
Smlouva o úhradě za studium

Článek I Smluvní strany

Objednatel: KARETA $„r„o.

Sídlo: Krnovská 1877/51; 792 01Bruntál

zastoupený: .........................................................................

IČO: 623 60 213

DIČ: CZ62360213
................................................................................ ...................

Telefon: .................... 
(dále j en obj ednatel)

Dodavatel:

Zastoupená:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

(dále jen Univerzita Pardubice) 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Univerzita Pardubice 
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Fakulta chemicko-technologická
děkanem ................................................... 00216275

CZ00216275 

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

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

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

smlouvu o úhradě úplaty za studium v rámci celoživotního vzděláváni



Článek II 
Předmět plnění

1. Univerzita Pardubice v rámci své vzdělávací činnosti poskytuje za úplatu, v souladu s § 60 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), program celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání 
formou licenčního studia „Rozpojování hornin výbuchem (2019-2021)“ uskutečňovaného 
Fakultou chemicko-technologickou, Ústavem energetických materiálů.

2. Za účast v rámci studia programu celoživotního vzdělávání uvedeného v odstavci 1. stanovila 
Univerzita Pardubice úplatu v celkové výši ............Kč (DPH není účtováno) za každého 
účastníka. Úplata je splatná na základě splátkového kalendáře, ve dvou splátkách ve výši .... 
.......Kč, splatných před zahájením každého ročníku.

Zaplacení úhrady za studium je podmínkou přijetí ke studiu a pokračování ve studiu 
licenčního studia v rámci celoživotního vzdělávání.

3. Ke studiu na Univerzitě Pardubice uskutečňovaného v rámci celoživotního vzdělávání byli 
přijati následující účastníci (jméno, datum a místo narození, trvalý pobyt):

1. ...................................................................................................

4. Objednatel se zavazuje na základě této smlouvy zaplatit Univerzitě Pardubice za své 
zaměstnance, přijaté účastníky celoživotního vzdělávání uvedené v odstavci 3, úhradu za 
studium licenčního studia uskutečňovaného v rámci celoživotního vzdělávání Univerzitou 
Pardubice částku v celkové výši .................Kě.

5. Objednatel se zavazuje, že peněžní prostředky ve výši ............Kč za každého účastníka 
licenčního studia (LS) zaplatí bankovním převodem na účet Univerzity Pardubice vedeného u 
....................................... ................................. ................................ ve dvou plátkách ve výši 
..............Kč, na základě daňového dokladu (faktury se splatností 30 dnů), vystaveného 
Univerzitou Pardubice.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Univerzita Pardubice obdrží 2 výtisky 
a objednatel obdrží 2 výtisky.

2. Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv zveřejní tuto smlouvu Univerzita Pardubice a 
ze zveřejnění (včetně tzv. metadat) vyloučí údaje, u nichž to zákon dovoluje. Mezi takové 
údaje zejména a nikoli výlučně patří obchodní tajemství (např. ceny, platební podmínky), 
identifikace objednatele, jména pracovníků a jejich osobní údaje.



3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném jednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují 
svým podpisem.

ale
V Bruntále 

za objednatele

m
TA s.r.o

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

jednatel společnosti

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

V Pardubicích,
za dodavatele - Univerzita Pardubice 

12.4. 2019

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

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

............................................ 
děkan FChT


