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Smlouva o provedení  
Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch 

 
 

1.  Smluvní strany: 
Dodavatel:  
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. 

Jáchymovská 385, Liberec 10, psč.46010 
IČ: 27280411 
Zastoupený: MUDr. Vladislavem Chválou ředitelem o.p.s. 
Bankovní spojení: 2242330001/5500 

 
 
na straně jedné, dále jen „dodavatel“ 

a 
 
Účastník: 

 
Jméno, příjmení, tituly........................................................……………………... 
Rodné číslo............................................………………….…………………                                                              
Bydliště………................................................................…………..……………. 

 

  na straně druhé, dále jen jako „účastník“ 
 
 
 

I. Preambule 
 

Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch (dále jen „vzdělávací 
program“) odpovídá požadavkům komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků IPVZ pro 
práci ve zdravotnictví. Tento vzdělávací program byl odbornou komisí IPVZ schválen 16.12. 2020.  
 
Popis komplexního vzdělávacího programu 

Výukový program v celkovém rozsahu 680 výcvikových hodin je rozdělen do dvou následujících 
částí, přičemž výcvikovou hodinou je míněno 45 minut. 

• Základní - presenční část je složena z  
1. teorie a metodologie (v rozsahu 160 hodin) 
2. vlastní zkušenost s psychoterapií (sebezkušenost- 240 hodin) 
3. nácvik praktických psychoterapeutických dovedností (180 hodin) 

• Druhá - následná část obsahuje 
4. supervizi vlastní terapeutické práce (100 hodin, min.75% u jednoho tréninkového 

supervizora dle vlastního výběru, který vypracuje závěrečné hodnocení) 
 

Celý Komplexní vzdělávací program je po úspěšném absolvování základní i následné části 
zakončen závěrečnou obhajobou kazuistiky, která je nedílnou součástí Komplexního vzdělávacího 
programu. K této obhajobě může účastník programu přistoupit, pokud naplnil všechny požadavky, tj.:  

a) splněné podmínky vzdělávacího programu prezenční části (počet hodin, odevzdané všechny 
povinné eseje, absolvován seminář o časové ose, 15 hod. supervize) i následné supervizní části (kladné 
hodnocení supervizora)  
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b) supervizní část vzdělávacího programu ukončil do tří let po skončení prezenční části. O 
případné výjimce v prodloužení této lhůty rozhodne vedení institutu. Účastník o ni písemně žádá 
institut s uvedením důvodů (např. rodičovská dovolená).   

c) vypracoval písemnou závěrečnou práci (kazuistika), kterou lektoři přijmou jako vyhovující, 
kdy podrobné podmínky pro vyhotovení této závěrečné práce budou stanoveny dodavatelem 
v průběhu Komplexního vzdělávacího programu 

d) termíny k obhajobám, na které se absolvent obou částí vzdělávacího programu (základní i 
následné části) předem přihlásí, budou vypsány s tříměsíčním předstihem 1 až 2x ročně. 

 
 Komplexní vzdělávací program pak umožňuje účastníkovi přihlásit se ke zkoušce z funkční 

specializace v systematické psychoterapii, kterou může skládat jen zdravotník podle platné legislativy, 
a která není v kompetenci dodavatele. 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem této smlouvy je zajištění základní části komplexního vzdělávacího programu 
v rodinné terapii psychosomatických poruch v rozsahu 580 hodin, tak jak je specifikováno 
výše. Studium v rámci Komplexního vzdělávacího programu je poskytováno dodavatelem za úplatu. 
Stejně tak je předmětem této smlouvy nárok účastníka na osobní účast na základní – presenční části 
Komplexního vzdělávacího programu a jeho povinnost uhradit platbu za absolvování základní – 
presenční části Komplexního vzdělávacího programu. 

2.2. Tato smlouva se nezabývá realizací a podmínkami realizace supervize (viz bod 4 preambule). 
Tréninkovou supervizi u vybraného supervizora SOFT1 si účastník zajišťuje sám a sám si hradí i náklady 
s tím spojené (tj.honoráře, cestovní výlohy). 

 
III. Závazky dodavatele 

 
3.1. Poskytnout během 4 let 580 hodin základní části vzdělávacího programu (teorie, 

sebezkušenost, praktické dovednosti) podle předem stanoveného plánu, se kterým byl účastník 
seznámen před podpisem této dohody, což účastník stvrzuje podpisem na této smlouvě. Termíny 
jednotlivých setkání budou oznámeny s minimálně 3 měsíčním předstihem.  

