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SMLOUVA 

o studiu na University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a 
Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 

(dále jen „smlouva o studiu na UCP“) 
 
uzavřená mezi University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a 
ekonomická s.r.o., Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, IČO 25619161, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 55321 (dále jen „UCP“), zastoupenou jednatelem Dávidem Melasem, 
MPhil. 
číslo bankovního účtu: 9256870297/0100 vedený u Komerční banky 
 
a  
 
studentkou/studentem …………………….………………………………………………………………… 

datum narození: …………………………….………………………………………………………………. 

bytem: ……………………………………………………………………………….……………………… 

telefon: ……………………...……………… e-mail: ………………...……………………………………. 
(dále jen „student“) 
 
(UCP a student společně dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
přijatým od akademického roku: 2023/2024 
k dvouletému prezenčnímu studiu v profesně zaměřeném magisterském studijním programu Hotelnictví, cestovní 
ruch a marketing (dále jen „studijní program“) – specializace MANAGEMENT DESTINACE CESTOVNÍHO 
RUCHU (dále jen „specializace“). 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy o studiu na UCP je dohoda smluvních stran o podmínkách studia studenta ve studijním 
programu a specializaci na UCP za úplatu.  
 

II. 
Práva a povinnosti UCP 

1. UCP byl udělen státní souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k působení jako soukromá 
vysoká škola. UCP má platnou akreditaci studijního programu.  

2. Studium probíhá v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“). 

3. Splní-li student veškeré podmínky stanovené zákonem o vysokých školách a touto smlouvou o studiu na UCP, 
zapíše UCP studenta ke studiu.  
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4. Počínaje prvním dnem příslušného akademického roku UCP umožní studium studenta dle rozvrhu v prezenční 
formě studia výše uvedeného akreditovaného studijního programu a specializace, příp. obdobného studijního 
programu a specializace (příp. oboru či zaměření), který je v budoucnu nahradí či do nějž UCP studenta dle 
tohoto čl. II. odst. 7 nebo 8 níže přeřadí. Standardní doba studia studijního programu je stanovena ve studijním 
a zkušebním řádu UCP. Studium je řádně ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky nebo její poslední 
části po splnění všech zkoušek a dalších studijních povinností studenta v souladu se zákonem o vysokých 
školách. Absolventům bude přiznán akademický titul „inženýr“ ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem. 

5. UCP se ve vztahu ke studentům řídí zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy UCP registrovanými 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, především statutem UCP, studijním a zkušebním řádem UCP, 
stipendijním řádem UCP, disciplinárním řádem UCP a rovněž dalšími vnitřními rozhodnutími UCP, zejm. 
směrnicemi, opatřeními a metodikami rektora a jednatele vztahujícími se k organizaci a zabezpečení studia; 
veškeré vnitřní předpisy UCP jsou umístěny na úřední desce UCP včetně její elektronické podoby umožňující 
dálkový přístup na internetových stránkách UCP a v Informačním systému (dále jenom IS) UCP v sekci 
Vývěska/Opatření a směrnice ke studiu. UCP je oprávněna jednostranně změnit vnitřní předpisy UCP. 

6. UCP je pojištěna pro případ poškození zdraví či škody na věcech studenta způsobeném výlučně v souvislosti 
s plněním studijních povinností studenta vyplývajících z požadavků výuky, zajišťované UCP v budovách 
školy a v provozních zařízeních na území České republiky a Slovenska. 

7. V případě, že UCP pozbude akreditaci pro studijní program či specializaci (příp. obor či zaměření), je UCP 
oprávněna přeřadit studenta do jiného obdobného studijního programu či specializace (příp. oboru či 
zaměření), jímž bude tento nahrazen.  

8. UCP si vyhrazuje právo provádět změny ve studijním plánu a právo změnit předměty v rámci akreditace 
studijního programu. UCP si dále vyhrazuje právo z provozních či jiných obdobných důvodů změnit místo 
výuky. 

 
III. 

Práva a povinnosti studentů 
1. Student má právo: 

a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů, v případě studia ve více studijních programech je 
školné vč. ostatních poplatků za studium hrazeno za každý studijní program samostatně, není-li v Příloze 1 
této smlouvy o studiu na UCP stanoveno jinak, 
b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu stanovených 
UCP, 
c) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem UCP, 
d) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem nebo 
studijním a zkušebním řádem UCP,  
e) navrhovat téma své bakalářské práce, 
f) používat zařízení a informační technologie provozované a poskytované UCP potřebné pro studium ve 
studijním programu v souladu s pravidly určenými UCP, 
g) volit a být volen do studentského senátu UCP, 
h) na stipendium z prostředků UCP, rozhodne-li UCP o poskytování stipendií a splní-li student podmínky pro 
jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu UCP. 

