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SMLOUVA O PROVEDENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SLEA 

 

Poskytovatelé 

 

a 

 

dále též jako poskytovatel 
 

Zastoupeni dle mandátní smlouvy ze dne 15.9.2015 zprostředkovatelem 

 

SLEA, z.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, z.s., jehož vzdělávání je 
předmětem této smlouvy 

jméno: 

příjmení: 

datum narození: 

telefon: 

e-mail: 
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Poskytovatel, objednatel a frekventant uzavírají smlouvu v následujícím 
znění: 
 
 
I. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatelé společně a nerozdílně (dále též označování jako 
poskytovatel) zavazují provádět odborné psychoterapeutické vzdělávání frekventanta 
vzdělávacího programu SLEA, z.s. (SLEA), schváleného Českou psychoterapeutickou 
společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČPtS) – nyní v gesci 
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) – a Českou asociací pro 
psychoterapii (ČAP). 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 – dále jen vzdělávací program SLEA. 
 
  
II. Obsah a rozsah vzdělávacího programu SLEA  

 
a) Výcvik je rozdělen na část vzdělávací, sebezkušenostní a supervizní. 

 
1) Seminární část představuje celkem 84 vzdělávacích dní, dělí se na část základní, 

která představuje 48 dní a část klinickou tj. 36 dní. Teoretické znalosti a praktické 
dovednosti jsou předávány na podkladě skupinové práce (ve velké skupině a 
malých skupinkách) formou cílené sebezkušenosti, sdílení a zpětných vazeb 
(prožitková báze) i přímé výuky. Těžištěm základního vzdělávání je zprostředkování 
specifické teorie a metodologie existenciální analýzy a logoterapie spolu s 
bezprostředním nácvikem její praktické aplikace. Jde o kombinaci výkladu teorie, 
nácviků, rozboru kazuistik a supervize v každém výcvikovém setkání. Klinické 
vzdělávání představuje aplikaci existenciální analýzy v klinické praxi. 
Zprostředkovává fenomenologické obrazy jednotlivých klinických poruch, a to jak 
z pohledu existenciální analýzy, tak i mezinárodních klasifikací. Obsahové těžiště 
spočívá v získávání terapeutických dovedností, ve zprostředkování diagnostiky, 
psychogeneze, psychopatologie a existenciálně analytické psychoterapie 
jednotlivých poruch. Předávání teoretických znalostí je prokládáno prací v malých 
nácvikových triádách (klient, terapeut, supervizor) s reflexí prožitků, které se mohou 
v terapeutické práci objevit, a ilustrováno případovými studiemi.  
Cena vzdělávacího programu je garantována po celou dobu trvání výcviku. 
Poskytovatel může 1x ročně upravit výši poplatku za jedno setkání o míru inflace 
oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem. K navýšení může dojít vždy s 
platností od 1. ledna roku následujícího po roce, ke kterému se míra inflace 
vztahuje. Poskytovatel oznámí písemně objednateli rozdíl mezi výší poplatku 
platnou do termínu vyhlášení míry inflace a navýšeným poplatkem dle tohoto 
odstavce. Toto ustanovení se může použít poprvé od 1. 1. 2023, kdy může dojít k 
navýšení poplatku o inflaci za rok 2022. Takto navýšené kurzovné bude vždy 
považováno za základ pro navýšení poplatku o inflaci za další období. Cena za 
třídenní vzdělávací blok je 4500,-Kč. 
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2) 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. Individuální sebezkušeností může frekventant projít i u více poskytovatelů, 
ale hlavní část (min. 50hodin) by měla být absolvována u jednoho poskytovatele, 
který komunikuje při uzavírání procesu sebezkušenosti s vedoucím výcviku, zda 
bylo dosaženo cílů individuální sebezkušenosti. Cílem individuální sebezkušenosti 
je zaměření se na frekventanta jako na osobnost budoucího terapeuta a na rozvoj 
jeho potenciálu pro práci s klienty. Rozvojový proces nelze zaměňovat s léčebným. 