První výcvikový rok počíná 10.10.2017 a končí 31.8.2018, každý další výcvikový rok počíná 1.9. a 
končí 31.8. roku následujícího. Dodavatel si vyhrazuje právo v průběhu Komplexního vzdělávacího 
programu jednostranně změnit počátky či konce zahájení a ukončení jednotlivých výcvikových ročníků. 
Všechny informace jsou průběžně aktualizovány a vyvěšeny na webových stránkách institutu 
(www.lirtaps.cz)  

3.2. Dodavatel se zavazuje při zahájení vzdělávacího programu předat účastníkovi studijní index 
pro záznamy o jeho účasti na programu. 

3.3. Dodavatel se zavazuje po ukončení základní části vzdělávacího programu vydat „potvrzení o 
úspěšném absolvování prezenční části komplexního vzdělávacího programu“, pokud účastník splnil 
stanovené podmínky (viz bod 4.5.) a uvést celkový počet absolvovaných hodin. Účastníkovi, který 
nesplnil stanovené podmínky vydat „potvrzení o počtu absolvovaných hodin“. 

3.4. Dodavatel se zavazuje zachovat diskrétnost o všech skutečnostech týkajících se jednotlivého 
každého účastníka, se kterými se lektoři zúčastnění při realizaci vzdělávacího programu, případně 
zaměstnanci institutu, setkají. Dodavatel se zavazuje chránit důstojnost frekventantů i jejich 
nepřítomných blízkých, a to i po ukončení vzdělávacího programu. Členové týmu včetně týmového 
supervizora nejsou vzájemně mezi sebou touto mlčenlivostí vázáni v míře, v jaké to vyžaduje intervize 
a supervize celého procesu. 

3.5. Dodavatel jmenuje tyto základní lektory vzdělávacího programu: MUDr. Vladislav Chvála, 
PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Petra Pokorná, MUDr. Michaela Novotná. Dodavatel dále 

 
1 SOFT: Společnost rodinných terapeutů v ČR 

http://www.lirtaps.cz/
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jmenuje MUDr. Vladislava Chválu a PhDr. Ludmilu Chválovou Trapkovou odbornými garanty 
vzdělávacího programu a klade na ně odpovědnost za jeho zdárnou realizaci. 

3.6. Dodavatel se zavazuje zajistit supervizi práce lektorů jmenovaných v bodě 3.5. 
3.7. Dodavatel se zavazuje poskytnout účastníkovi seznamy supervizorů pro následnou supervizi a 

případně napomáhat při vyhledávání vhodného supervizora.  
 

IV. Závazky odběratele – účastníka výcviku 
 

4.1. Účastník vstupuje do vzdělávacího programu z vlastní vůle a s úmyslem absolvovat jej celý. Je 
připraven k aktivní práci na sebepoznání tak, aby rozšířil svůj lidský i terapeutický potenciál a bude v 
tomto smyslu k dispozici ostatním účastníkům.  

4.2. Účastník se zavazuje v případě neúčasti na setkání vzdělávacího programu informovat vedení 
dodavatele a některého ze základních lektorů. Absenci na setkáních mohou omluvit jen závažné 
zdravotní potíže a zcela mimořádné události. Omluvu pro neúčast je účastník povinen doložit 
dodavateli písemně, a to před samotnou absencí, a pokud to není možné, tak bezodkladně po absenci, 
ke které ze strany účastníka došlo. 

4.3. Účastník vzdělávacího programu si je vědom toho, že v průběhu výukového procesu dochází 
k individuálním i skupinovým krizím, které je třeba překonávat uvnitř a nikoli vně skupiny a komunity. 

4.4. Účastník vzdělávacího programu se zavazuje k naprosté diskrétnosti o všech skutečnostech, 
se kterými se setká na skupině i v celé komunitě; dále se zavazuje chránit důstojnost ostatních členů 
skupiny a komunity i jejich nepřítomných blízkých a to i po ukončení platnosti této smlouvy.  

