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SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ V MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉM KURSU LL.M.,
PROGRAM LL.M. V OBCHODNÍM PRÁVU

sjednaná v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Účastník:

Příjmení, jméno, titul:
datum narození:
adresa:

Plátce:

Název:
1Č/DlČ:

sídlo:
zastoupen:
č. jednací:
název účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:

a

ČR -Zemský archiv v Opavě

70979057/CZ70979057
Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

Posky'tovatel:

Masarykova univerzita, Právnická fakulta
se sídlem: Veveří 70, 611 80 Brno,
zastoupená:
lČ: 00216224 DIČ: CZ 00216224

bankovní spojení:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT CODE:
plátce DP H
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l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách účasti Účastníka týkajících se

vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu LL.M., program LL.M. v obchodním právu, dále jen

,,Vzdělávání LL.M. v obchodním právu" a zajištěni výuky Poskytovatelem.

2. Vzděláváni LL.M. v obchodním právu je realizováno v souladu s § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o

vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a její

Právnické fakulty, směrnicemi, opatřeními a pokyny děkana fakulty.

3. Vzděláváni LL.M. v obchodním právu je realizováno v rámci vzdělávací činnosti Právnické fakulty

Masarykovy univerzity a nejedná se o studium ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání LL.M. v obchodním právu nezakládá účastníkovi právní

postaveni studenta podle zákona (§ 60a odst. 3 zákona).

ll.

Vzdělávání LL.M. v obchodním právu

1. Vzdělávání LL.M. v obchodním právu je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků

s právním vzděláním nebo odpovidajíci praxí a standardně probíhá ve čtyřech po sobě jdoucích

semestrech na základě předem stanoveného harmonogramu. Semestrem se rozumí období zpravidla

šesti měsíců, nezávislé na organizaci akademického roku. Obsahově je vzděláváni tvořeno jednotlivými

tematickými moduly popsanými v ,,Průvodci vzděláváním v programu LL.M. v obchodním právu" (dále
jen ,,Průvodce"), který je nedílnou součástí této smlouvy, a kterým je Účastník povinen se řídit.

Poskytovatel je oprávněn provádět v ,,Průvodci" dílčí změny zejména v souvislosti se změnou legislativy
či personálního složení. Průběh vzdělávání Účastníka je zaznamenán v systému is.muni.cz, kde jsou

evidovány i všechny písemné práce.

2. Účastník, který úspěšně ukončil mezinárodně uznávaný kurs, má právo používat označeni LL.M. za
jménem.

Ill.

Cena Vzdělávání LL.M. v obchodním právu

1. Cena Vzdělávání LL.M. v obchodním právu je stanovena dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990

Sb., o cenách, v platném znění a činí =37.500,- Kč (slovy: třicet-sedm-tisíc-pět-set korun českých) "

zákonná sazba DPH za jeden i započatý semestr Vzdělávání LL.M. v obchodním právu. V ceně je

obsažena výuka v jednotlivých modulech dle obsahového plánu, prezentace a další materiály

poskytnuté vyučujícími, občerstvení v době prezenční výuky, přístup do fakultní knihovny a s tím

související úkony. Cena neobsahuje opakování jednotlivých modulů. Cena za opakování modulu ve
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formě konzultace je stanovena na 3.000 KČ + zákonná sazba DPH za 60 minut (přičemž rozsah

konzultací stanovi garant modulu).

2. Cenu Vzděláváni LL.M. v obchodním právu hradí Účastník předem takto:

- cenu za vzděláváni v 1. semestru uhradí v termínu do 5. září 2019

- cenu za vzděláváni v 2. semestru uhradí v terminu do 15. ledna 2020

- cenu za vzděláváni v 3. semestru uhradí v terminu do 31. srpna 2020
- cenu za vzdělávání v 4. semestru uhradí v terminu do 15. ledna 2021

3. Účastník se zavazuje uhradit cenu za Vzdělávání LL.M. v obchodním právu bezhotovostním převodem
na bankovní účet Poskytovatele, a to na základě Poskytovatelem vystavené faktury obsahující veškeré

zákonné náležitosti se splatnosti 30 dní. Za den úhrady se považuje den připsáni řádně identifikované

platby na účet Masarykovy univerzity.

4. Cena Vzděláváni LL.M. v obchodním právu může být za Účastníka uhrazena i třetí osobou (dále jen
"Plátce"). Plátce se zavazuje uhradit cenu Vzděláváni ve stanovené výši a terminech. Plátce se tímto
zavazuje nikdy nevyžadovat vráceni takto uhrazené částky z titulu, že je osobou odlišnou od Účastníka.

Při porušení této povinnosti nese Účastník odpovědnost, včetně případné odpovědnosti za náhradu

škody.

5. Uhrazená cena se nevrací v případě, že Účastník ukončí Vzděláváni LL.M. v obchodním právu

z jakéhokoli důvodu nebo pokud Vzdělávání LL.M. v právu informačních a komunikačních technologii

skončilo z důvodů uvedených v ČI. lV odst. 4 této smlouvy.

