
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
pro jednoleté pomaturitní studium německého jazyka 

Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

1. Předmět plnění 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují smluvní vztah a 
podmínky poskytování pomaturitního studia, včetně jazykových zkoušek, seminářů 
atp. v německém jazyce (dále jen jako „služby“) ze strany: Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Goethe centrum Jihočeské univerzity, se sídlem Branišovská 
1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČ 60076658, (dále jen „Goethe centrum JU“), 
fyzickým osobám (dále jen jako „student“). 

Student   s těmito   podmínkami   souhlasí   podáním   přihlášky   (elektronické či 
papírové) a okamžikem platnosti smlouvy o studiu se stávají její nedílnou součástí. 
Aktuální znění platných VOP je k dispozici na webových stránkách Goethe centra JU.  

Ujednané   VOP   lze   měnit   nebo   zrušit   pouze   výslovným   ujednáním   obou 
smluvních stran. 

2. Služby 

Pomaturitní studium je akreditované MŠMT v souladu s ust. zákona č. 117/1995 Sb., o 
státní sociální podpoře, a vyhláškou č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do 
seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu 
v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Jedná se o jednoletý pomaturitní 
intenzivní kurz německého jazyka na úrovni B1 s denní výukou s cílenou přípravou na 
uznávanou zkoušku z německého jazyka Goethe-Zertifikat B1. Velikost kurzu, trvání, 
časy, místo konání kurzu jakož i obsah, je popsán v programu kurzu na webových 
stránkách Goethe centra JU. Při dodržení podmínek akreditace, je studentům vystaveno 
osvědčení o absolvování pomaturitního studia. 

Studentu splňujícímu  podmínky MŠMT je v rámci pomaturitního studia přiznán status 
studenta. Kromě absolventů středních škol se studia mohou účastnit i ostatní dospělí 
studenti. 

Student bere na vědomí, že služby poskytované ze strany Goethe centra JU mohou být 
poskytovány zároveň pouze omezenému počtu osob ve skupině, max. 14 studentů. 
Služby budou poskytnuty pouze těm studentům, kteří v rámci kapacity kurzu v souladu 
s těmito VOP podají závaznou přihlášku, uzavřou smlouvu o studiu a řádně uhradí cenu 
služeb. 

V případě, že nebude dostatek přihlášených v kurzu, Goethe centrum JU si vyhrazuje 
právo neotevřít kurz. 

V případě, že nastane překážka vyšší moci nebo v důsledku opatření v souvislosti s 
překážkou vyšší moci, budou vzdělávací aktivity uskutečňovány flexi formou, zejm. on-
line formou výuky/aktivit, omezením poštu osob ve skupině, změnou osoby 
vyučujícího, změnou podmínek pomaturitního studia apod. Pokud Goethe centrum JU 
nebude moci v případě vyšší moci nebo v důsledku opatření vyšší moci pomaturitní 
studium uskutečnit nebo bude možné jej uskutečnit pouze částečně či v jiném než 
běžném režimu, vyhrazuje si Goethe centrum JU právo nahradit sjednanou metodu dle 
vlastního uvážení, tzn. nabídnout studium ve formě, která umožňuje realizaci studia 
vzhledem k okolnostem – vyšší moc nebo opatření spojená s vyšší mocí (např. online 
výuka místo prezenční, omezení počtu osob ve skupině, změna vyučujícího atd.), dále 
jen "náhradní plnění". V případě poskytnutí náhradního plnění Goethe centrum JU včas 



sdělí studentům, za jakých technických podmínek bude studium např. v online modu 
probíhat (např. Googleclassroom, Zoom, Skype, Microsoft Teams atd.). 

3. Závazek smluvních stran a podmínky poskytování služeb 

Goethe centrum JU obstará pro výuku lektory, které považuje za kompetentní vést 
kvalitně výuku pomaturitního studia německého jazyka na předepsané úrovni. V   
případě absence lektora je Goethe centrum JU povinno zajistit odpovídající suplování 
nebo náhradu neproběhlé lekce v novém termínu po dohodě se studenty. Goethe 
centrum JU si vyhrazuje právo změnit lektora příslušného kurzu. Student nemá právo 
na poskytnutí náhradní služby v případě překážky na straně studenta. Kurz nelze 
přerušit, úhradu služby nelze převést na jiný kurz poskytovaný Goethe centrem JU či 
na jiného účastníka kurzu. 

Student se zavazuje plnit všechny své povinnosti vyplývající z VOP a smlouvy o studiu 
řádně a včas a při svém studiu neohrožovat svým chováním majetek a zdraví Goethe 
centra JU, jeho zaměstnanců, lektorů, ostatních studentů či jinak závažným způsobem 
narušovat průběh kurzu. Porušení této povinnost může znamenat okamžité odstoupení 
Goethe centra JU od smlouvy o studiu bez jakékoliv náhrady. 

