celku je 75% účast v teoretické části (část 1), 80% 
účast v praktické části (část 2) a 100% účast na stáži (část 3), dále obhájení závěrečné práce a složení 
závěrečné zkoušky.  

4. V případě, že účastník nesplní všechny podmínky uvedené v bodě 3. a nevznikne mu tedy nárok na 
vydání osvědčení (certifikátu) podle bodu 1. nebo 2.,  vydá mu 1.LF potvrzení o skutečně  
absolvovaném rozsahu vzdělávací akce.  
 

 
VIII. Platnost a účinnost 

 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zahájení programu 
celoživotního vzdělávání, tj. dne ………... Smluvní strany se však dohodly, že smlouva nenabude 
účinnosti, jestliže na účet 1. LF nebude připsána úhrada v plné výši nebo ve výši první splátky a ve lhůtě 
stanovené  čl. III této smlouvy. 
 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dnem  ………..  
2. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků.  
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž každý má povahu originálu. Účastník 

obdrží jedno vyhotovení smlouvy a 1. LF obdrží  vyhotovení dvě. 
4. Právní vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

Případné spory vzniklé na základě této smlouvy řeší věcně a místně příslušné soudy ČR v sídle 
Univerzity Karlovy v Praze. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, její obsah jim je srozumitelný a že 
smlouvu neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své vážné a svobodné 
vůle a jejího potvrzení připojují níže uvedeného dne své podpisy. 

  
 
 
V Praze dne ……………………          V Praze dne ……………………… 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------    ----------------------------------------- 
    Prof.MUDr.Tomáš Zima, DrSc.             účastník  
              děkan fakulty         
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