
SMLOUVA č. 07012017 
O STUDIU V PROGRAMU MASTER OF HEALTHCARE ADMINISTRATION  

  
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 
Advance Healthcare Management Institute s.r.o. 
se sídlem Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4, 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157951 
IČ 28986024, DIČ CZ28986024, 
zastoupena MUDr. Pavlem Hroboněm, M. S., jednatelem  
(dále jen „Advance Institute“) 
 

a 
 
XXX 
bytem : XXX  
datum narození:    XXX 
(dále jen „student“) 
 

a 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41  Praha 10 
IČ 00023817, ARES 
zastoupena  PharmDr. Zdeňkem Blahutou 
(dále jen „plátce“) 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je závazek Advance Institute zajistit výuku studenta ve 
studijním programu Managementu - „Master of Healthcare Administration“ (dále jen 
„studijní program“), závazek studenta plnit studijní povinnosti a závazek plátce uhradit za 
studijní program školné. 

 
 

Článek II. 
Studijní program 

 
1. Obsahem studijního programu je zajištění výuky předmětů uvedených v učebním 

plánu, který je přílohou této smlouvy. V rámci studijního programu jsou poskytovány 
odborné konzultace související s výukou, z ákladní literatura a přístup k elektronické 
podpoře studia, která obsahuje výukové materiály a další podklady ke studiu. 
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2. Celkový rozsah studijního programu je 336 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny 
do tří semestrů. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V akademickém roce 2017/2018 jsou 
semestry rozvrženy takto: 
1. semestr 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 
2. semestr 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 
3. semestr 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 

 
3. Studijní program je vyučován prezenční formou studia, jednou měsíčně po dobu 3 

dnů, od čtvrtka do soboty. V měsících červenec až srpen 2017 je letní přestávka ve 
výuce a v prosinci 2017 je zimní přestávka. 

 
4. Přesné termíny výuky jsou stanovovány po semestrech, nejpozději 30 dnů před 

zahájením příslušného semestru. Advance Institute si vyhrazuje právo harmonogram 
výuky či pořadí předmětů změnit, přičemž o takové změně bude student informován 
v dostatečném předstihu. Advance Institute se zavazuje provádět případné změny 
tak, aby neměly vliv na kvalitu či rozsah výuky. 
 

5. Student je povinen osobně se účastnit výuky studijního programu. 
 

6. Student může na základě souhlasu Advance Institute přerušit studium. Písemná 
žádost o přerušení studia musí být doručena Advance Institute nejpozději 30 dnů 
před plánovaným zahájením přerušení studia. Maximální doba přerušení studia činí 
2 roky. O žádosti o přerušení studia rozhoduje ředitel Advance Institute. 
 

7. Student je povinen plnit řádně a včas všechny studijní povinnosti ukládané 
v jednotlivých předmětech. 
 

8. Úspěšný absolvent studijního programu obdrží diplom o absolvování programu 
„Master of Healthcare Administration“. Pro udělení diplomu „Master of Healthcare 
Administration“ se vyžaduje: 
a. zúčastnit se alespoň 80% všech vyučovacích hodin, 
b. odevzdat včas alespoň 75% řádně vypracovaných úloh ukládaných v jednotlivých 

předmětech, 
c. odevzdat a obhájit závěrečnou práci. 

 
9.  Výuka bude probíhat v prostorách společnosti Centrum dohody, s.r.o. na 

Hradčanském náměstí 12, Praha 1. Advance Institute si vyhrazuje právo místo výuky 
změnit, přičemž o takové změně bude student informován v dostatečném předstihu. 

 
 

III. 
Školné 

 
1. Plátce je povinen hradit školné. 

 
2. Školné v  akademickém roce 2017/2018 činí 199 000,- Kč (slovy: 

stodevadesátdevěttisíckorunčeských) bez DPH (studijní program je v souladu s  § 6 
odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozen od daně 
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z příjmu ze závislé činnosti a v souladu s § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, je osvobozen od DPH, v obou případech jako rekvalifikace podle § 108 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a kromě 
samotné výuky zahrnuje též zajištění výukových prostor a občerstvení a obědy po 
dobu výuky. V případě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o  dani z přidané hodnoty, 
která by zrušila osvobození programu od DPH, nebo v případě neobnovení akreditace 
programu, se výše školného a jednotlivých splátek za zbývající měsíce výuky navyšuje 
o DPH podle platných právních předpisů. 

