Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných
studijních programech „Stavební inženýrství“, „Městské inženýrství“,
„Architektura pozemních staveb“, „Architektura a rozvoj sídel“,
„Geodézie a kartografie“ a „Civil Engineering“
č. ……/2017–18
sjednaná v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

1. Účastníci smlouvy
1.1. Rodné číslo: …………………… Jméno a příjmení: ……………………………………
Datum narození: ……………… Ulice:
Titul:
……………… Obec:
Tel. kontakt:
……………… PSČ:
E-mail:
……………………
dále jen „účastník“.

……………………………………
……………………………………
………

1.2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze Zákona (zákon
č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno
zastoupená prof. Ing. Rostislavem Drochytkou, CSc., MBA, děkanem fakulty
IČ:
00216305
DIČ:
CZ00216305
dále jen „FAST VUT“.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je zajištění studia účastníka na FAST VUT v programu
celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“), které je uskutečňováno v rámci
akreditovaných bakalářských (dále jen „BSP“), nebo navazujících magisterských (dále
jen „NSP“) studijních programů na FAST VUT (lze vybrat pouze jeden):
□ BSP „Stavební inženýrství“ v prezenční formě studia,

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

BSP „Stavební inženýrství“ v kombinované formě studia,
BSP „Městské inženýrství“ v prezenční formě studia,
BSP „Geodézie a kartografie“ v prezenční formě studia,
BSP „Geodézie a kartografie“ v kombinované formě studia,
BSP „Architektura pozemních staveb“ v prezenční formě studia,
BSP „Civil Engineering“ v prezenční formě studia,
NSP „Stavební inženýrství“ v prezenční formě studia,
NSP „Stavební inženýrství“ v kombinované formě studia,
NSP „Geodézie a kartografie“ v prezenční formě studia,
NSP „Architektura a rozvoj sídel“ v prezenční formě studia,
NSP „Civil Engineering“ v prezenční formě studia.
Strana 1 (celkem 6)

2.2. Program CŽV je realizován v souladu s ustanovením § 60 Zákona a vnitřními předpisy
a normami Vysokého učení technického v Brně a FAST VUT.
2.3. Vzdělávání je poskytováno za úplatu.
2.4. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní
postavení studenta podle § 60 odst. 3 Zákona.
2.5. Výuka proběhne buď v prezenční nebo v kombinované formě studia BSP nebo NSP podle odst. 2.1.

3. Kurzy programu
3.1. Programy CŽV „Stavební inženýrství“, „Městské inženýrství“, „Geodézie a kartografie“,
„Architektura pozemních staveb“, „Architektura a rozvoj sídel“ a „Civil Engineering“
se člení na jednotlivé kurzy, které se obsahově shodují s jednotlivými předměty
akreditovaných studijních programů FAST VUT. Celé studium v CŽV lze studovat
buď v prezenční, nebo v kombinované formě studia. V kombinované formě výuky
lze studovat pouze kurzy (předměty), které jsou v daném akademickém roce
otevřené pro kombinovanou formu výuky.
3.2. Způsob zakončení kurzu a jeho kreditové ohodnocení se shoduje se způsobem zakončení
a s kreditovým ohodnocením odpovídajícího předmětu daného akreditovaného studijního
programu podle odst. 2.1. Zápočty z předchozího studia nejsou v rámci studia CŽV uznávány.
3.3. Registrace do rozvrhových jednotek probíhá v termínech volné registrace.
3.4. Seznam kurzů programu, které bude účastník navštěvovat (Tabulka č. 1). V tabulce č. 1
se vyplňují pouze kurzy, u kterých proběhne platba do 10. 9. 2017. Na další kurzy
musí být do 19. 1. 2018 sepsán dodatek smlouvy.
Tabulka č. 1 Zapsané kurzy v akademickém roce 2017–18
Kód
předmětu*