4.5. Účastník vzdělávacího programu je připraven pro úspěšné absolvování základní – presenční 
části vzdělávacího programu tyto podmínky:  

a/ přítomnost v rozsahu minimálně 454 hodin při pracovních setkáních (zaměřených na teorii, 
nácvik dovedností a na vlastní zkušenost s psychoterapií ve skupinovém procesu). Absence v jednom 
ročníku nesmí být větší než 40 hodin. 

b/ účast na semináři Práce s časovou osou 
c/ nejpozději do konce každého ročníku odevzdat písemné práce – eseje na zadaná témata dle 

programu výcviku 
d/absolvovat 15 hodin supervizních setkání v průběhu druhé poloviny výcviku (v ceně výcviku).  
4.6. Účastník vzdělávacího programu je povinen přijmout Etický kodex psychoterapeuta České 

Psychoterapeutické Společnosti ČLS JEP a řídit se jím. 
4.7. Účastník bere na vědomí, že studium v rámci Komplexního vzdělávacího programu je 

zpoplatněno a zavazuje se každoročně uhradit roční platbu za studium, a to ve výši, která bude pro 
každý rok jednotlivě stanovena dodavatelem s tím, že o této výši bude účastník ze strany dodavatele 
informován formou Oznámení o výši roční ceny, kde je zároveň uveden i režim případných splátek. 
Účastník je oprávněn platbu za studium uhradit bezhotovostním převodem na účet dodavatele či 
v hotovosti.  

4.8. Účastník si hradí další výlohy spojené s účastí ve vzdělávacím programu. Dalšími výlohami se 
míní zejména náklady spojené s úhradou za cestování, za ubytování a za stravování. 

4.9.  Účastník je povinen řídit se v otázkách studia plánem studia pro celý Komplexní vzdělávací 
program, studijním či zkušebním řádem a ostatními vnitřními předpisy dodavatele.  

4.10. Při účasti na výuce či při jiné akci v rámci Komplexního vzdělávacího programu je účastník 
povinen před započetím výuky požádat lektora o uložení vnesených věcí do prostor, ve kterých je výuka 
pořádána, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,--Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto 
cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti neodpovídá dodavatel na škodu způsobenou na 
vnesených věcech. 

 
V. Stanovení ceny za vzdělávací program 

 
5.1. Cena za komplexní vzdělávací program je stanovována dodavatelem a hrazena účastníkem 

vždy na jeden rok dopředu (tzv. výcvikový rok). Cenu stanovuje dodavatel tak, aby pokryla 
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předpokládané výdaje pořádajícího institutu a také zohledňovala oficiální míru inflace. Výši ceny za 
komplexní vzdělávací program na následující výcvikový rok oznámí dodavatel nejpozději dva měsíce 
před koncem aktuálního výcvikového roku ústně během výuky a písemně do rukou účastníka v 
Oznámení o výši roční ceny. 

Cena za základní presenční část vzdělávacího programu zahrnuje 15 hodin supervizních setkání ve 
3. a 4. roce výcviku, naopak nezahrnuje cestovní výlohy a náklady na ubytování a stravu odběratele. 

5.2. Účastník se zavazuje uhradit roční platbu za účast v Komplexním vzdělávacím programu 
dodavateli vždy nejpozději do data uvedeného v písemném oznámení o výši roční ceny za Komplexní 
vzdělávací program. Dodavatel umožní účastníkovi cenu splácet i ve splátkách. Jednotlivé výše splátek 
včetně dat splatnosti budou uvedeny v oznámení o výši roční ceny za Komplexní vzdělávací program. 
Každý účastník je povinen před prvním dnem každého vyučovacího ročníku sdělit písemně dodavateli, 
jakým způsobem bude platbu hradit (tedy zda hotově či bankovním převodem a zda jednorázově či ve 
splátkách, případně v jakých splátkách). Pakliže účastník dodavateli nesdělí, jakým způsobem hodlá 
platbu hradit, má se za to, že účastník platbu uhradí jednorázově do data uvedeného v písemném 
oznámení. 

5.3. Pokud odběratel z vlastní vůle odstoupí v průběhu výcvikového roku z účasti v programu, 
zavazuje se cenu za vzdělávací program v příslušném výcvikovém roce zaplatit v plné výši stanovené 
na příslušný rok (tj. nemá nárok na vrácení zaplaceného školného v příslušném výcvikovém roce). 