2. Student se zavazuje zahájit studium ve stanoveném termínu včetně zápisu do semestru vždy na příslušný 
semestr v termínu stanoveném UCP, a po celou dobu studia řádně plnit studijní povinnosti vyplývající ze 
studijního programu a studijního a zkušebního řádu UCP, řádně plnit veškeré povinnosti dle smlouvy o studiu 
na UCP, dodržovat obecně závazné právní předpisy a veškeré vnitřní předpisy a rozhodnutí UCP dle čl. II. 
odst. 5 výše, jakož i další rozhodnutí orgánů UCP učiněná na základě vnitřních předpisů UCP, dodržovat 
pravidla/zvyklosti platná v budově UCP a pravidla/zvyklosti a předpisy spojené s činností a provozem v 
provozních zařízeních, v nichž probíhá plnění studijních povinností studenta a dodržovat pokyny pracovníků 
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UCP, jakož i dalších osob podílejících se na výuce. Student se dále zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a ustanovení o požární ochraně. Student je povinen dostavit se na předvolání pověřené 
osoby UCP k projednání otázek týkajících se průběhu nebo ukončení studia. 

3. Student se zavazuje hradit školné ve výši a v termínech stanovených dle této smlouvy o studiu na UCP. Školné 
slouží k úhradě neinvestičních a investičních nákladů vynaložených v souvislosti s uskutečňováním studijního 
programu. Výši školného stanovuje jednatel UCP formou opatření na jednotlivé akademické roky.  

4. Jednatel UCP dále stanoví opatřením výši ostatních poplatků za studium, které se student zavazuje platit vedle 
školného v závislosti na čerpání jednotlivých služeb a výši případných vratek školného a slev. Výši poplatků, 
vratek a slev nelze upravovat v průběhu akademického roku. Změny jsou možné vždy s účinností od 
následujícího akademického roku a jsou stanoveny opatřením jednatele. 

5. Výše školného a ostatních poplatků za studium, vratek a slev je uvedena v Příloze 1 této smlouvy o studiu na 
UCP. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o studiu na UCP. 

6. Školné a ostatní poplatky za studium nelze prominout. Školné a ostatní poplatky za studium se hradí 
bankovním převodem na bankovní účet UCP uvedený v záhlaví této smlouvy o studiu na UCP nebo na jiný 
bankovní účet, jež UCP studentovi předem písemně sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Při platbě ze zahraničí je IBAN: CZ28 0100 0000 0092 5687 0297; 
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol pro identifikaci plateb je unikátní číslo osoby (UČO). 

7. Školné může být po dobu účinnosti smlouvy o studiu na UCP zvýšeno v závislosti na vývoji inflace. Inflací se 
rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává 
každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech. UCP je 
oprávněna jednostranně zvýšit školné z důvodu inflace o tolik procent, kolik procent činila inflace v 
předcházejícím kalendářním roce. Školné zvýšené z důvodu inflace se považuje za sjednané školné dle 
smlouvy o studiuna UCP, a to s účinností od akademického roku, který začíná v příslušném kalendářním roce, 
kdy byl daný index růstu spotřebitelských cen vyhlášen. 

8. O odložení plateb školného a/nebo jakýchkoli ostatních poplatků za studium rozhoduje jednatel UCP na 
základě žádosti studenta, ne však dříve, než student řádně uhradí administrativní poplatek dle Přílohy 1 této 
smlouvy o studiu na UCP, je-li takovýto poplatek stanoven. Bude-li studentovi umožněno placení školného 
a/nebo jakýchkoli ostatních poplatků za studium ve splátkách, dohodly se smluvní strany, že v případě 
prodlení studenta s úhradou kterékoli splátky se stává splatná celá příslušná pohledávka UCP za studentem. 

9. Vratka školného se řídí pravidly obsaženými v Příloze 1 této smlouvy o studiu na UCP s tím, že student nemá 
právo na vrácení školného při ukončení studia z důvodů vyloučení studenta ze studia a/nebo nesplnění 
požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu UCP. Vrácení školného 
za studium není ze strany UCP provedeno automaticky, student musí o vrácení školného písemně požádat, 
žádost postačí zaslat elektronicky prostřednictvím informačního systému UCP. 

