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SMLOUVA O PROVEDENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SLEA, o.s.
Poskytovatel
SLEA, o.s. - Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu
Badeniho 290/1, Praha 6, 160 00
IČO: 69058407
číslo účtu: FIO – 2100046128/2010

Objednatel
jméno:
příjmení:
adresa:
telefon:
e-mail:

Frekventant vzdělávacího programu SLEA, o.s., jehož vzdělávání je
předmětem této smlouvy
jméno:
příjmení:
datum narození:
telefon:
e-mail:

Poskytovatel, objednatel
následujícím znění:

a

frekventant

uzavírají

smlouvu

v

I. Předmět smlouvy
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje provádět odborné psychoterapeutické
vzdělávání frekventanta vzdělávacího programu SLEA o.s., akreditovaného Českou
psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Objednatel se zavazuje provedené vzdělávání řádně hradit. Frekventant se zavazuje
dodržovat všechny ostatní povinnosti, které mu vyplývají z této smlouvy a struktury
vzdělávacího programu SLEA, akreditovaného Českou psychoterapeutickou společností
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen vzdělávací programu
SLEA, o.s.).
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II. Obsah a rozsah vzdělávacího programu SLEA, o.s.
a) Výcvik je rozdělen na část vzdělávací, sebezkušenostní a supervizní.
a1) vzdělávací část představuje celkem 84 vzdělávacích dní, dělí se na část
základní, která představuje 48 dní a část klinickou tj. 36 dní. Cena
vzdělávacího programu je garantována po celou dobu trvání výcviku.
a2) sebezkušenostní část představuje individuální sebezkušenost frekventanta
v požadovaném minimálním počtu 70 terapeutických hodin. Cena jedné hodiny
je stanovena na základě aktuální sazby terapeuta vedoucího individuální
sebezkušenost. Vedoucího individuální sebezkušenosti si frekventant volí sám
z doporučených terapeutů, kteří jsou pro tuto činnost určeni vzdělávacím
týmem SLEA o.s.
a3) supervizní část představuje 150 supervizních hodin. Cenu nelze v době
zakládání smlouvy stanovit, protože frekventant výcviku může využívat
možnosti individuální supervize spolu se skupinovou supervizí. Cena
supervizích bloků se mění v závislosti na velikosti skupiny.
b) Poskytovatel výcviku je oprávněn navýšit jednotlivým frekventantům počet
sebezkušenostních hodin, supervizních hodin, případně i část vzdělávání. K tomuto
rozhodnutí ho opravňuje zodpovědnost za kvalitu předaného vzdělávání, v souladu s
požadavky České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně. Toto své rozhodnutí je povinen písemně zdůvodnit, pokud o
takovouto formu zdůvodnění frekventant požádá. Toto zdůvodnění je vyhotoveno ve
dvou kopiích.

III. Určení výše a způsobu úhrady vzdělávání
a) Smluvní strany si tímto sjednávají cenu za vzdělávání ve výši a intervalech úhrad dle
specifikace v čl. II. a XI. této smlouvy.
b) Vzdělávání se objednatel zavazuje řádně hradit na základě faktur vystavovaných
poskytovatelem vždy na začátku pololetí, ve kterém vzdělávání proběhne.
Fakturovaná částka k úhradě je stanovena na základě skutečného počtu
plánovaných bloků vzdělávání v pololetí, na které je platba určena. S fakturou je
frekventant zároveň seznámen s částkou a datem vystavení další faktury na další
pololetí.
c) Splatnost faktury je vždy 14 dnů od data vystavení. Z vážných důvodů lze výjimečně
na žádost frekventanta dohodnout rozdělení úhrady faktury na 2 částky.
d) Úhradu vzdělávání je objednatel povinen hradit i za dobu, kdy frekventantovi
vzdělávacího programu SLEA, o.s. není po dobu platnosti smlouvy vzdělávání
poskytováno a to z důvodu absence ze strany frekventanta.

IV. Odpovědnost poskytovatele
a) Poskytovatel se zavazuje zajistit frekventantovi vzdělávacího programu SLEA, o.s.
kontinuální psychoterapeutické vzdělání v logoterapii a existenciální analýze a to
v rozsahu, v jakém byl vzdělávací program akreditován ČPS ČLS JEP.
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b) Dále se zavazuje pravidelně dvakrát každý rok v průběhu vzdělávání do 31.1 a do
30. 9 příslušného roku vystavit objednavateli fakturu na poměrnou částku
z celkových nákladů stanovenou na základě, v příslušném pololetí, předpokládaného
počtu poskytnutých výcvikových hodin.
c) Poskytovatel se zavazuje oznámit s dostatečným předstihem termíny výcvikových
bloků, a to nejméně tři termíny dopředu.
d) Poskytovatel se zavazuje zacházet s informacemi osobní povahy, které vyplynou na
základě vzdělávání a sebezkušenostních hodin, v souladu s etickým kodexem
SLEA o.s. a platnou legislativou ČPS ČLS JEP.

