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Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání 
ve volně nabízených předmětech akreditovaných studijních programů.  

 
Článek 1 

Účastníci smlouvy 
 
Masarykova univerzita 
Fakulta sociálních studií 
Joštova 10, Brno 602 00 
zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem, CSc. 
 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 85636621/0100 
IBAN:  CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
jméno 

adresa 
PSč 
 
 (dále jen „účastník“) 
 
(poskytovatel a účastník dále společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě také jako „smluvní 
strana“) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a  doplnění  dalších  zákonů,  v platném  znění  a  v souladu  s ustanovením  §  51  zákona  č. 
40/1964  Sb.,  Občanského  zákoníku,  v platném  znění,  tuto  Smlouvu  o  realizaci  programu 
celoživotního  vzdělávání  ve  volně  nabízených  předmětech  akreditovaných  studijních 
programů (dále jen „smlouva“): 

 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

 
1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zařadit účastníka 

do  programu  celoživotního  vzdělávání  –  Studium  volně  nabízených  předmětů  (dále 
jen  „program  CŽV“).  Jednotlivé  předměty  jsou  realizovány  v  rámci  akreditovaných 
studijních programů a oborů, a to za úplatu. Účastník se zavazuje k řádnému plnění 
povinností účastníka programu CŽV. 
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2. Účastník  si  studium  vybraného  předmětu  objedná  a  uhradí  prostřednictvím 
Obchodního centra Masarykovy univerzity. 

3. 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 Fakulty  sociálních  studií  Masarykovy  univerzity, 
směrnicemi, opatřeními a pokyny děkana fakulty (dále jen „předpisy“). 

4. Průběh vzdělávání a ukončení účasti v programu CŽV se řídí předpisy, zejména Řádem 
celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a přiměřeně Studijním a  zkušebním 
řádem Masarykovy univerzity, nestanoví‐li tato smlouva jinak.  

5. Vzdělávání  v programech  CŽV  je  realizováno  v rámci  vzdělávací  činnosti  Fakulty 
sociálních  studií Masarykovy  univerzity  (dále  jen  „FSS MU“),  není  studiem  vysoké 
školy  ve  smyslu  §§  48  až  59  zákona  o vysokých  školách  a účastník  programu  CŽV 
nemá podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách postavení studenta vysoké školy. 

 
 

Článek 3 
Registrace 

 
1. Právo  registrace  a  zápisu  se  vztahuje  výhradně  na  předměty  zvolené  a  zaplacené 

účastníkem prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity.  
2. Účastník tak není podle této smlouvy oprávněn zaregistrovat se do  jiných předmětů 

než  do  předmětů  uvedených  v článku  3,  odst.  1  této  smlouvy.  Jestliže  tak 
prostřednictvím  Informačního  systému  Masarykovy  univerzity  učiní,  vyhrazuje  si 
poskytovatel  právo  účastníkovi  tyto  předměty  bez  předchozího  upozornění  a  bez 
náhrady odregistrovat.  

 
 

Článek 4 
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 550 Kč  za  jeden  kredit. Celková  cena  za  studium předmětu  je 

definována v nabídce Obchodního centra Masarykovy univerzity. 
3. Cenu vzdělávání účastník hradí před začátkem semestru prostřednictvím Obchodního 

centra  Masarykovy  univerzity  (dále  jen  „Obchodní  centrum  MU“)  v souladu 
s Obchodními podmínkami pro Obchodní centrum MU.  

4. 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 dalších důvodů uvedených v článku 7 této smlouvy. 

5. Poskytovatel  vrátí  účastníkovi  na  jeho  písemnou  žádost,  doručenou  na  studijní 
oddělení FSS MU nejpozději do konce šestého týdne výuky, poměrnou část zaplacené 
ceny vzdělávání, jestliže účastník ukončil vzdělávání ze závažných zdravotních důvodů 
doložených lékařským potvrzením, nebo jiných doložených závažných důvodů.  

