Smlouvu o Poskytování služeb přípravného vzdělávání v kurzu
SmartStudent
uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“ a „Obchodní zákoník“)
(Dále jen “Smlouva”)
Smluvní strany
Jméno:
Příjmení:
Dat. nar.:
Trvale bytem:
Email:
tel.:
varianta kurzu:
(dále jen “Posluchač”)
a
MDDr. Tadeáš Brůžek, IČ: 01163477
s místem podnikání: Praha - Podolí, Sinkulova 683/34, PSČ 147 00
(dále jen “Poskytovatel“)
Společně rovněž též (“smluvní strany” či “strany”)
1.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Poskytovatel pořádá vzdělávací přípravný kurz k přijímacím zkouškám na
české lékařské fakulty s názvem “Přípravný kurz Smartstudent” (dále jen
“Kurz”).
1.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Posluchači služby spojené s přípravou na
přijímací zkoušky ke studiu na lékařské fakultě. Výukou se rozumí soustavné
vedení posluchače lektorem s cílem umožnit jim základní přípravu k přijímacím
zkouškám v rámci Kurzu (dále jen „Výuka“).
1.3. Vyučovací hodinou se ve smyslu této smlouvy rozumí výuka nepřetržitě
trvající 90 minut (dále jen „Vyučovací hodina“), není-li stanoveno jinak.
Náhradní vyučovací hodinou se rozumí vyučovací hodina konaná mimo rozvrh
výuky (dále jen „Náhradní vyučovací hodina“). Není-li výslovně v této
Smlouvě stanoveno, že se jedná o Náhradní vyučovací hodinu, vztahuje se
ustanovení Smlouvy na Vyučovací hodinu i na Náhradní vyučovací hodinu.

1.4. Lektorem se rozumí zaměstnanec Poskytovatele nebo osoba v jiném než
pracovněprávním vztahu k Poskytovateli, která provádí výuku dle této Smlouvy
(dále jen „Lektor“).
2.
ROZSAH VÝUKY, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
2.1. Dobu a místo konání výuky určuje Poskytovatel. S dobou a místem konání
výuky seznámí Poskytovatel Posluchače po uzavření této smlouvy.
2.2. Dobou plnění se rozumí období ode dne uzavření této smlouvy do umožnění
účasti v rozsahu poskytnutých Vyučovacích hodin.
2.3. Uzavřením této smlouvy má Posluchač právo účastnit se na výuce v celkovém
rozsahu 51 vyučovacích hodin. Podrobný rozpis jednotlivých vyučovacích hodin je
uveden na internetové stránce Poskytovatele “www.smartstudent.cz”.
3.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Strany sjednávají cenu ve výši … Kč (slovy … korun českých). Strany shodně
prohlašují, že tato cena je konečná za splnění celého předmětu Smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu Smlouvy.
3.2. Posluchač se zavazuje cenu kurzu zaplatit do 7 (sedmi) dnů od uzavření této
smlouvy na účet Poskytovatele. Za okamžik zaplacení je považován den připsání
finanční částky na účet Poskytovatele.
3.3. V případě prodlení Posluchače s platbou jakékoli částky dle této Smlouvy je
Posluchač povinen zaplatit Poskytovateli z dlužné částky úrok z prodlení ve výši
dle předpisů občanského práva.
4.
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
4.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit řádnou organizaci výuky. Veškeré činnosti
spojené s komplexní organizací výuky zajišťuje v plném rozsahu výlučně
Poskytovatel, a to buď osobně, či prostřednictvím lektora. Jedná se zejména o:
(a)zahájení
a
řádné
provedení
výuky
v
termínech
stanovených
Poskytovatelem;procházení a vysvětlování modelových otázek používaných při
přijímacích zkouškách na českých lékařských fakultách;
(b)provedení testování a vyhodnocení Posluchačů;
(c)poskytnutí jedné bezplatné účasti na akci “Přijímačky nanečisto” po řádné
registraci Posluchače prostřednictvím emailové adresy.
4.2. Poskytovatel se zavazuje informovat Posluchače o změnách v harmonogramu
výuky či poskytnutí náhradní vyučovací hodiny, a to prostřednictvím svých
internetových stránek www.smartstudent.cz.
4.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pořádání kurzu, jakož i jeho
obsah, zejména místo a dobu konání, lektora a změnu vyučované látky.