IV.
Ukončení Vzděláváni LL.M. v obchodním

1. Vzdělávání LL.M. v obchodním právu je ukončeno splněním požadavků stanovených Řádem

vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu, tedy absolvováním stanovených modulů,

složením souborné zkoušky, získáním příslušného počtu kreditů, vyhotovením a úspěšným obhájením

písemné závěrečné práce; to vše pak ve stanovených terminech.
2. O úspěšném absolvováni programu bude Účastníkovi vydáno osvědčení. Osvědčení může být

doplněno dodatkem obsahující seznam absolvovaných modulů a jejich hodnoceni. Současně bude

úspěšnému absolventovi udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. (Master of Laws).
3. Vzděláváni LL.M. v obchodním právu může být ukončeno písemným návrhem Účastníka. Písemný

návrh o ukončení Vzdělávání LL.M. v obchodním právu se předkládá děkanovi fakulty prostřednictvím

Ředitele programu. Děkan fakulty se k písemnému návrhu, doručeným prostřednictvím poštovních

služeb nebo elektronickou formou se zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky,

vyjádří do 30 dnů ode dne doručení návrhu.
4. Vzděláváni LL.M. v obchodním právu může být ukončeno ze strany Poskytovatele v případě, že

Účastník vzděláváni:

a. neplni své povinnosti dle Studijního a zkušebního řádu MU
b. je v prodlení s platbou za vzdělávání nebo její části vice jak 10 dnů po splatnosti
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c. svým chováním v rozporu s dobrými mravy hrubě narušuje průběh vzdělávání (zj. dopouštMi
se plagiátorství)

d. závažně nebo opakovaně porušil své povinnosti stanovené touto smlouvou

5. Rozhodnuti o ukončení vzděláváni dle odst. 4. musí být doručeno Účastníkovi písemně prostřednictvím
poštovních služeb nebo osobním předáním. Účastník může do 30 kalendářních dnů ode dne doručeni

rozhodnutí požádat děkana o přezkum rozhodnutí. Rozhodnutí o přezkumu je konečné.
6. V případě ukončeni Vzdělávání LL.M. v obchodním právu dle ČI. 4 odst. 3, 4 a 5 bude účastníkovi

vydáno Potvrzení o absolvováni Vzdělávání LL.M. v obchodním právu, které může být doplněno

dodatkem obsahující seznam absolvovaných modulů a jejich hodnoceni.

V.
Povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit kvalitní odborné vzdělávání prostřednictvím kvalifikovaných

vyučujících, u nichž garantuje odborné znalosti a odbornou praxi.

2. Poskytovatel se zavazuje organizačně zajistit průběh výuky, veškerý provoz a vybaveni odpovídajícím
technickým a materiálním zázemím, poskytnout přistup do odborné knihovny a počítačových učeben

Poskytovatele za účelem souvĹsejÍcÍm se Vzděláváním LL.M. v obchodním právu.

VI.
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 její Právnické fakulty,
směrnicemi, opatřeními a pokyny děkana a Ředitele programu, vztahuji-li se na Vzdělávání LL.M.

v obchodním právu, zejména pak Řádem vzděláváni v programech mezinárodně uznávaného kursu,

Studijním a zkušebním řádem MU, Disciplinárním řádem, apod., pokyny vztahující se k provozu budovy

Právnické fakulty MU, včetně bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Účastník je povinen dodržovat harmonogram a obsahový plán Vzděláváni LL.M. v obchodním právu
stanovený ,,Průvodcem", řádně se účastnit výuky v jednotlivých modulech a připravovat se ke splněni

podmínek pro jejich absolvovánI.
3. Účastník je povinen písemně informovat Poskytovatele o veškerých změnách v osobních údajích a o

veškerých dalších změnách rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména pak o veškerých změnách v

identifikačních údajích účastníka uvedených na straně 1 této smlouvy; v opačném případě nese

účastník odpovědnost za důsledky vyplývajici z nesplnění této povinnosti.

4. Účastník je povinen včas zaplatit cenu za Vzděláváni LL.M. v obchodním právu, jako je povinen včas
uhradit cenu za případně opakované absolvování jednotlivých modulů.

5. Účastník je povinen uhradit Poskytovateli škodu, kterou mu způsobí z nedbalosti nebo úmyslně.
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VIl.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby řádného absolvováni Vzděláváni LL.M.

v obchodním právu technologii dle ČI. lV. této smlouvy nebo do doby ukončeni vzděláváni dle ČI. lV.

odst. 3 a 4.

2. Tato smlouva se řidl právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

předpisů. Tato smlouva se dále řídí vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a její Právnické fakulty
(zejména pak Řádem vzděláváni v programech mezinárodně uznávaného kursu), směrnicemi,

opatřeními a pokyny děkana fakulty. Smluvní strany se zavazuji spolupracovat při realizaci Vzděláváni

LL.M. v obchodním právu a případné spory řešit jednáním a smírem.

3. V případě podstatné změny okolností ov|ivňujícich nebo ohrožujících plnění smlouvy ze strany
Poskytovatele nebo Účastníka jimi nezaviněných (např. z důvodu legislativních změn), zavazuji se

smluvní strany vstoupit do nového jednání za účelem změny smlouvy tak, aby mohl být naplněn její

účel.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží Účastník, Plátce a

Poskytovatel. Nedílnou součástí smlouvy je příloha Průvodce vzděláváním v programu mezinárodně

uznávaného kursu LL.M. v obchodním právu.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné činit pouze písemnou formou.

7. Obě smluvní strany potvrzuji, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené

vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána za

jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brnědne 2 Ô -08- 2019

děkan

Účastník Plátce

Příloha:
Průvodce vzděláváním v Prog'i",&Él?,árodně @'ávaného kursu LL.M. v obchodním právu

5/5

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Veveří 158/70, 611 80 Brno, Česká republika
T: "420 549 49 1211, E: info@law.muni.cz, www.law.muni.cz


