
lnstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 2412l85, 'l00 05 Praha 10

Veřejný příslib
ve smyslu ustanovenĺ s 2884 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

lnstitut postgraduálního vzděIávání ve zdravotnictví
(dále jen ,,aPvz"|

se sídIem Ruská 2412185,100 05 Praha 10 - Vinohrady
ICO: OOO 23 841

zastoupený ředitelkou: MUDr. lrenou Maříkovou, MBA

se tímto veřejným přísIibem zavazuje,

Že podle udělené akreditace ke vzdělávání v oboru Logoped ve zdravotnictvĺ - KIinická
logopedie podIe schváleného vzdělávacího programu publikovaného ve Věstníku Ministerstva

zdravotnictví GR č. 812011(dále jen ,,Věstník")

kaŽdému (dále ,,příiemce pInění"), kdo řádně splní veškeré podmínky stanoven é niie v článku l
tohoto veřejného příslibu (dále také jen ,,podmítrky"), poskytne plnění stanovené v Článru lI

tohoto veřejného příslibu (dále také jen ,,p!nění").

Clánek l

Podmínky

Příjemcem plnění je fyzická nebo právnická osoba, která se akceptováním podmínek tohoto veřejného
příslibu zavazuje řádně a odborně provádět celý nebo určitou část vzdělávacího programu
publikovaného ve Věstníku.

clánek ll
Plněnĺ

lPVZ zajistí pro příjemce plnění teoretickou ěást vzdělávacích programů specializačního vzdělávání
voboru Logoped ve zdravotnictví - Klinická logopedie' Teoretická ěást se skládá zkuzťl, případně
seminářů dle vzdělávacího programu, které budou zajišt'ovány zejména pracovníky přísluŠných

kateder IPVZ.

Za jednotlivékurzy, příp. semináře, je lPVZ po příjemci plnění oprávněn poŽadovat Úplatu na pokrytí

veŠkeých nákladů ve výŠi, kterou stanoví zvlášt'dle skutečně vynaloŽených evidovaných nákladů a
příjemce plněníje povinen takové náklady uhradit'

Seznam termínů pořádaných akcí se |PVZ zavazuje zveřejnit na webových stránkách lPvz
(www.ipvz.cz). Mĺmo termíny mŮŽe \PVZ připravit vzdělávací akci na poŽádání příjemce plnění a podle

svých moŽností.

\PYZ je povinen v souladu s tímto příslibem vytvořit podmínky pro řádný průběh teoretické částivýuky
a umoŽnit příslušným školencům vykonat kurzy, popř' semináře v rozsahu stanoveném vzdělávacím
programem v daném oboru.
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GIánek IlI

Závěreěné ustanovení

Tento veřejný příslib pozbude platnosti a Úěinnosti okamŽikem staŽení z internetové prezentace na

internetové adrese www.ipvz.cz a vyvěšením informace na stejné adrese o tom, Že tento veřejný

příslib pozbyl platnosti a účinnosti.

Tento veřejný příslib bude po celou dobu své účinnosti umístěn na webových stránkách |PVZ
(www.ipvz.cz).

originální stejnopis tohoto příslibu je uloŽen v sÍdle lPVZ.

o uděleníakreditací bude lPVZ informovat na svých webových stránkách (www.ipvz.cz)'

V Praze, 15. prosince 2022

příjemce plnění
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