*

Číslo
semestru

Název odpovídajícího předmětu

Počet
kreditů

Forma
studia

Cena

Cena celkem:
Kódy předmětů musí být u předmětů studijních programů „Stavební inženýrství“, „Civil
Engineering“, „Městské inženýrství“ a „Architektura pozemních staveb“ pětimístné.
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4. Cena a platební podmínky
4.1. Cena studia v rámci celoživotního vzdělávání je stanovena dohodou v souladu se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění; je určena na úhradu nákladů
FAST VUT se zajištěním studia.
4.2. Pro celoživotní vzdělávání uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů
je na FAST VUT stanovena cena:
- 600,00 Kč za jeden kredit v bakalářských studijních programech „Stavební
inženýrství“, „Městské inženýrství“, „Geodézie a kartografie“ a „Architektura
pozemních staveb“. Platba musí být provedena v CZK,
- 800,00 Kč za jeden kredit v navazujících magisterských studijních programech
„Stavební inženýrství“, „Geodézie a kartografie“ a „Architektura a rozvoj sídel“.
Platba musí být provedena v CZK,
- 84,– € za jeden kredit v bakalářském studijním programu „Civil Engineering“. Na účet
bude připsána čistá částka ve smyslu smlouvy, tzn. prostá od všech převodních poplatků,
- 112,– € za jeden kredit v navazujícím magisterském studijním programu „Civil
Engineering“. Na účet bude připsána čistá částka ve smyslu smlouvy, tzn. prostá od
všech převodních poplatků.
4.3. Celková dohodnutá cena za všechny kurzy CŽV podle odst. 3.4. této smlouvy činí:
……………………………., slovy: …………………………………………………….
4.4. Účastník hradí cenu za program CŽV v jedné splátce za kurzy uvedené v tabulce č. 1
do 10. 9. 2017.
4.5. Úhradu za kurz lze provádět následujícím způsobem:
a) bankovním převodem z účtu účastníka na účet FAST VUT u ČSOB Brno a.s.,
č. ú. 111044081/0300, variabilním symbolem je 12700000, specifickým symbolem
je rodné číslo účastníka CŽV,
b) zaplacením poštovní poukázky u České pošty, a. s., s následujícími daty pro vyplnění
poštovní poukázky:
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno,
účet FAST VUT u ČSOB, a. s., č. ú. 111044081/0300,
variabilním symbolem je 12700000,
specifickým symbolem je rodné číslo účastníka CŽV,
c) na základě řádně vystaveného platného daňového dokladu pro vysílající organizaci,
d) výjimečně platbou v hotovosti na pokladně Ekonomického oddělení FAST VUT.
U studijního programu „Civil Engineering“ lze úhradu provést:
- na samostatný účet vedený v € podle smlouvy s tím, že na účet bude připsána čistá
částka ve smyslu smlouvy, tzn. prostá od všech převodních poplatků anebo
- na korunový účet podle platného devizového kurzu s tím, na účet bude připsána čistá
částka ve smyslu smlouvy, tzn. prostá od všech převodních poplatků.
4.6. Platba je považována za provedenou:
a) při úhradě bankovním převodem z účtu účastníka (nebo z účtu vysílající organizace)
nebo zaplacením poštovní poukázky u České pošty po připsání platby na účet
FAST VUT. Dokumenty o úhradě naskenujte a pošlete e-mailem na Studijní
oddělení FAST VUT (dále jen „STO“) Mgr. Lence Valihrachové
(valihrachova.l@fce.vutbr.cz), pro rychlejší dohledání platby,
b) při úhradě platbou v hotovosti doložením potvrzení o platbě v hotovosti na FAST VUT.
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Účastník je povinen uvést variabilní symbol 12700000) a specifický symbol (rodné číslo
účastníka CŽV) na příslušných platebních dokladech. V případě, že tak neučiní, bude
zapsán až po dohledání platby na účtu FAST VUT.
4.7. Na základě odůvodněné žádosti vrátí FAST VUT účastníkovi poměrnou část ceny kurzu,
pokud účastník ukončil studium ze závažných zdravotních důvodů. Pokud však účastník
zanechá nebo ukončí vzdělávání z jakéhokoliv jiného důvodu, než ze závažných
zdravotních důvodů, tak mu nebude vrácena uhrazená cena ani její část.
4.8. Pokud účastník ukončí kurz nesplněním studijních povinností ve smyslu Studijního
a zkušebního řádu Vysokého učení technického v Brně, nebude mu zaplacená cena kurzu
vrácena.