10. Školné se platí předem, a to vždy před zahájením příslušného semestru, tedy nejpozději do dne 
předcházejícího prvnímu dni příslušného semestru, není-li dále stanoveno jinak. Pro studenty v 2. a 3. ročníku 
bakalářského studia a 2. ročníku magisterského studia je splatnost školného do 31.8. pro zimní semestr a 31.1. 
pro letní semestr. Student je povinen doložit provedenou úhradu školného za příslušný semestr vždy při zápisu 
do příslušného semestru.  

11. Školné za 1. semestr studia je student povinen zaplatit nejpozději do 30.6. je-li student zařazen do 1. kola 
přijímacího řízeni. Pokud je student zařazen do 2. kola přijímacího řízení, tak je student povinen uhradit 
školné za 1. semestr nejpozději do 31.8. Pro studenty s rozhodnutím o přijetí ke studiu na UCP doručeným jim 
po 31.8., je student povinen uhradit školné za 1. semestr nejpozději do posledního dne stanoveného pro zápis 
ke studiu pro zimní semestr daného akademického roku, nebude-li UCP stanoveno datum pozdější. Do 
okamžiku úhrady školného za 1. semestr studia nebude student zapsán do studia, což tímto bere na vědomí. 
Status studenta vysoké školy student získá až zápisem do studia.  

12. Student se zavazuje platit školné vždy za celý akademický rok, tedy školné za dva semestry každého 
akademického roku (předem za každý semestr dle tohoto čl. III. odst. 11 výše), a to bez ohledu na to, zda 
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student studium za tento akademický rok dokončí či nikoliv. Nárok UCP na školné vždy na celý akademický 
rok, tj. školné za dva semestry, vzniká uzavřením této smlouvy o studiu na UCP a trvá po celou dobu trvání 
tohoto smluvního vztahu. Výše školného, vratek a slev jsou v podrobnostech uvedeny v Příloze 1 této smlouvy 
o studiu na UCP.  

13. V případě nedodržení termínů splatnosti školného, případně jakékoli jeho splátky, je student povinen UCP 
zaplatit vedle samotné úhrady školného též zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.  

14. Závazek studenta hradit školné či jakékoli ostatní poplatky za studium dle této smlouvy o studiu na UCP se 
považuje za splněný také v případě, že za studenta uhradí školné či jakýkoli poplatek za studium ve stanovené 
výši a termínech třetí osoba; odpovědnost studenta za placení školného, příp. jakýchkoli ostatních poplatků za 
studium tím není dotčena. Student se zavazuje zajistit, že takováto třetí osoba nebude na UCP požadovat 
vrácení zaplaceného školného či jakýchkoli ostatních poplatků za studium, v případě vznesení nároku třetí 
osobou na vrácení uhrazeného školného či jakéhokoli poplatku za studium, odpovídá student za újmu, která 
tímto UCP vznikne.  

15. Součástí školného nejsou zejména: poplatky týkající se přijímacího řízení, pracovní oděvy, poplatky za 
ubytování studentů, poplatky za stravné studentů, úhrady za učebnice, skripta a další studijní pomůcky a 
odborné nástroje pro praktická cvičení, poplatky za používání kopírovací techniky, cestovné na exkurze a 
praxe, doplatky mezinárodních mobilit (ERASMUS+) a další studium v zahraničí na základě mezinárodních 
smluv. Student je povinen si zajistit na své náklady veškeré učebnice, skripta, materiály, pomůcky a jakékoli 
další prostředky potřebné k plnění svých studijních povinností. 

16. Student je povinen při studiu používat zařízení a informační technologie UCP, školní inventář a spotřební 
materiál v souladu s požadavky studijního programu a pravidly určenými UCP. 

17. Student se zavazuje plnit povinnosti obsažené v Etickém kodexu UCP a průběžně se seznamovat s aktuálním 
zněním vnitřních předpisů a vnitřních řídicích dokumentů (opatření) UCP, především se studijním a 
zkušebním řádem UCP a dalšími dokumenty dle čl. II. odst. 5 výše. Student prohlašuje, že se před uzavřením 
této smlouvy o studiu na UCP detailně seznámil s aktuálně platným zněním vnitřních předpisů a vnitřních 
rozhodnutí (řídících dokumentů) UCP dle čl. II. odst. 5 výše. Student souhlasí, že o změně vnitřních předpisů 
bude informován prostřednictvím IS UCP, sekce vývěska/opatření a směrnice ke studiu. 