 
3) Supervizní část představuje 150 supervizních hodin, z toho minimálně 50 aktivních 

supervizí. Supervizní část výcviku trvá 7 let od ukončení seminární části výcviku. 
Supervize probíhají především skupinovou formou, po dohodě se supervizorem lze 
supervidovat práci i individuálně. Supervizní skupiny si frekventant volí sám u 
doporučených supervizorů. Pro úspěšné ukončení supervizní části je třeba 
supervidovat: 2 dlouhé případy (tzn. nad 50 terapeutických hodin) s 9 vstupy a 
jednou závěrečnou supervizí; 6 kratších případů (do 20 terapeutických hodin) se 3 
vstupy a jednou závěrečnou supervizí; více případů s 1-2 vstupy; 5 tematických 
supervizí. U případů se závěrečnou supervizí je potřeba povinné vstupy absolvovat 
u jednoho supervizora. Nelze supervidovat takovou práci frekventanta, ve které 
překračuje kompetence dané svojí původní profesí. Cenu nelze v době zakládání 
smlouvy stanovit, protože frekventant výcviku může využívat možnosti individuální 
supervize spolu se skupinovou supervizí. Cena supervizních 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 ČPtS a ČAP. Toto své rozhodnutí je povinen písemně zdůvodnit, pokud o 
takovouto formu zdůvodnění frekventant požádá. Toto zdůvodnění je vyhotoveno ve 
dvou kopiích. 
 

c) Dalšími kritérii pro ukončení výcviku jsou následující požadavky v uvedeném minimálním 
rozsahu: 
 
1) 600 hodin vlastní existenciálně analytické psychoterapeutické práce s klientem.  

 
2) 600 hodin praxe s psychicky trpícími pacienty. 

 
3) 60 hodin dalšího vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii dle vlastního 

výběru (konference, semináře, workshopy, přednášky apod.). 
 

4) samostudium doporučené odborné existenciálně analytické literatury 
 

d) Poskytovatel výcviku vede složky výcviku, které obsahují (smlouvy s frekventanty, 
případné žádosti o přerušení, informace o udělení certifikátů atp.) jsou archivovány v 
sídle společnosti. Dokumenty o vedení výcviku (docházku, písemné práce, potvrzení z 
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praxí a stáží jsou u vedoucího výcviku, po skončení výcviku jsou uloženy do archivu v 
sídle společnosti a archivovány min. 10 let od skončení výcviku.  
 

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 výzev k úhradě 
vystavovaných zprostředkovatelem jménem poskytovatele vždy na začátku pololetí, ve 
kterém vzdělávání proběhne. Částka k úhradě je stanovena na základě skutečného 
počtu plánovaných bloků vzdělávání v pololetí, na které je platba určena. S výzvou je 
frekventant zároveň seznámen s částkou a datem vystavení další výzvy na další pololetí.  

c) Splatnost výzvy je vždy 14 dnů od data vystavení. Z vážných důvodů lze výjimečně na 
žádost frekventanta dohodnout rozdělení úhrady na 2 částky. 
 

d) Poskytovatelé jsou z nároku na úhradu oprávněni společně a nerozdílně. Platba se 
provádí zpravidla prostřednictvím účtu zprostředkovatele, a to dle specifikace ve výzvě. 

 
e) Úhradu vzdělávání je objednatel povinen hradit i za dobu, kdy frekventantovi 

vzdělávacího programu SLEA. 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 

kontinuální psychoterapeutické vzdělání v logoterapii a existenciální analýze a to 
v rozsahu, v jakém byl vzdělávací program schválen ČPtS a ČAP. 
 

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 a 
platnou legislativou ČPtS a ČAP 
 

e) Poskytovatel je oprávněn k jednotlivým organizačním krokům zmocnit 
zprostředkovatele. 
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V. Mimořádná ustanovení 
 
a) Frekventant výcviku se zavazuje absolvovat vzdělávací programu SLEA v plném výše 

uvedeném rozsahu v řádných termínech, příp. nahradit svoji absenci ve vzdělávacím 
programu SLEA 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. 
Frekventant nemusí nahrazovat pouze dva vzdělávací dny v každém roce vzdělávání. 
Je to však jeho právo.  
 

b) Přerušení vzdělávacího programu SLEA 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 do 7 let od 

ukončení vzdělávací části (viz. Ustanovení smlouvy II. a1) bez započtení přerušení (viz. 
Ustanovení smlouvy V. b.). Frekventant výcviku dostává studijní průkaz, kam se 
zaznamenává průběh vzdělávání, hodnocení písemných prací atp. Frekventant si do něj 
nechává potvrdit individuální sebezkušenost (min. 70 hodin), supervize (min. 150 hodin) 
a další vzdělávání (min. 60 hodin). Dále přikládá potvrzení o vlastní existenciálně 
analytické psychoterapeutické práci s klienty (600 hodin), absolvovaných povinných 
praxích (600 hodin).  
 

d) 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. 

 
 
e) Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména v případech souvisejících 

s přijetím a dodržováním epidemiologických opatření, ať už přijatých poskytovatelem 
nebo orgánem veřejné moci, změnit formu konání výcviku, resp. vzdělávacího 
programu, z prezenční formy na on-line formu. Dále pak upravit délku jednotlivých 
setkání v rámci probíhajícího výcviku ve smyslu zkrácení standardní délky při on-line 
formě setkání a prodloužení standardního času při prezenčním setkání. Poskytovatel se 
v tomto ohledu zavazuje, že celkový příslušný počet hodin plánovaného výcviku tak, jak 
je garantován čl. II. této Smlouvy bude vždy frekventantovi zachován. 
 