5.4. Odběratel nemá nárok na navrácení peněz za části výcviku, v kterých byl nepřítomen, ač byl 
řádně omluven. 

 
VI. Zápis do Komplexního vzdělávacího programu 

 
Účastník bude zapsán do Komplexního vzdělávacího programu po splnění následujících podmínek: 

• obdržení rozhodnutí dodavatele o přijetí ke studiu v rámci Komplexního vzdělávacího 
programu, 

• uzavření této smlouvy oběma smluvními stranami, 

• zaplacení první roční platby za studium v rámci Komplexního vzdělávacího programu.  
 
 

VII. Ochrana osobních údajů 
 

Podpisem této smlouvy účastník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 
a odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů dodavatel zpracovával a shromažďoval 
osobní údaje účastníka. A to osobní údaje, které budou poskytnuty na základě této smlouvy a v 
průběhu konání Komplexního vzdělávacího programu od jednotlivých účastníků. Účelem zpracování 
osobních údajů je vedení evidence účastníků absolvujících Komplexní vzdělávací program a dále pak 
zajištění řádného průběhu Komplexního vzdělávacího programu. Osobní údaje je dodavatel oprávněn 
zpracovávat a shromažďovat po dobu 15 let ode dne jejich sdělení. Pokud zákonná lhůta pro archivaci 
těchto osobních údajů vyplývající pro dodavatele ze zvláštního zákona bude delší než 15 let, je 
dodavatel oprávněn osobní údaje shromažďovat po tuto zákonnou dobu.  

Pro případ změny osobních údajů, jako je zejména jméno, adresa,.. je účastník povinen tuto změnu 
bezodkladně oznámit dodavateli. 

 
 

VIII. Platnost smlouvy 
 

8.1 Smlouva začíná platit dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou, a to na dobu sedmi let ode dne uzavření této smlouvy.  

8.2 Smlouva pozbývá účinnosti: 

• uplynutím doby, na kterou byla sjednána 
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• okamžikem, kdy účastník ukončí Základní presenční část Komplexního vzdělávacího programu a 
poté i druhou – následnou část Komplexního vzdělávacího programu, avšak nejpozději ve lhůtě 
stanovené v článku 8.1. této smlouvy, 

• dnem, kdy dodavatel obdrží písemné oznámení účastníka o tom, že účastník zcela z vlastní vůle 
ukončuje svou účast na Komplexním vzdělávacím programu, 

• písemnou dohodou uzavřenou mezi dodavatelem a účastníkem, 

• ukončením Komplexního vzdělávacího programu ze strany dodavatele (viz. článek 8.3., 8.4. a 8.5. 
této smlouvy).  
8.3 Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že účastník bude v prodlení s 

úhradou ceny za absolvování Komplexního vzdělávacího programu delším než 20 dnů.   
8.4 Účastník je povinen bez prodlení oznámit písemně lektorům (uvedených v bodě 3.6. či 

lektorům, kteří budou v průběhu Komplexního vzdělávacího programu nově jmenováni) své zdravotní 
potíže a onemocnění, včetně duševních nemocí, resp. poruch, které si vyžádaly nebo vyžadují 
odbornou pomoc, a to před i v průběhu Komplexního vzdělávacího programu. Případné neoznámení 
této skutečnosti může být důvodem pro odstoupení dodavatele od této smlouvy. 

8.5 Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit Komplexní vzdělávací program účastníka, jestliže tým 
lektorů (bod 3.6. či lektorů, kteří budou v průběhu Komplexního vzdělávacího programu nově 
jmenováni) dojde k závěru, že další pokračování účastníka v Komplexním vzdělávacím programu by 
znamenalo újmu pro něho samého nebo ohrožení jeho současných či budoucích klientů či pacientů, 
nebo pokud tým lektorů dojde k závěru, že shledal na straně účastníka  jiné kontraindikace pro 
vykonávání psychoterapeutické činnosti. 
 
 

IX. Zvláštní ustanovení 
 

9.1 Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní 
strana obdrží jedno paré. 

 

9.2 Smluvní strany potvrzují, že obsah této smlouvy, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají 
jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

9.3 Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě písemných, řádně očíslovaných 
dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami.   
 
 
 
dne ......................................... 
 
 
...........................................................................      …………………………………………….  

    
dodavatel                                             odběratel                            

    
 
 
 