18. Student je povinen pravidelně kontrolovat, že má splněny veškeré své povinnosti z této smlouvy o studiu na 
UCP a uhrazeny veškeré platby dle této smlouvy o studiu na UCP, zejména školné a jakékoli ostatní poplatky 
za studium či jakékoli další s tím související platby (úrok z prodlení, smluvní pokuta). Student bere na vědomí, 
že v případě prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy o studiu na UCP (včetně úroku z prodlení, 
smluvní pokuty či náhrady škody) nebo jejich části může UCP studentovi znemožnit plnění studijních 
povinností a využívání služeb poskytovaných UCP a student nebude připuštěn k vykonání státní závěrečné 
zkoušky, a to až do doby plné úhrady dlužných plateb.  

19. Postup a následky pro případ porušení povinností studenta jsou dále upraveny též v disciplinárním řádu UCP. 
 
 

IV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Nesloží-li student úspěšně státní závěrečnou zkoušku do 15. 10., tato smlouva o studiu na UCP zaniká, a to ke 
dni, kdy student UCP doručí potvrzení o neúspěšném složení státní závěrečné zkoušky. V takovém případě 
není student povinen hradit školné, uhrazené školné UCP studentovi vrátí po úhradě manipulačního poplatku 
při vrácení školného z důvodu nenastoupení studia ze závažného důvodu dle Přílohy 1 této smlouvy o studiu 
na UCP; ujednání části věty před středníkem neplatí, dojde-li k zániku smlouvy o studiu na UCP dle první 
věty tohoto odstavce až po 15.10., v takovém případě je student povinen školné uhradit, resp. případně 
uhrazené školné se studentovi nevrací. Nedoručí-li však student potvrzení o úspěšném či neúspěšném složení 
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státní závěrečné zkoušky nejpozději do 15.10., zaniká tato smlouva o studiu na UCP k následujícímu dni a 
student je povinen UCP zaplatit smluvní pokutu ve výši školného za celý akademický rok. 

2. Tato smlouva o studiu na UCP je uzavřena na dobu určitou do dne řádného ukončení studia, nejdéle však na 
standardní dobu studia danou studijním plánem podle čl. 1, 2 a 3 studijního a zkušebního řádu UCP a vstupuje 
v platnost a účinnost dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Nedojde-li ve standardní době studia 
k řádnému ukončení studia, musí být k dokončení studia po lhůtě přesahující standardní dobu studia uzavřena 
samostatná smlouva o dostudování na UCP, která upraví též doplatky za dostudování po uplynutí standardní 
doby studia a ostatní poplatky týkající se dokončení studia.  

3. Skutečnost, že se student v jakémkoli semestru daného akademického roku řádně nezapíše ke studiu, neplní 
své studijní povinnosti, neúčastní se výuky nebo své studium, aniž by to UCP řádně oznámil, přeruší či své 
studium po podpisu této smlouvy o studiu na UCP vůbec nezahájí, není sama o sobě důvodem pro ukončení 
této smlouvy o studiu na UCP. V uvedených případech se má vždy za to, že UCP své závazky vůči studentovi 
z této smlouvy o studiu na UCP řádně plní, a má tudíž právo na úhradu školného za celý akademický rok.  

4. V případě, že student z vlastní vůle svého studia  dle této smlouvy o studiu na UCP zanechá, a v souladu se 
zněním příslušných předpisů doručí UCP písemné oznámení svého úmyslu již nadále ve studiu nepokračovat 
(prohlášení o zanechání studia), zaniká tato smlouva o studiu na UCP ke dni doručení tohoto oznámení UCP. 
UCP má v takovém případě právo na úhradu školného za celý dotčený akademický rok; tím není dotčeno 
ustanovení o vratkách školného dle Přílohy 1 této smlouvy o studiu na UCP, bude-li prohlášení o zanechání 
studia UCP doručeno ve stanovených termínech.  

5. UCP má právo na úhradu školného za celý dotčený akademický rok též v případě, kdy UCP studenta ze studia 
v souladu s příslušnými předpisy (zejm. zákon o vysokých školách, studijní a zkušební řád UCP, disciplinární 
řád UCP) vyloučí či v případě ukončení studia studenta z důvodu, že student nesplní požadavky vyplývající ze 
studijního programu podle studijního a zkušebního řádu UCP za podmínek ve studijním a zkušebním řádu 
UCP stanovených. V této souvislosti se student zavazuje uhradit školné i za období od okamžiku ukončení 
studia do konce akademického roku, v němž došlo k ukončení studia. Ke dni ukončení studia tato smlouva o 
studiu na UCP zaniká.  