3. Školné je splatné jednorázově do 7 dnů od podpisu smlouvy. 
 
4. Školné se hradí bankovním převodem na účet č. 4780992001/5500 vedený u 

Raiffeisenbank. Jako variabilní symbol platby plátce uvede číslo této smlouvy. 
 

5. Neuhradí-li plátce školné včas, je povinen za každý den prodlení zaplatit úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky. Je-li plátce v prodlení s úhradou školného déle 
než 60 kalendářních dnů, může být student, za nějž plátce školné platí, ze studia 
vyloučen. 

 
6. Plátce nemá nárok na vrácení školného, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
 

 
 

Článek IV. 
Výpověď smlouvy 

 
1. Student nebo plátce mohou tuto smlouvu bez udání důvodu písemně vypovědět, 

přičemž výpověď je účinná okamžikem doručení Advance Institute. 
 
2. Advance Institute může tuto smlouvu vypovědět jen v případě, že je plátce v prodlení 

s úhradou školného déle než 60 kalendářních dnů, přičemž výpověď je účinná 
okamžikem doručení plátci.  

 
3. Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost plátce doplatit případné dlužné školné za 

měsíce, ve kterých již proběhla výuka, a to včetně úroků z prodlení. 
 
4. Vypoví-li student nebo plátce tuto smlouvu, je plátce povinen na účet 

č. 4780992001/5500 vedený u Raiffeisenbank uhradit storno poplatek ve výši 
šestinásobku 1/14 celkového školného (částka se po součinu zaokrouhluje na celé 
koruny dolů), a to do 14 dnů od účinnosti výpovědi smlouvy. Neuhradí-li plátce storno 
poplatek včas, je povinen za každý den prodlení zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% 
z dlužné částky.  

 
5. Vypoví-li student nebo plátce tuto smlouvu, má plátce nárok na vrácení části 

zaplaceného školného, která se rovná součinu 1/14 celkového školného a počtu 
měsíců výuky následujících po vypovězení smlouvy, za které zaplatil. Tato částka se 
snižuje o storno poplatek podle odstavce 4 tohoto článku.  
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami. 
 
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.  
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 
 
 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
 
…………………………….. 
MUDr. Pavel Hroboň, M.S. 
Advance Institute 

V        dne 
 
 
 
 
…………………………….. 
XXX 
student 

V          dne 
 
 
 
 
…………………………….. 
PharmDr.Zdeněk Blahuta 
plátce 
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PŘÍLOHA – UČEBNÍ PLÁN 

 
 Název předmětu/modulu Počet hodin 

teoretické výuky 
(vyučovací hodina = 
45 minut) 

Blok předmětů I – Zdravotní systém z makropohledu 96 
1. Ekonomie zdravotnictví  24 
2. Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění 24 
3. Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva  24 
4. Zdravotnictví a právo  23 
5. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 
  
Blok předmětů II – Zdravotní systém z mikropohledu 72 
6. Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb 24 
7. Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví  24 
8. Zvyšování efektivity ve zdravotnictví 24 
  
Blok předmětů III – Řízení institucí ve zdravotnictví 96 
9. Informační systémy ve zdravotnictví 24 
10. Finanční management a řízení nákladů 24 
11. Řízení vztahu s pacienty a zákazníky 24 
12. Strategický management v praxi 24 
  
Blok předmětů IV – Leadership a osobní rozvoj 72 
13. Efektivní řízení lidských zdrojů 24 
14. Řízení a prezentace změny 24 
15. Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání 24 
  
Celkem 336 
  
 Počet hodin - ústní 

část 
Závěrečná zkouška 2 
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