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1. Společnost AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., IČ 24767905, č.ú.2900101957/2010 (dále jen Garant), poskytuje studentům 

program garance vrácení kurzovného, částky, (dále jen Garance) při nepřijetí na VŠ při splnění níže uvedených podmínek. 

2. Garance se vztahuje jen na „nulté ročníky“ daného roku s hodinovou dotací 78 až 92 hodin, pořádané Garantem. V případě 

účasti ve více kurzech – „nultých ročnících“ – je možné ji uplatnit pouze jednou. Daným rokem je míněn rok zahájení 

„nultého ročníku“, následujícím rokem a pak rok bezprostředně navazující na rok zahájení „nultého ročníku“. 

3. Garance se vztahuje jen na případy nepřijetí do programů/oborů bakalářského a dlouhého magisterského studia na 

veřejných a státních vysokých školách. 

4. Garance zahrnuje vrácení 50% (poloviny) kurzovného, částky, kterou student za kurz zaplatil, s výjimkou nevratného 

poplatku 500,00 Kč za Garanci. A dále student není, nebo nebyl v prodlení, s platbou splátek. 

5. Garance v rámci VIP balíčku zahrnuje vrácení pouze 50% kurzovného, částky, za kurz (poplatek za Garanci a učebnice jsou 

součástí bonusů VIP balíčku). 

6. Student dochází do kurzu od zahájení a zamešká nejvýše jeden vyučovací den. Není možná náhrada výuky v jiném termínu, 

kurzu nebo místě. Pokud se kryje termín přijímacích zkoušek jedné ze škol na přihlášce s termínem kurzu, nejde o absenci. 

7. Student úspěšně vypracuje závěrečný test v kurzu nejméně na 90 %. 

8. Student (i v případě objednání VIP balíčku) se vždy přihlásí do programu Garance písemně, a to zasláním vytištěné a 

vypsané přihlášky. Názvy 3 VŠ na které se hlásí, (pakliže není pevně rozhodnut nejpozději do 15. 1. následujícího roku může 

VŠ doplnit,). Takto vyplněná přihláška, je nedílnou součástí těchto podmínek Garance. Student jí odešle poštou na poštovní 

adresu Garanta. Agentura AMOS 170 00 Praha 7, Dukelských hrdinů 21 

9. Nejpozději v den zahájení kurzu student uhradí nevratný poplatek za Garanci ve výši 500 Kč na účet Garanta (viz výše), 

poplatek nelze hradit hotově. Podstatné je datum připsání částky na účet Garanta. 

10. Do programu Garance je možné se přihlásit nejpozději 6 kalendářních dnů po zahájení kurzu. 

11. Student nejpozději do 15. 1. následujícího roku oznámí e-mailem Garantovi, na které 3 školy a programy/obory přihlášku 

podává. Musí se jednat o programy/obory, které souvisí se zaměřením a obsahovou náplní kurzu. Programy/obory a školy 

není po tomto datu možné měnit či zrušit, nižší počet uvedených škol a programů/oborů není možný. 

12. Garance se nevztahuje na nepřijetí z důvodu nesplnění podmínek stanovených v přijímacím řízení mimo vlastní přijímací 

zkoušku (nesložení maturitní zkoušky, neodevzdání přihlášky/povinných příloh/neuhrazení poplatku za přijímací řízení ve 

stanovém termínu, chyby v přihlášce apod.) a nesložení přijímací zkoušky z důvodu absence či vyloučení (podvod, nekázeň, 

neprokázání totožnosti atd.). 

13. V případě nepřijetí na školy uvedené v programu Garance zašle student Garantovi písemně všechna rozhodnutí o nepřijetí, 

a to nejpozději do 9.9. následujícího roku. 

14. Garant potvrdí studentovi písemně splnění všech podmínek Garance, případně jej informuje o důvodech zamítnutí žádosti. 

V případě kladného vyřízení Garant zašle příslušnou částku kurzovného, na číslo účtu, uvedené v přihlášce, a to nejpozději 

do 30. 11. následujícího roku. 

         Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2023 
15. PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU GARANCE VRÁCENÍ KURZOVNÉHO   PŘI NEPŘIJETÍ NA VŠ 

Vyplňte prosím čitelně. 
Jméno a příjmení studenta.……………………………………………………………Číslo objednávky/variabilní symbol: …………………………………. 
Ulice, číslo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
Obec, PSČ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Číslo účtu pro vrácení peněz: ………………………………………………………………… Kontaktní telefon: ………………………………………………………. 
E-mail: .…………………………………………………………………..………………………………………….............................................................................… 
1. škola, fakulta, obor: ……………………………………..…………………………………………..................................................................................... 
2. škola, fakulta, obor: ……………………………………..…………………………………………..................................................................................... 
3. škola, fakulta, obor: ……………………………………..…………………………………………..................................................................................... 
Přečetl/a jsem podmínky programu Garance vrácení kurzovného při nepřijetí na VŠ, souhlasím s nimi a potvrzuji správnost výše 
uvedených údajů. 
 
Místo, datum:       Podpis: 
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