Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání
č.……………………….
sjednaná v souladu s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „smlouva“
mezi
Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………
rodné číslo přidělené v ČR: ………………………………
datum narození: …………………………………………..
bydliště: …………………………………………………………………stát………………
dále jen „účastník“
a
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
se sídlem 611 80 Brno, Veveří 70
zastoupená prof. JUDr. Naděždou Rozehnalovou, CSc., děkankou fakulty
IČO : 00216224
DIČ : CZ 00216224
bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno – město
číslo účtu: 85636621/0100
IBAN:
CZ4301000000000085636621
SWIFT CODE:
KBMBCZPPXXX

plátce DPH
dále jen „fakulta“
takto:
I.
Předmět smlouvy
1. Fakulta se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zařadit účastníka do
programu celoživotního vzdělávání „Teorie a praxe přípravného řízení trestního“
realizovaného v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Právní specializace
v oboru „Teorie a praxe přípravného řízení trestního“ (dále jen program CŽV), a to za úplatu.
Účastník se zavazuje k řádnému plnění povinností účastníka programu CŽV a úhradě úplaty.
2. Program CŽV je realizován v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách), vnitřními předpisy
Masarykovy univerzity a Právnické fakulty MU, směrnicemi, opatřeními a pokyny děkana
fakulty (dále jen „předpisy“).
3. Průběh vzdělávání a ukončení účasti v programu CŽV se řídí předpisy, zejména Řádem
celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 5/2009 O vzdělávání
v programech celoživotního vzdělávání a přiměřeně Studijním a zkušebním řádem, nestanovíli tato smlouva jinak.

4. Vzdělávání v programu CŽV je realizováno v rámci vzdělávací činnosti Právnické fakulty
MU, není studiem vysoké školy ve smyslu §§ 48 až 59 zákona o vysokých školách a účastník
nemá podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách postavení studenta vysoké školy.
II.
Členění výukového programu
Výukový program Programu CŽV je rozdělen do 4 semestrů. Je tvořen předměty
odpovídajícími obsahem, ukončením a kredity povinným předmětům a stanoveným povinně
volitelným předmětům zařazeným do studijního plánu 1. – 4. semestru akreditovaného
bakalářského studijního programu dle článku I. odst. 1. této Smlouvy.

III.
Ukončení vzdělávání
1. Vzdělávání je ukončeno splněním podmínek stanovených vzdělávacím plánem. O této
skutečnosti bude účastníkovi vydáno osvědčení o absolvování programu CŽV a výpis
dosažených hodnocení předmětů a kreditů.
2. Jestliže je účastník přijat ke studiu v akreditovaném studijním programu a studijním oboru,
který odpovídá absolvovanému programu CŽV, končí vzdělávání zápisem ke studiu bez
vydání osvědčení o absolvování programu CŽV a výpisu dosažených hodnocení a kreditů.
Student bude zapsán do semestru obsahově odpovídajícímu ukončené části vzdělávání.

IV.
Registrace předmětů
1. Účastník je povinen zaregistrovat si předměty podle vzdělávacího plánu programu CŽV
v souladu s předpisy.
2. Účastník není podle této smlouvy oprávněn zaregistrovat se do předmětů vzdělávacích
plánů jiných programů CŽV nebo do předmětů jiných studijních programů realizovaných na
Právnické fakultě MU nebo jiné fakultě Masarykovy univerzity. Jestliže tak prostřednictvím
Informačního systému MU (dále jen „IS“) učiní, vyhrazuje si Právnická fakulta MU
účastníkovi tyto předměty bez předchozího upozornění a bez náhrady odregistrovat.
V.
Cena vzdělávání
1. Cena vzdělávání je stanovena dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění.
2. Cena vzdělávání činí 23.000,- Kč za jeden i započatý akademický rok programu CŽV (1. až
2. ročník), tj. 11.500,- Kč za jeden i započatý semestr vzdělávání.

3. Fakulta si vyhrazuje právo cenu vzdělávání podle článku V. odst. 2 zvýšit o procento(a)
odpovídající meziročnímu nárůstu inflace vyhlašované(á) Českým statistickým úřadem za
uplynulý kalendářní rok.
4. Cenu vzdělávání hradí účastník prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity
(dále jen „Obchodní centrum“). Neuhrazení ceny vzdělávání nejpozději do 15 dnů ode dne
zahájení příslušného semestru vzdělávání je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany
fakulty v souladu s čl. VIII.odst. 2.
5. Pro účely úhrady ceny vzdělávání prostřednictvím obchodního centra představuje každý
semestr vzdělávání, opakovaný zápis předmětu či jiné části vzdělávání dílčí plnění této
Smlouvy tvořící v souhrnu výukový program podle čl. II této Smlouvy.
6. Dílčí plnění této Smlouvy se považuje za Službu v souladu s Všeobecnými obchodními
podmínkami pro Obchodní centrum Masarykovy univerzity.
7. Uzavřením této Smlouvy uzavírá účastník s univerzitou smlouvu o dílčím plnění ve smyslu
čl. V. odst. 4 a odst. 5 na první semestr prvního akademického roku vzdělávání, jehož cena
činí v souladu s čl. V. 2 této Smlouvy 11.500,- Kč.
8. Zápis do dalšího semestru bude účastníkovi v IS proveden bez zbytečného odkladu poté, co
účastník uhradí odpovídající část ceny vzdělávání.