V. Mimořádná ustanovení
a) Frekventant výcviku se zavazuje absolvovat vzdělávací programu SLEA, o.s.
v plném výše uvedeném rozsahu v řádných termínech, příp. nahradit svoji absenci
ve vzdělávacím programu SLEA, o.s. v náhradních termínech. Tyto termíny jsou
frekventantům nabízeny v rámci jiné vzdělávací skupiny za účelem doplnění
konkrétní zmeškané látky. Za odpovídající náhradu zodpovídá poskytovatel
vzdělávacího programu SLEA, o.s. Frekventant nemusí nahrazovat pouze dva
vzdělávací dny v každém roce vzdělávání. Je to však jeho právo.
b) Přerušení vzdělávacího programu SLEA, o.s. je možné na základě závažných
důvodů frekventanta. Přerušení musí být schválené objednatelem i poskytovatelem
vzdělávání. Závažnými důvody se rozumí především mateřská dovolená, pracovní
závazek v zahraničí, dlouhodobá nemoc.
c) Frekventant je povinen splnit podmínky vzdělávacího programu SLEA, o.s. do 7 let
od ukončení vzdělávací části (viz. Ustanovení smlouvy II. a1) bez započtení
přerušení (viz. Ustanovení smlouvy V. b) a do 12 let od ukončení vzdělávací části
(viz. ustanovení smlouvy II. a1) se započtením přerušení (viz. ustanovení smlouvy
V. b).

VI. Trvání smlouvy
a) Tuto smlouvu uzavírají její účastníci vždy s platností ode dne přijetí frekventanta do
vzdělávacího programu SLEA, o.s. Den přijetí frekventanta do vzdělávacího
programu SLEA, o.s. je dnem zakládajícím počátek účinnosti této smlouvy.
b) Vzdělávací rok dle této smlouvy začíná prvním vzdělávacím blokem a trvá po dobu
šesti bloků, tzn. 18 vzdělávacích dnů, které jsou rozvrženy do následujících 12ti
měsíců.

VII. Podmínky výpovědi nebo předčasného ukončení smlouvy
a) Objednatel a frekventant může smlouvu vypovědět před uplynutím doby, na kterou je
sjednána pouze písemnou výpovědí; výpovědní doba běží od prvního výcvikového
bloku po doručení výpovědi do druhého výcvikového bloku po doručení výpovědi.
b) Řádná výpovědní lhůta pro účely této smlouvy činí dva výcvikové bloky.
c) Za celou dobu běhu výpovědní lhůty je objednatel povinen uhradit platbu za oba
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výcvikové bloky, a to bez ohledu na jeho fyzickou přítomnost či absenci frekventanta
na výcvikovém bloku. V případě přeplatku na základě vystavovaných faktur je
poskytovatel povinen přeplatek vrátit objednavateli do 14ti dnů po uskutečnění
druhého bloku v rámci výpovědní lhůty.
d) Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu před uplynutím doby, na kterou je
sjednána, pouze v případě závažného narušení vzdělávacího procesu ze strany
frekventanta. Za takováto narušení je považována opakovaná absence ve
vzdělávacím programu SLEA, o.s. narušující vzdělávací proces, fyzická či psychická
nezpůsobilost k absolvování vzdělávání. Smlouvu lze vypovědět také jako sankci za
podmínek stanovených v čl. VIII. smlouvy.
e) V případě, že by objednatel byl v prodlení s úhradou sjednanou za vzdělávání v této
smlouvě déle než 30 kalendářních dnů, je poskytovatel oprávněn smlouvu
vypovědět. Ustanovení čl. VII. odstavce b) se v tomto případě nepoužije.

VIII. Sankce
a) Ustanoveními o smluvních sankcích není dotčeno právo poskytovatele na úhradu
dlužné platby.
b) Při prodlení platby je poskytovatel oprávněn účtovat za každý den prodlení 0,5%
dlužné částky.

IX. Ostatní ujednání
a) Smluvní vztahy a jiná práva či povinnosti smluvních stran, které tato smlouva
neupravuje, se řídí příslušnými právními předpisy.

X. Účinnost a změny smlouvy
a) Tuto smlouvu její účastníci uzavírají ve dvou originálních vyhotoveních, přičemž
každá ze stran si ponechá jeden výtisk.
b) Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky.
c) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání této smlouvy.

XI. Zvláštní ujednání
a) Celková úhrada za vzdělávací programu SLEA o.s., vzdělávací část (viz. Ustanovení
smlouvy II. a1) po dobu platnosti smlouvy:
b) Ostatní ujednání:
V Oucmanicích dne: 25. ledna 2014

_________ __________

___________________

objednatel

poskytovatel

_____________________
frekventant
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