4.4. Nebude-li z důvodu na straně Poskytovatele (např. onemocnění Lektora
apod.) možné zajistit výuku v plánovaném čase či rozsahu, zavazuje se
Poskytovatel o této skutečnosti informovat Posluchače nejméně 24 hodin před
konáním příslušné Vyučovací hodiny a navrhnout termín příslušné Náhradní
vyučovací hodiny. Za splnění povinností poskytnutí informace se považuje rovněž
uveřejnění na internetové stránce Poskytovatele: www.smartstudent.cz.
5.
PRÁVA A POVINNOSTI POSLUCHAČE
5.1. Posluchač má právo účastnit se výuky.
5.2. Posluchač se zavazuje za poskytnutou výuku zaplatit Poskytovateli sjednanou
cenu.
5.3. Posluchač se zavazuje nenarušovat průběh výuky.
5.4. Posluchač se zavazuje používat osobní přístupy poskytnuté Poskytovatelem
pouze pro svoji osobní potřebu a zavazuje se neumožnit přístup k těmto
aplikacím a učebním pomůckám třetím osobám.
5.5. Posluchač odpovídá za veškeré škody jím způsobené Poskytovateli, jakož i
třetí osobě v době Výuky.
6.
ZRUŠENÍ SMLOUVY
6.1. Posluchač není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s
§ 1837 písm. a) a j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o
poskytnutí kurzu dohodou je Poskytovatel povinen Posluchačovi vrátit cenu za
poskytnutí kurzu do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na
bankovní účet Posluchače, jehož číslo Posluchač uvede, či jiným dohodnutým
způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je Poskytovatel
oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:
Pokud Posluchač odstoupí od smlouvy 25 a více pracovních dnů před konáním
kurzu – 20 % z ceny kurzu; Pokud Posluchač odstoupí od smlouvy nejpozději 5
pracovních dnů před konáním
kurzu – 50 % z ceny kurzu; Pokud Posluchač
odstoupí od smlouvy méně než 5 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v den
konání kurzu – 100 % z ceny kurzu. V případě, že se Posluchač na kurz
nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu
za jiný.
6.2. Poskytovatel má právo vyloučit Posluchače z kurzu pro opakované hrubé
porušování povinností plynoucích z této smlouvy či pravidel slušného chování, v
takovém případě nemá Posluchač nárok na vrácení peněz.
6.3. V případě zrušení kurzu na straně Poskytovatele (např. pro nenaplnění
kapacity) je Poskytovatel povinen Posluchačovi vrátit cenu za poskytnutí kurzu do
30 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení tohoto kurzu.

7.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Posluchač podpisem této smlouvy souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval,
uchovával a zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě. Uvedený
souhlas je poskytován za účelem zasílání obchodních sdělení Posluchačovi
prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to do doby, kdy Posluchač účinně zašle
Poskytovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace
poskytovatelem nadále zasílány, nejdéle však na dobu 5 (pěti) let od účinnosti
této smlouvy.
7.2. Posluchač dále souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním
jeho osobních údajů vizuálních a audiovizuálních záznamů Posluchače, pořízených
Poskytovatelem během trhání kurzu, přičemž s uvedeným pořizováním vizuálních
a audiovizuálních záznamů Posluchač výslovně souhlasí. Souhlasy uvedené v
předchozí větě jsou poskytovány za účelem marketingových a propagačních
aktivit Poskytovatele, a to po dobu 5 (pěti) let od účinnosti této smlouvy.
7.3. Osobní údaje uvedené v odst. l. a odst. 2. tohoto článku smlouvy mohou být
zpřístupňovány spolupracujícím osobám Poskytovatele.
7.4. Posluchač prohlašuje, že byl před udělením souhlasu uvedených v odst. 1. a
odst. 2. tohoto článku smlouvy informován o tom:
(a) v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje zpracovány,
(b)že má právo žádat informaci o zpracování svých osobních údajů, a že
Poskytovatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, jakož
i o dalších právech ve smyslu ust. §12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů,
(c)že má právo na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z §21
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, se řídí na základě dohody stran platným právním řádem
České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.
8.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu této Smlouvy,
není-li v ní výslovně uvedeno jinak. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze
písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků.
8.3. Tato Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
Strana obdrží po jednom vyhotoveních.
8.4. Tato Smlouva je platná a účinná po podpisu této smlouvy, a to okamžikem
uhrazení ceny kurzu ve smyslu článku 3 této smlouvy.