 
 
 



 3

Článek 5 
Povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje umožnit účastníkovi programu CŽV navštěvovat knihovnu a 

studovnu FSS MU, jakož i učebny výpočetní techniky.  
2. Poskytovatel nezajišťuje účastníkovi programu CŽV stravování, ubytování ani učební 

pomůcky. 
3. Poskytovatel  je povinen  zajistit účastníkovi programu CŽV přístup do  Informačního 

systému Masarykovy univerzity (UČO). 
4. Za  splnění  podmínek  uvedených  v  §§  48‐50  zákona  č.  111/1998  Sb.,  o  vysokých 

školách,  v platném  znění,  poskytovatel  umožní  účastníkovi  CŽV  přijetí  do řádného 
bakalářského studia za podmínek dle článku 2, odstavce 3, Přílohy č. 4 ke Statutu MU. 

 
 

Článek 6 
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  Fakulty  sociálních  studií,  směrnicemi,  opatřeními  a  pokyny  děkana, 
vztahují‐li  se  na  program  CŽV,  na  provoz  budovy  školy  a  jejích  zařízení,  včetně 
bezpečnostních a protipožárních předpisů.  

2. Účastník  je  povinen  dodržovat  harmonogram  studia,  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  děkanem  pověřených  osob  k přihlašování  se 
zejména do skupin, ke zkouškám apod. prostřednictvím Informačního systému nebo 
jiným  způsobem  stanoveným  děkanem.  Fakulta  nenese  odpovědnost  za  újmu 
zaviněnou účastníkem, zejména nesplněním přihlašovací povinnosti. 

4. Účastník  je povinen pravidelně  sledovat poštu, která  je mu  zasílána na  jeho e‐mail 
v Informačním systému MU, ten  je tvořen univerzitním číslem účastníka a doménou 
mail.muni.cz (UČO@mail.muni.cz).  

5. Účastník je povinen vyvarovat se jednání, která by mohla uvést třetí osoby v omyl, že 
účastník má postavení studenta vysoké školy.  

6. V případě  změny  kontaktních  a  korespondenčních  údajů  účastníka  CŽV  je  účastník 
povinen neprodleně takové změny oznámit na studijní oddělení FSS MU.  

 
 

Článek 7 
Ukončení smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Končí posledním dnem zkouškového období 

příslušného semestru.  
2. Tato smlouva zaniká také tehdy, jestliže účastník písemným oznámením, doručeným 

na adresu FSS MU, zanechá vzdělávání.  
3. Poskytovatel  si  vyhrazuje  právo  k odstoupení  od  smlouvy  v případech  stanovených 

v Obchodních podmínkách Obchodního centra MU.  
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4. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět  tuto smlouvu s účinností dnem doručení 
písemné výpovědi účastníkovi, v případě, že účastník  
- neuhradil  platbu  za  studium  CŽV  podle  podmínek  daných  v Obchodním  centru 

MU, 
- svým chováním v rozporu s dobrými mravy hrubě narušuje průběh vzdělávání, 
- hrubě nebo opakovaně porušil  své povinnosti  stanovené  touto  smlouvou nebo 

předpisy a pokyny podle článku 6 této smlouvy. 
Za den doručení výpovědi účastníkovi se považuje třetí den po  jejím prokazatelném 
odeslání poskytovatelem na adresu účastníka.   

5. Odstoupení  od  smlouvy  nebo  její  výpověď  je  vždy  písemná.  Účastník  je  povinen 
odeslat oznámení na adresu FSS MU.  

 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Průběh  vzdělávání  a  ukončení  účasti  v programu  CŽV  se  řídí  vnitřními  předpisy 

Masarykovy  univerzity  a  Fakulty  sociálních  studií,  zejména  Řádem  celoživotního 
vzdělávání Masarykovy univerzity.  

2. Otázky  neupravené  touto  smlouvou,  stejně  tak  jako  otázky  jejího  vzniku  se  řídí 
Obchodními  podmínkami  pro Obchodní  centrum MU,  které  jsou  nedílnou  součástí 
této  smlouvy  Obě  strany  se  zavazují  spolupracovat  při  realizaci  programu  CŽV  a 
případné spory řešit jednáním a smírem.  

3. V případě podstatné změny okolností ovlivňujících nebo ohrožujících plnění smlouvy 
ze strany FSS MU a  jí nezaviněných (např. z důvodu  legislativních) změn, zavazují se 
obě strany vstoupit do nového  jednání za účelem změny smlouvy tak, aby mohl být 
naplněn její účel. 

 
 

V Brně dne                   
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
za poskytovatele   
 
Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 
děkan FSS MU 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
účastník 

 
 
         

 