6. Tato smlouva o studiu na UCP dále zaniká doručením písemného odstoupení od této smlouvy o studiu na UCP 
ze strany UCP v případě, že student neuhradí dlužnou platbu na základě této smlouvy o studiu na UCP ani přes 
písemnou výzvu UCP k úhradě dlužné částky; studentovi v této souvislosti nevzniká nárok na vrácení již 
uhrazeného školného či jakýchkoli ostatních poplatků za studium. Odstoupí-li UCP od této smlouvy o studiu 
na UCP z důvodu uvedeného v tomto čl. IV. odst. 6, zavazuje se student zaplatit UCP smluvní pokutu ve výši 
částky rovnající se částce školného od okamžiku odstoupení od této smlouvy o studiu na UCP do konce 
akademického roku, v němž došlo k odstoupení od této smlouvy o studiu na UCP. 

7. Tato smlouva o studiu na UCP může vždy též zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. 
8. V případě, že student ke studiu nenastoupí, postupuje se podle čl. III. odst. 9 této smlouvy o studiu na UCP. 
9. Přerušením studia tato smlouva o studiu na UCP nezaniká, po dobu přerušení studia pozbývá student statusu 

studenta vysoké školy. Studium může být přerušeno pouze za podmínek stanovených studijním a zkušebním 
řádem UCP anebo v případech stanovených zákonem o vysokých školách. Přerušením studia nevzniká 
studentovi nárok na vrácení již uhrazeného školného. Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy či vnitřní 
předpisy UCP jinak, má UCP v případě přerušení studia právo na úhradu školného za celý akademický rok, 
v němž k přerušení studia došlo.  

10. Tato smlouva o studiu na UCP se řídí právním řádem České republiky. Ustanovení touto smlouvou o studiu na 
UCP výslovně neupravené se řídí zákonem o vysokých školách, a dalšími obecně závaznými předpisy, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy UCP. 

11. Ukončení této smlouvy o studiu na UCP nemá vliv na platnost a účinnost ustanovení, které mají vzhledem ke 
své povaze trvat i po zániku této smlouvy o studiu na UCP. Sjednáním či uplatněním nároku na úhradu 
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy o studiu na UCP, není jakkoliv dotčeno, omezeno nebo vyloučeno 
právo UCP požadovat náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti studenta v plné výši.  
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12. Tato smlouva o studiu na UCP může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami.  

13. UCP neodpovídá za prodlení či snížení kvality svého plnění dle této smlouvy o studiu na UCP, které bylo 
způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy o studiu na UCP považuje zejména událost, 
která nemůže být ovlivněna či odvrácena UCP a která znemožňuje či významně ztěžuje plnění povinností 
UCP dle této smlouvy o studiu na UCP. Student tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.  

14. Veškeré písemnosti, rozhodnutí, oznámení či sdělení (dále jen „písemnost“) doručují smluvní strany na adresy 
pro doručování uvedené v elektronickém informačním systému UCP a student je povinen ji aktualizovat na e-
mailové adresy uvedené v IS UCP či prostřednictvím elektronického informačního systému UCP. Student 
souhlasí, aby komunikace probíhala primárně prostřednictvím elektronického informačního systému UCP a e-
mailu. Aniž by byly dotčeny fikce doručení dle obecně závazných předpisů, považuje se písemnost za 
doručenou taktéž dnem, kdy adresát odmítne písemnost převzít anebo, nebude-li adresát zastižen, posledním 
dnem uplynutí úložní lhůty. V případě změny osobních údajů, adresy pro doručovaní nebo emailu, je student 
povinen informovat UCP do 21 dnů ode dne změny, a to prostřednictvím IS UCP.  

15. UCP si vyhrazuje právo při nedostatečném počtu studentů přihlášených do studijního programu či specializace 
(příp. oboru či zaměření), a to při počtu méně jak 20 studentů, takový studijní program či specializaci (příp. 
obor či zaměření) neotevřít a přeřadit studenta do jiného obdobného studijního programu či specializace (příp. 
oboru či zaměření) nabízeného UCP. 