5. Zápis do programu CŽV
5.1. Účastník bude zapsán do programu CŽV po splnění obou následujících podmínek:
a) obdržením rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu v programu CŽV,
b) zaplacením částky podle článku 4. této smlouvy.

6. Povinnosti účastníka
6.1. Zaplatit částku podle článku 4. této smlouvy ve stanovených termínech. Nezaplacením
této částky pozbývá smlouva platnosti.
6.2. Řídit se v otázkách studia časovým plánem FAST VUT pro daný akademický rok,
Studijním a zkušebním řádem VUT a ostatními vnitřními předpisy a normami VUT
a FAST VUT, které se týkají studia.
6.3. Řídit se vnitřními předpisy a normami VUT a FAST VUT, vztahují-li se na oblast
vzdělávání, na provoz areálu Veveří 95 – Žižkova 17 – Rybkova 1, jednotlivých budov
a jejich zařízení, včetně bezpečnostních a protipožárních předpisů.
6.4. Řádně se účastnit vzdělávání ve všech zapsaných kurzech.
6.5. Vyvarovat se jednání, která by mohla uvést třetí osoby v omyl, že účastník je řádným
studentem vysoké školy.

7. Povinnosti FAST VUT
7.1. Umožnit účastníkovi navštěvovat knihovnu a studovnu.
7.2. Pokud to vyžaduje obsah zapsaných kurzů, tak umožnit účastníkovi využívat výpočetní
techniku a příslušné laboratoře FAST VUT.
7.3. Po absolvování CŽV umožnit účastníkovi na základě jeho přihlášky ke studiu přechod
do akreditovaných studijních programů FAST VUT, a to podle pravidel příslušné
směrnice děkana k přijímacímu řízení (viz odst. 8.2.). Při přijetí do akreditovaného
studijního programu fakulty může účastníkovi CŽV uznat předměty absolvované v CŽV
až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v daném studijním
programu (blíže viz odst. 8.3. a 8.4.).
7.4. FAST VUT nezajišťuje účastníkovi ubytování, stravování a učební pomůcky.
7.5. Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí studium kurzů programu
CŽV ASP, bude vydáno „Osvědčení o absolvování studia v programu CŽV (Certificate
of Completion of Studies in the Lifelong Learning Programme)“, ve kterém budou
vyznačeny názvy všech úspěšně zakončených kurzů a dosažená klasifikace. Osvědčení si
bude možné vyzvednout na STO 14 dní po vypršení smlouvy.
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8. Pravidla přechodu absolventa CŽV do akreditovaného
studijního programu FAST VUT
8.1. Pravidla přechodu absolventa CŽV do akreditovaného studijního programu FAST VUT se řídí:
- ustanovením § 60 Zákona,
- platným zněním Směrnice děkana „Pravidla studia v celoživotním vzdělávání
na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně“,
- platným zněním Studijního a zkušebního řádu VUT a směrnic děkana a pokynů
děkana navazujících na Studijní a zkušební řád VUT,
- příslušnými platnými zněními směrnic děkana k přijímacímu řízení.
8.2. Absolvent CŽV se stane studentem akreditovaného programu po úspěšném absolvování
přijímacího řízení na FAST VUT. Na přijetí do studijního programu se obecně vztahují
pravidla, která stanovuje příslušná směrnice děkana k přijímacímu řízení, a odst. 8.3.
a 8.4. této smlouvy.
8.3. FAST VUT umožní absolventu CŽV přijetí do studijního programu bez přijímací
zkoušky (neplatí pro bakalářský studijní program „Architektura pozemních staveb“
a neplatí také pro navazující magisterský studijní program „Architektura a rozvoj
sídel“), pokud uchazeč splní obě následující podmínky:
a) podá přihlášku ke studiu do akademického roku 2018–19.
b) v daném akademickém roce si účastník doplnil v rámci CŽV chybějící studijní
povinnosti (Tabulka č. 2, kterou vypisuje referentka STO), jejichž nesplnění bylo
důvodem k ukončení jeho předešlého studia některého z akreditovaných studijních
programů na FAST VUT, a to:
- do 5. 6. 2018 pro BSP,
- do 8. 6. 2018 pro NSP.
Tabulka č. 2 Kurzy, které je nutné splnit pro přijetí bez přijímací zkoušky
Kód