Všichni přihlášení frekventanti budou v takovém případě neprodleně informováni o 
změně telefonicky nebo e-mailem. 

 
Tato opatření mohou být použita částečně či v plném rozsahu v souladu s akreditačními 
kritérii a výcvikovými požadavky. 

 
f) Při splnění všech formálních podmínek potřebných k ukončení systematického výcviku 

v psychoterapii úspěšném absolvování písemných prací, zkoušek a závěrečných 
supervizí je vedoucím výcviku frekventant navržen lektorskému týmu pro udělení 
certifikátu ukončeného psychoterapeutického vzdělání v existenciální analýze a 
logoterapii. Certifikát opravňuje k využívání psychoterapeutických znalostí, vědomostí a 
dovedností podle pravidel své původní profese. Zdravotničtí pracovníci po složení 
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atestace v klinické psychologii a specializační zkoušce ze systematické psychoterapie 
jsou oprávněni užívat termínů psychoterapeut a psychoterapie a zároveň splňují 
podmínky Evropského certifikátu psychoterapie (ECP, vydává European Association for 
Psychotherapy) o který mohou zažádat u ČAP. Pokud frekventant nesplní všechna 
požadovaná kritéria výcviku, není způsobilý pro samostatnou psychoterapeutickou 
činnost a nedostává certifikát ukončeného psychoterapeutického vzdělání v 
existenciální analýze a logoterapii, ale pouze doklad o účasti ve výcviku s uvedením 
absolvovaných částí a počtu hodin s formulací, že není oprávněn k samostatné 
psychoterapeutické činnosti. 
 

g) Během trvání výcviku a dále po případném obdržení certifikátu se frekventant resp. 
absolvent zavazuje dodržovat etický kodex EAP (společný pro SLEA, ČPtS, ČAP) viz 
příloha této smlouvy. Tento závazek stvrzuje podpisem smlouvy. V případě, že 
frekventant v průběhu výcviku, nebo v době po obdržení certifikátu poruší etické principy 
vyplývající z etických standardů EAP a SLEA bude s touto skutečností obeznámena, 
vymiňuje si podniknout příslušné kroky vedoucí k ochraně klienta. Tyto kroky se řídí 
doporučením smírčí komise SLEA a mohou mít následující podobu: 

1) Doporučení supervize a vlastní individuální terapie 
2) Ukončení spolupráce se SLEA. 
3) Informování o etickém prohřešku další odborné společnosti či zaměstnavatele 
4) Odebrání certifikátu 

 
 

VI. Trvání smlouvy 
 
a) Tuto smlouvu uzavírají její účastníci vždy s platností ode dne přijetí frekventanta do 

vzdělávacího programu SLEA do splnění podmínek ukončení programu dle čl. V písm. 
C. Den přijetí frekventanta do vzdělávacího programu SLEA je dnem zakládajícím 
počátek účinnosti této smlouvy. 

 
 
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 

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 
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programu SLEA 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. 

 
f) Tato smlouva zaniká rovněž okamžikem, kdy zprostředkovatel nebo poskytovatel ukončí 

mandátní smlouvu uzavřenou mezi nimi pro podstatné porušení povinností z této 
smlouvy plynoucích a tuto skutečnost jedna ze stran mandátní smlouvy oznámí 
frekventantovi. 

 
g) Důvodem pro vypovězení smlouvy je i nedodržení etických pravidel v souladu s etickými 

směrnicemi EAP. 
  
 
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) Nedílnou součástí smlouvy je souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu 

ustanovení čl. 6 odst. 1. písm. a) nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

 
d) Frekventant podepsáním smlouvy zároveň stvrzuje, že se seznámil s etickým zásadami 

Evropské asociace pro psychoterapii (etický kodex EAP), které obdržel a zavazuje se je 
dodržovat. 

 
e) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání této smlouvy. 



 Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s. 

 Člen Mezinárodní společnosti pro existenciálně-analytickou psychoterapii 
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XI. Zvláštní ujednání  

 
 

a) Ostatní ujednání: 
 
 
 
 
V                                         dne:                                     
 
 
 
 
 
 
 
          
 

objednatel 
 

poskytovatelé 
zastoupeni dle mandátní 
smlouvy (doloženo plnou 

mocí) 
Společnost pro logoterapii a 

existenciální analýzu 

 
frekventant 

 