16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o studiu na UCP neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, neboť odporuje obecně závazným právním předpisům, ostatní ustanovení zůstávají platná, 
účinná a vykonatelná a namísto vadného ustanovení se použije analogicky nejbližší ustanovení této smlouvy o 
studiu na UCP nebo obecné právní úpravy.   

17. Student prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s tím, aby byly 
zpracovány a použity pro účely plnění zákonných povinností a pro nezbytnou ochranu práv a právem 
chráněných zájmů UCP. UCP při zpracování osobních údajů vychází především z Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Souhlas se zpracováním 
osobních údajů dle GDPR je uveden v Příloze 2 této smlouvy o studiu na UCP.  

18. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o studiu na UCP před jejím podpisem řádně přečetly, byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Pravost této smlouvy o studiu na UCP stvrzují obě smluvní strany vlastnoručními 
podpisy. 

19. Smlouva o studiu na UCP je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení s platností originálu.  

 
 

V Praze dne ……………………….    
 
 
 
 
…………………………………….                                                   …………………………………. 
University College Prague –                                                                                                Student 
Vysoká škola mezinárodních vztahů a 
Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.                                                                  
 
           Dávid Melas, MPhil.                  
                jednatel UCP 



 
 

Příloha 1 ke smlouvě o studiu na UCP: Školné, poplatky, vratky a slevy spojené se studiem na UCP 
Studijní program/specializace 
  

Forma studia 
  

Výše školného za semestr 
  

Bc. - Mezinárodní vztahy a diplomacie prezenční 29 000 Kč 
kombinované 28 000 Kč 

Bc. - Hotelnictví (specializace) prezenční 34 000 Kč 
kombinované 28 000 Kč 

Bc. - Mezinárodní management a marketing prezenční 29 000 Kč 
kombinované 28 000 Kč 

Bc. - Cestovní ruch (specializace) prezenční 29 000 Kč 
kombinované 28 000 Kč 

Bc. - Marketing ve službách (specializace) prezenční 29 000 Kč 
kombinované 28 000 Kč 

Bc. - Hospitality management prezenční 40 500 Kč 

Bc. - Účetnictví a finanční řízení podniku (Praha) prezenční 29 000 Kč 
kombinované 28 000 Kč 

Bc. - Účetnictví a finanční řízení podniku (Znojmo) prezenční 21 000 Kč 
kombinované 21 000 Kč 

Mgr. - Mezinárodní a diplomatická studia prezenční 29 500 Kč 
kombinované 28 500 Kč 

Ing. - Management hotelnictví a lázeňství (specializace) prezenční 34 000 Kč 
kombinované 28 500 Kč 

Ing. - Management destinace cestovního ruchu (specializace) prezenční 29 500 Kč 
kombinované 28 500 Kč 

Ing. - Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (specializace) prezenční 29 500 Kč 
kombinované 28 500 Kč 



 
 

Druh  Výše (v Kč) Komu je určen Splatnost 
Školné v 1. roce rozloženého studia za semestr 

specializace 
Hotelnictví 

Cestovní ruch 
Marketing ve službách 

34 000,- Studenti prezenční formy studia 
bakalářský stupeň Dle smlouvy o studiu na UCP 

Školné v 1. roce rozloženého studia za semestr 
specializace 

Management hotelnictví a lázeňství 
Management destinace cestovního ruchu 

Marketingový management 
 v cestovním ruchu a hotelnictví 

34 000,- Studenti prezenční formy studia 
magisterský stupeň Dle smlouvy o studiu na UCP 

Doplatek za dostudování po uplynutí standardní 
doby studia1 25 000,- 

Studenti všech oborů bakalářského 
a magisterského studia v prezenční 

formě 

Dle smlouvy o dostudování na 
UCP 

Doplatek za dostudování po uplynutí standardní 
doby studia2 15 000,- 

Studenti všech programů 
bakalářského studia  

v kombinované formě 

Dle smlouvy o dostudování na 
UCP 

Doplatek za dostudování po uplynutí standardní 
doby studia3 20 000,- 

Studenti všech programů 
magisterského studia                       
v kombinované formě 

Dle smlouvy o dostudování na 
UCP 

Vratka školného u všech programů a typů studia4 50 % Studenti všech programů 
v prezenční a kombinované formě 

Při ukončení studia nejpozději 
k 15. 10. 