9. Uhrazená cena se nevrací v případě, že účastník zanechá z jakéhokoli důvodu účasti
v programu nebo přeruší vzdělávání nebo pokud účast účastníka v programu CŽV skončila z
důvodů uvedených v čl. VIII. odst. 3.
10. Fakulta vrátí účastníkovi na jeho písemnou žádost poměrnou část zaplacené ceny
vzdělávání, jestliže účastník ukončil vzdělávání ze závažných zdravotních důvodů doložených
lékařským potvrzením.
11. Fakulta vrátí účastníkovi na jeho písemnou žádost uhrazenou cenu vzdělávání sníženou o
částku odpovídající vzniklým nákladům, jestliže účastníkovi nevzniklo právo na zápis do
následujícího semestru programu CŽV, z tohoto důvodu skončí jeho účast v programu CŽV,
a cena vzdělávání za tento ročník, případně její část byla účastníkem uhrazena.
12. Opakování předmětu či části vzdělávání je za úplatu, jejíž výši stanoví děkan.

VI.
Povinnosti fakulty
1. Fakulta se zavazuje vzdělávací plán programu CŽV „Teorie a praxe přípravného řízení
trestního“ koordinovat časově a obsahově se studijním plánem tak, aby byla možná návaznost
programu CŽV na bakalářské studium dle článku III. této smlouvy.
2. Fakulta umožní účastníkovi programu CŽV navštěvovat Ústřední knihovnu Právnické
fakulty MU, studovnu Právnické fakulty MU a učebny výpočetní techniky.

3. Ustanovení článku VI. odst 1. se nevztahuje na předměty zařazené ve studijním plánu jako
výběrové, tělesnou výchovu, výcvikové kurzy a odbornou praxi.
4. Fakulta nezajišťuje účastníkovi programu CŽV stravování, ubytování ani učební pomůcky.

VII.
Povinnosti účastníka
1. Účastník je povinen řádně a včas plnit své povinnosti sjednané touto smlouvou nebo
stanovené obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a
Právnické fakulty MU, vztahují-li se na program CŽV, na provoz budovy školy a jejích
zařízení, včetně bezpečnostních a protipožárních předpisů.
2. Účastník je povinen dodržovat harmonogram a plán programu CŽV, řádně se účastnit
vzdělávání v předmětech programu CŽV a připravovat se ke splnění podmínek zápočtů a
složení předepsaných zkoušek.
3. Účastník je povinen dbát pokynů, které jsou mu uděleny osobami pověřenými děkanem a
které souvisí s plněním povinností stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními
předpisy a předpisy. Fakulta nenese odpovědnost za újmu spojenou nesplněním takto
udělených povinností účastníkem.
4. Účastník je povinen vyvarovat se jednání, která by mohla uvést třetí osoby v omyl, že
účastník má postavení studenta vysoké školy.

VIII.
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva zaniká absolvováním programu CŽV
v souladu se vzdělávacím plánem nebo přijetím do řádného studia obsahově odpovídajícího
programu CŽV.
2. Tato smlouva zaniká také tehdy, jestliže účastník písemným oznámením doručeným na
adresu Právnické fakulty MU zanechá vzdělávání.
3. Fakulta si vyhrazuje právo k odstoupení od smlouvy v případě, kdy účastník
a) nezískal právo na zápis do příslušného semestru programu CŽV,
b) po ukončení přerušení vzdělávání se účastník opětovně nezapíše ke vzdělávání,
c) je v prodlení s platbou ceny vzdělávání po dobu delší než 15 dnů po zahájení
příslušného semestru a před odstoupením byl vyzván k zaplacení a upozorněn na
možnost fakulty odstoupit od smlouvy,
d) svým chováním hrubě narušuje průběh vzdělávání v předmětech programu CŽV,
e) hrubě nebo opakovaně porušil své povinnosti stanovené touto smlouvou nebo předpisy
a pokyny dle článku VII.
4. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká; do té doby poskytnutá plnění stran této
Smlouvy nejsou odstoupením od smlouvy dotčena s výjimkou čl. V. odst. 10 a 11.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. V případě podstatné změny okolností ovlivňujících nebo ohrožujících plnění smlouvy ze
strany fakulty a jí nezaviněných (např. z důvodu legislativních změn), zavazují se obě strany
vstoupit do nového jednání s cílem změnit tuto smlouvu takovým způsobem, aby mohl být
naplněn její účel.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky pro Obchodní centrum
Masarykovy univerzity (dále jen „obchodní podmínky“). Účastník prohlašuje, že se s nimi
seznámil před uzavřením této smlouvy a s jejich obsahem souhlasí. V případě rozporu mezi
ujednáním obsaženým v této Smlouvě a v obchodních podmínkách, má přednost ujednání
obsažené v této Smlouvě s výjimkou čl. VI. obchodních podmínek, který se použije současně
s čl. VIII této Smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena elektronicky prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy
univerzity. Postup při uzavírání této Smlouvy se řídí čl. II obchodních podmínek.

