Smlouva o studiu v kurzech celoživotního vzdělávání
uzavřená v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s ustanovením
§ 1764 odst. 2 Občanského zákoníku.

Článek 1
Účastníci smlouvy
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,
Technická 3058/10, 616 00 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305,
zastoupená děkanem prof. RNDr. Vladimírem Aubrechtem, CSc.
(dále jen „fakulta“) na straně jedné
a
jméno, příjmení, titul: ………………..……………..………………………………………………..
datum narození: ……………………..……….....……………………………………………………
adresa trvalého bydliště: ………………………….…………………………………………………
dále jen "účastník" na straně druhé,
uzavírají ve smyslu výše uvedených právních předpisů smlouvu o studiu v kurzech celoživotního
vzdělávání (dále jen CŽV) na FEKT VUT v Brně.

Článek 2
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností fakulty a účastníka CŽV,
jakož i stanovení podmínek pro zahájení a průběh studia v kurzech příslušného studijního
programu.
2.2 Na základě platného uzavření této smlouvy je účastník CŽV oprávněn na fakultě absolvovat
kurzy CŽV v akreditovaných studijních programech:

Článek 3
Práva a povinnosti účastníka CŽV
3.1 Podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. není účastník kurzů CŽV studentem ve smyslu citovaného
zákona.
3.2 Podmínky pro absolvování kurzů výše uvedeného studijního programu se řídí Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád
VUT v Brně. Důležité informace ke studiu jsou uvedeny v informačním systému VUT v Brně
(dále jen IS VUT) a na internetových stránkách FEKT.

3.3 Účastník CŽV je oprávněn po dobu studia, pouze pro účely této smlouvy, užívat zařízení
fakulty ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako student fakulty. Je povinen přitom
dodržovat předpisy PO a BOZP, jakož i pravidla stanovená pro provoz využívaných zařízení
(Provozní řády, Pravidla provozu IS VUT v Brně atp.). Pokud účastník porušením svých
povinností v této souvislosti způsobí fakultě škodu na majetku, odpovídá za způsobenou
škodu ze zákona.

Článek 4
Cena a platební podmínky
4.1 Vzdělávání v kurzech CŽV je poskytováno za úplatu. Poplatek za studium kurzů CŽV je
stanoven dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.
4.2 Pro CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů je na FEKT VUT v Brně
stanoven poplatek 700,- Kč za jeden kredit.
4.3 Účastník hradí celkový poplatek za studium CŽV ve dvou splátkách:
a) první splátka se týká všech předmětů zimního semestru a musí být provedena jednorázově
v plné výši v termínu stanoveném vyhláškou,
b) druhá splátka se týká všech předmětů letního semestru a musí být provedena jednorázově
v plné výši v termínu stanoveném vyhláškou.
4.4 Celkový poplatek za studium CŽV v daném semestru a akademickém roce musí být uhrazen
do stanoveného termínu platebním příkazem na číslo účtu 000000-0111044161/0300,
variabilní symbol 189143.
Doklad o zaplacení poplatku je třeba zaslat na studijní oddělení děkanátu FEKT opět do
stanoveného termínu. Účastníci, kteří na FEKT VUT v Brně dosud nestudovali a mají zájem o
průkaz účastníka CŽV, mohou si jej objednat prostřednictvím IS VUT.

Článek 5
Ostatní ujednání
5.1 Účastník CŽV je povinen před zahájením studia CŽV seznámit se s obsahem studijních
předpisů školy a fakulty minimálně v rozsahu, v jakém se na něj vztahují.
5.2 Po skončení studia, za podmínky úplného splnění studijních povinností, fakulta vydá
účastníku CŽV na jeho žádost osvědčení o úspěšném absolvování kurzů CŽV, kde bude
uveden přehled o vykonaných zkouškách, včetně dosažených výsledků.
5.3 Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a přijetí do akreditovaného studijního programu
může fakulta uznat účastníkovi CŽV kurzy absolvované v CŽV až do výše 60 % kreditů
potřebných k řádnému ukončení studia v daném studijním programu, v souladu s vyhláškou
Uznávání absolvovaných předmětů.

Článek 6
Ukončení platnosti smlouvy
6.1 Platnost této smlouvy končí po uplynutí doby potřebné k absolvování zvolených kurzů CŽV
podle příslušných studijních předpisů.
6.2 Účastník CŽV může od smlouvy odstoupit kdykoliv. Poplatek za studium CŽV ani jeho
poměrná část se nevracejí. V případech zvláštního zřetele hodných na žádost účastníka může
děkan fakulty rozhodnout o vrácení poměrné části poplatku, snížené o odstupné ve výši
1 000,00 Kč.
6.3 Fakulta může od smlouvy odstoupit v případech, kdy
• účastník neuhradil ve stanovené lhůtě sjednanou cenu ve výši a za podmínek stanovených
v článku 4,
• účastník porušil vnitřní předpisy školy a fakulty, které se na něj vztahují.
6.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní
straně, jinak je neplatné. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7.2 Ve všech věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí
příslušnými vnitřními předpisy školy a fakulty (zejména předpisy studijními), vždy
aplikovanými přiměřeně k charakteru studia CŽV a k postavení (statusu) jeho účastníků,
dále zákonem č. 111/1998 Sb. a občanským zákoníkem v platném znění.

7.3 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou.
7.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom z
nich.

Brno dne ………………..………………...

…………………………………………………….
účastník

……….…………………………………………..
fakulta zast. děkanem
prof. RNDr. Vladimírem Aubrechtem, CSc.