 
1 Standardní doba studia je určena čl. 1 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UCP na 3 roky v bakalářském stupni studia a na 2 roky v navazujícím magisterském stupni studia 
2 Standardní doba studia v kombinované formě studia se rozumí studium prodloužené proti prezenční formě studia o další dva semestry bez zpoplatnění. 
3 Standardní doba studia v kombinované formě studia se rozumí studium prodloužené proti prezenční formě studia o další dva semestry bez zpoplatnění. 
4 Studium je možné ukončit s možností vrácení části školného k 15. 10. daného akademického roku. 



Vratka školného u všech programů a typů studia5 20 % Studenti všech programů 
v prezenční a kombinované formě 

Při ukončení studia nejpozději 
k 30. 10. 

Sleva na 1. semestr navazujícího magisterského 
stupně studia 5 000,- Absolventi bakalářského stupně 

studia na UCP  

Poplatek za dodatečný zápis do semestru 2 000,- 
Studenti, kteří nesplnili podmínky 
zápisu dle čl. 10 odst. 3 Studijního 

a zkušebního řádu UCP 
Před zápisem do semestru 

Poplatek za dodatečný zápis do semestru 4 000,- Studenti, jejichž odklad zápisu do 
semestru přesáhne lhůtu 30 dnů 

Před zápisem do semestru 

Poplatek za podmíněný zápis do semestru 3 000,- 
Studenti, kteří budou zapsáni 
podmíněně dle čl. 11 odst. 1 

Studijního a zkušebního řádu UCP 
Před zápisem do semestru 

Poplatek za opakovaný zápis předmětu 3 000,- 

Studenti, kteří nesplnili podmínky 
k ukončení předmětu v řádném 

semestru a jsou povinni si předmět 
opětovně zapsat v následujících 

semestrech 

Před zápisem do semestru 

Poplatek za pozdní zápis ke státní závěrečné 
zkoušce 4 000,- 

Studenti, kteří se nepřihlásili ke 
státní závěrečné zkoušce ve 

stanoveném termínu dle příslušného 
opatření rektora 

Před přihlášením ke státní 
závěrečné zkoušce v náhradním 

termínu 

Poplatek za absolvování či opakování státní 
závěrečné zkoušky po uplynutí standardní doby 

studia 
4 000,- Studenti všech programů 

v prezenční a kombinované formě 
Před přihlášením ke státní 

závěrečné zkoušce 

 
5 Studium je možné ukončit s možností vrácení části školného k 30. 10. daného akademického roku. Při ukončení po tomto termínu není poskytnuta žádná finanční náhrada. 



Poplatek za konzultace závěrečné práce a 
konzultace k přípravě na státní závěrečné 

zkoušky 
8 000,- 

Studenti, kteří nesložili státní 
závěrečné zkoušky či jejich část a 

budou čerpat konzultace 
k zadanému tématu, při zpracování 
nově zadaného tématu závěrečné 

práce dle čl. 17 odst. 8 Studijního a 
zkušebního řádu UCP či další 
konzultace k přípravě na státní 
závěrečné zkoušky v režimu 

aktivního studia 

Před zápisem do semestru 

Poplatek za vydání duplikátu výkazu o studiu na 
VŠ (potvrzení o ztrátě či zcizení od Policie ČR) 100,- Studenti všech programů 

v prezenční a kombinované formě Při vystavení dokladu 

Poplatek za vydání duplikátu výkazu o studiu na 
VŠ (bez protokolu o ztrátě či zcizení od Policie 

ČR) 
1 000,- Studenti všech programů 

v prezenční a kombinované formě Při vystavení dokladu 

Vyhotovení duplikátu např. Diplomu (včetně 
vyhledávání v archivu UCP)6 1 000,- 

Studenti a absolventi všech 
programů v prezenční a 

kombinované formě 
Při vystavení dokladu 

Výpisy údajů z informačního systému UCP, 
např. výpis hodnocení pro potřeby studia jiné VŠ 

apod.7 
100,- 

Studenti a absolventi všech 
programů v prezenční a 

kombinované formě 
Při vystavení dokladu 

Poplatek za prodloužení zkouškového období8 5 000,- 

Studenti všech programů nezapsaní 
do aktuálního semestru čerpající 

výjimku na splnění zkoušky 
v náhradním termínu v rámci 

standardní doby studia 

Po schválení žádosti o 
prodloužení zkouškového období 

 
6 Při současném vyhotovení duplikátu Diplomu a Dodatku k diplomu se poplatky počítají za každý dokument samostatně. 
7 Do rozsahu 5 stran. Každá další strana je zpoplatněna částkou 10,- Kč. 
8 Po splnění podmínek pro řádný zápis bude výše poplatku odečtena z řádného školného. Při nesplnění podmínek řádného zápisu se poplatek nevrací. 