Název odpovídajícího předmětu

Počet kreditů

Celkem kreditů:

8.4

FAST VUT umožní absolventu CŽV přijetí do studijního programu bez přijímací
zkoušky (neplatí pro bakalářský studijní program „Architektura pozemních staveb“
a neplatí také pro navazující magisterský studijní program „Architektura a rozvoj
sídel“), pokud uchazeč splní obě následující podmínky:
a) podá přihlášku ke studiu do akademického roku 2018–19,
b) na základě smluvního vztahu s FAST VUT si zapsal předměty s minimálním
celkovým kreditovým ohodnocením 50 kreditů a získal při studiu minimálně
30 kreditů, a to:
- do 5. 6. 2018 pro BSP,
- do 8. 6. 2018 pro NSP.
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9. Doba trvání smlouvy
9.1. Smlouva je uzavřena na dobu studia podle této smlouvy:
- zahájení studia:
15. 9. 2017,
- ukončení studia:
22. 6. 2018.

10. Přihlášení k tématu vysokoškolské kvalifikační práce
10.1. Předběžné přihlašování účastníka CŽV k tématu bakalářské nebo diplomové práce
probíhá pouze během letního semestru. Pokud se účastník CŽV bude předběžně
přihlašovat k tématu bakalářské nebo diplomové práce, je nutné uvést studijní program,
obor a příp. zaměření (např. BSP SI, obor M, nebo NSP SI, obor, S, zaměření NPS atd.):
.......................................................................................................................................................
(Pozn. předběžné zadání práce mohou obdržet pouze účastníci CŽV, u kterých se předpokládá
příští akademický rok studium v NSP „Stavební inženýrství“.)

10.2. K tématu diplomové práce se může přihlásit pouze účastník CŽV, který v době uzavření
této smlouvy dosáhl vysokoškolské kvalifikace bakaláře (musí mít titul Bc.).

11. Zánik smlouvy
11.1. Smlouva skončí:
a) ukončením účasti v programu CŽV před jeho absolvováním z důvodu, že účastník:
- neuhradil stanovenou cenu podle článku 4 této smlouvy,
- svým chováním hrubě narušuje průběh vzdělávání v kurzech CŽV,
- porušil své povinnosti stanovené touto smlouvou nebo předpisy a normami
uvedenými v odst. 6.2. a 6.3. této smlouvy,
- zanechá studia ze závažných zdravotních důvodů (po doložení lékařské
dokumentace),
b) vypršením termínu ukončení smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Obě strany se zavazují spolupracovat při realizaci CŽV a případné spory řešit jednáním
a smírem.
12.2. V případě podstatné změny okolností ovlivňujících nebo ohrožujících plnění smlouvy ze
strany FAST VUT 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.
12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom
z nich.
12.4. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran.

V Brně, dne…………………

…………………………….
Účastník

……………………………………………..
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
Děkan FAST VUT
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