4. Vznik smluvního vztahu 

Podáním závazné přihlášky vzniká studentovi závazek uhradit nevratnou zálohu na 
účet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po uhrazení nevratné zálohy se 
Goethe centrum JU  zavazuje neprodleně vyhotovit a uzavřít se studentem smlouvu 
studiu. V případě, že ani přes opakovanou urgenci není ze strany studenta z 
objektivních důvodů smlouva uzavřena, je Goethe centrum JU oprávněno si zálohu v 
plné výši ponechat. Uhrazená záloha je započítána na úhradu celkové výše 
pomaturitního studia. Smluvní vztah mezi stranami vzniká dnem uzavření smlouvy o 
studiu. 

Zařazení všech přihlášených studentů do kurzů provádí Goethe centrum JU na základě 
pořadí obdržených přihlášek a uhrazených záloh. V případě, že student neuhradil 
zálohu ve lhůtě 7 dní, k přihlášce se nepřihlíží. V případě, že je kapacita kurzu již 
naplněna, vyrozumí Goethe centrum JU studenta a přiřadí mu status náhradníka, popř. 
doporučí jiný kurz poskytovaný Goethe centrem JU. 

5. Platební  a storno podmínky 

Úhrada za studium je smluvně  stanovená cena v souladu s ceníkem Goethe centra JU 
za poskytnuté služby a je stanovena ve smlouvě o studiu. 

Úhradu za studium je možné hradit bankovním převodem nebo v hotovosti v kanceláři 
Goethe centra JU. 

Úhrada za studium musí být uhrazena nejpozději poslední den stanovené splatnosti, 
přičemž za uhrazenou se považuje, pokud je řádně označena a je v tento den připsána 
na účet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích příslušná částka nebo složena v 
hotovosti v kanceláři Goethe centra JU. 

Doplatek úhrady za studium bude studentovi vrácen v případě jeho přijetí na vysokou 
školu, ale pouze za předpokladu, že v závazné přihlášce tuto skutečnost uvedl, a své 
přijetí oznámí nejpozději do 31.8. t.r., se současným předložením potvrzení o přijetí. 

V případě ukončení smluvního vztahu ze závažných zdravotních důvodů studenta 
potvrzených lékařem, má student nárok na vrácení poměrné části doplatku úhrady za 
studium odpovídající zbytku výuky, které se student z těchto důvodů neúčastnil. 



Stornování za těchto podmínek je možné pouze během prvních čtyř (4) týdnů 
pomaturitního studia. 

V případě, že se kurz z nedostatku účastníků neotevře, bude studentu vrácena záloha či 
již uhrazený doplatek úhrady za studium v plné výši nazpět. 

6. Ukončení a změna smluvního vztahu 

Vztahy založené smlouvou o studiu zanikají uplynutím doby pomaturitního studia, 
ukončením  smluvního  vztahu  dohodou  smluvních  stran či odstoupením od smlouvy. 
V případě ukončení smluvního vztahu se nevrací nevratná záloha, až na výjimky 
stanovené v čl. 5 těchto VOP. Vrácení doplatku úhrady za studium se řídí storno 
podmínkami obsaženými v těchto VOP. 

Goethe centrum JU může z důvodu nenaplnění/přeplnění kapacity kurzu od smlouvy 
odstoupit. Přednost  mají dříve platící studenti. V případě úhrady ve stejný den mají 
přednost studenti, kteří podali dříve závaznou přihlášku. Goethe centrum JU si 
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady 
účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví 
ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců Goethe centra JU nebo bude závažným 
způsobem narušovat průběh kurzu. 

Goethe centrum JU je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student   neuhradí 
dohodnutý doplatek úhrady za studium ve lhůtě jeho splatnosti. 

Není-li stanoveno jinak, smluvní strany si nejsou povinny v případě odstoupení od 
smlouvy vracet vzájemně poskytnutá plnění. 

Goethe centrum JU si vyhrazuje právo na změnu pomaturitního studia (změna   učebny, 
lektora, výukového materiálu, přesunutí nebo zrušení hodiny, apod.) a zároveň si 
vyhrazuje právo na zrušení pomaturitního studia a okamžité odstoupení od smlouvy, 
případně jeho části z objektivních důvodů. Dojde-li ke změně studia nebo k jeho 
zrušení, bude student neprodleně informován. 

7. Doručování 

Oznámení vyplývající ze smlouvy a těchto VOP se doručují písemně, a to osobním 
předáním nebo doporučeným psaním na adresu studenta uvedenou ve smlouvě o 
studiu, nebude-li studentem sdělena jiná doručovací adresa, elektronickou poštou (dále 
jen „e-mail“), na adresu studenta uvedenou ve smlouvě, jiným dohodnutým způsobem. 

Při doručování prostřednictvím poštovních služeb se v pochybnostech považuje třetí 
den po prokazatelném odeslání za den doručení, a to i v případě, že se adresát o uložení 
písemnosti nedozvěděl. Za den doručení se považuje též den, kdy bylo přijetí 
písemnosti adresátem odmítnuto. 

Při doručování e-mailem se považuje za den doručení den, kdy bylo odesílateli doručeno 
zpětné potvrzení adresátem emailu, a není-li takové potvrzení a není-li prokázáno 
jinak, pak den odeslání emailu, pokud odesílatel neobdržel zprávu o nedoručitelnosti 
emailu. 

8. Vyloučení odpovědnosti 

Goethe centrum JU neodpovídá za nedosažení cílů pomaturitního studia či zkoušky. 

 