Manipulační poplatek při vrácení školného 
z důvodu nenastoupení studia ze závažného 

důvodu (např. neudělení víza, zdravotní důvody) 
500,- Studenti všech programů 

v prezenční a kombinované formě 

Při podání žádosti o vrácení 
školného nejpozději do 30. 10. 
v daném akademickém roce. V 

případě pozdější žádosti je školné 
sníženo o 10 000,- Kč. 

Kopírovací služby: 1 strana A4 na samoobslužné 
kopírce 2,- Studenti všech programů 

v prezenční a kombinované formě 
Samoobslužná kopírka je 

k dispozici v Praze, Svidnická 506 
Kopírovací služby: 1 strana A3 na samoobslužné 

kopírce 3,- Studenti všech programů 
v prezenční a kombinované formě 

Samoobslužná kopírka je 
k dispozici v Praze, Svidnická 506 

 

Dávid Melas, MPhil. v. r. 
jednatel  
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 
 
  



 



 
 
 
Příloha 2 ke smlouvě o studiu na UCP: Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR 
 
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a 
ekonomická s.r.o. (dále jen „UCP“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na 
základě zákona (oprávněný zájem organizace, plnění právní povinnosti, plnění smlouvy a 
veřejný zájem) a dále na základě souhlasu subjektu údajů (student). UCP při zpracování 
osobních údajů vychází především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a ze zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 111/2019 Sb., kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Mezi osobní údaje, které může UCP zpracovávat i bez souhlasu studenta, patří především 
identifikační a kontaktní údaje, jakými jsou jméno, příjmení, pohlaví, údaje obsažené 
v rodných listech, údaje obsažené v oddacích listech, údaje obsažené ve vyjádřeních matriky, 
doklady o dosaženém vzdělání, doklady o předchozí praxi, údaje obsažené v evidenci Úřadu 
práce, osobní číslo (tzv. UČO), údaje obsažené ve výsledcích zdravotních prohlídek, údaje 
obsažené v žádostech o stipendium, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-
mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo průkazu totožnosti (fotokopie občanského 
průkazu), číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu (fotokopie pasu), fotokopie 
cestovních pojistek, státní příslušnost, fotografie, podpis, dále kontaktní adresa a jiné obdobné 
informace.  
 
Mezi osobní údaje, u kterých je potřeba souhlas studenta a které UCP využívá např. 
k marketingovým a propagačním účelům, patří například fotografie ze školních akcí 
(imatrikulace, promoce, přednášky, semináře, workshopy, exkurze apod.). Takto získané 
osobní údaje mohou být využívány na webových stránkách UCP, na sociálních sítích a také 
v tištěných materiálech UCP. Student má právo požadovat bezodkladné zablokování či 
odstranění informace či fotografie či záznamu týkající se jeho osoby, které zveřejňovat 
nechce.  
 
UCP všechny výše uvedené osobní údaje, se kterými nakládá a které zpracovává, chrání 
vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. UCP především uchovává osobní údaje 
v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému, do kterého má přístup omezený, předem 
stanovený a v každý okamžik alespoň jednatelem UCP známý okruh osob. Jiné osoby mohou 
získat přístup k osobním údajům pouze se svolením jednatele UCP nebo jím pověřené osoby. 
Osobní údaje jsou zpracovány po celou dobu platnosti smlouvy o studiu na UCP, a to včetně 
přerušení studia. Po skončení studia jsou osobní údaje a jejich zpracování omezeny pouze na 
ty údaje, které jsou nezbytné pro naplnění příslušných ustanovení zákonných předpisů. 



Na UCP je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet osobně v sekretariátu 
jednatele UCP, prostřednictvím datové schránky krqbify, e-mailem na adresu info@ucp.cz 
nebo poštou na adresu Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., Svídnická 506, 181 00 
Praha 8. Výše uvedenými způsoby je možné se v odpovídajících případech na UCP obracet za 
účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 
omezení zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle 
GDPR. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů obracet na UCP v případě údajů 
zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů.  
 
Podpisem této smlouvy o studiu na UCP vyjadřuje student 

Ø souhlas s tím, že byl seznámen se způsobem zpracování osobních údajů podle GDPR 
na UCP, 

Ø souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely UCP. * 
 
 
V Praze dne ………………………. 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení 

 
 
 

Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* V případě, že nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely UCP, tento bod škrtněte. 


