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INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s. 

zapsaná v Obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10887, IČ: 056 06 128 

 

SMLOUVA O STUDIU 
 

 

Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s.  

IČ: 056 06 128 

zapsaná v Obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10887,  

se sídlem Jiráskova 139/14, 750 02 Přerov, 

zastoupena statutárním ředitelem JUDr. et Ing. Vladimírem Mičkem, LL.M., MBA 

 

(dále jen „Instituce“) 

 

a 

 

 

Titul, jméno, příjmení:  

datum narození:  

adresa včetně PSČ: 

tel.: 

e-mail:  

 

(dále jen „student“) 

 

 

uzavírají smlouvu o studiu: 

 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy o studiu je vztah mezi Institucí a studentem, přičemž se Instituce 

zavazuje poskytnout studentovi studium studijních oborů: 

BBA (Bachelor of Business Administration)  

MBA (Master of Business Administration) 

MSc. (Master of Science) 

LL.M. (Master of Laws) 

MPA (Master of Public Administration) 

DBA (Doctor of Business Administration) 

LL.D. (Doctor of Law) 

EdD (Doctor of Education) 

PhD (Doctor of Philosophy) 

 

 

ve vybraném studijním programu: 
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Právní specializace (BBA) 

Hospodářská, finanční a ekonomická kriminalita (LL.M.) 

Právo v podnikání (LL.M.) 

Bankovnictví (MBA) 

Daně, účetnictví a Controlling (MBA) 

Finanční management v podnikání, řízení financí (MBA) 

Management obchodu (MBA) 

Management ve školství (MBA) 

Private and Business Law (MBA) 

Projektový management ve veřejné správě (MBA) 

Real Estate - obchodování s nemovitostmi (MBA) 

Řízení lidských zdrojů (MBA) 

Samospráva krajů, měst a obcí a veřejná správa (MPA) 
Management a komunikace (MSc.) 

Management (DBA) 

Law and Business (Právo a podnikání) (LL.D.) 

Management ve školství (EdD) 

Private Law (Soukromé právo) (PhD) 

 

 

a který se student rozhodl na základě své svobodné vůle studovat, v termínech dle 

harmonogramu studia Instituce. Instituce umožní studentovi účast na studiu zvoleného 

studijního programu a studijního oboru.  

2. Instituce vytvoří studentovi podmínky pro studium v rozsahu zvoleného studijního programu a 

po splnění všech studijních povinností udělí Instituce příslušný titul, diplom, certifikát a další 

dokumenty, které osvědčují absolvování studijního oboru a studijního programu. Studijní obor 

a studijní program není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ani 

vysokoškolským studiem dle zahraničních právních předpisů. Získaný titul není akademickým 

titulem. 

3. Student se zavazuje dodržovat Všeobecné studijní podmínky a povinnosti stanovené smlouvou 

o studiu.  

4. Student se zavazuje uhradit sjednanou úhradu za studium jednorázově nebo v pravidelných 

měsíčních splátkách bez navýšení (maximálně však 12 splátek bez navýšení). 

 

 

Čl. 2  

Úhrada za studium 

 

1. Student je povinen uhradit cenu za studium dle zvoleného studijního oboru řádně a včas: 

 

Studijní obor BBA 
(Bachelor of Business Administration) 

43.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou:  
38.000,-Kč bez DPH/osoba 

Studijní obor MBA 
(Master of Business Administration) 

75.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
70.000,-Kč bez DPH/osoba 

Studijní obor LL.M. 
(Master of Laws) 

80.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
70.000,-Kč bez DPH/osoba 

Studijní obor MPA 
(Master of Public Administration) 

80.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
75.000,-Kč bez DPH/osoba 

Studijní obor MSc. 
(Master of Science) 

80.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
75.000,-Kč bez DPH/osoba 
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Doktorandské profesní studium  

Studijní obor DBA 
(Doctor of Business Administration) 

 99.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
  94.000,-Kč bez DPH/osoba 

Studijní obor LL.D. 
(Doctor of Law) 

105.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
100.000,-Kč bez DPH/osoba 

Studijní obor EdD 
(Doctor of Education) 

105.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
100.000,-Kč bez DPH/osoba 

Studijní obor PhD 
(Doctor of Philosophy) 

120.000,-Kč bez DPH Studium ve dvou: 
110.000,-Kč bez DPH/osoba 

 

2. V souvislosti s vydáním mezinárodního certifikátu IES v úředním jazyce se jménem 

absolventa, v anglickém originále (listinná a elektronická verze) a s jeho zařazením do 

databáze IES je spojena úhrada manipulačního poplatku ve výši 3.000,-Kč bez DPH. Student 

je povinen uhradit manipulační poplatek nejpozději v den zahájení studia. 

3. Úhradu za studium lze sjednat ve splátkách bez navýšení, na základě písemné dohody 

Instituce a studenta. Maximálně lze však sjednat splátky bez navýšení na období 12 měsíců. 

4. Úhradu za studium je student povinen provést bezhotovostním převodem na bankovní učet 

Instituce, vedený u Komerční banky, a.s.: 

 

 

Údaje pro platby v rámci ČR: 

I. Číslo účtu: 2201414348 

II. Kód banky: 2010 

III. Název banky: Fio banka, a.s. 

IV. Variabilní symbol: ddmmrr (datum narození studenta) 

V. Název účtu: Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. 

VI. Adresa banky: Palackého 2820/27, 750 02 Přerov, ČR 

 

 

5. Úhrada za studium bude provedena ve ____splátkách bez navýšení. 

6. K závazku studenta uhradit cenu za studium může přistoupit třetí osoba (např. zaměstnavatel). 

7. V případě, že se student nebude řádně účastnit studia zvoleného studijního oboru, studijního 

programu a nebude řádně plnit své studijní povinnosti, nezakládá tato skutečnost právo 

studenta na vrácení úhrady za studium nebo její části a nemá žádný vliv na povinnost studenta 

uhradit cenu v plné výši za studium zvoleného studijního oboru, studijního programu. 

8. Nebude –li úhrada za studium uhrazena řádně a včas, je student povinen za každý den  

prodlení uhradit Instituci úrok z prodlení ve výši 0,1% z každé neuhrazené částky za studium. 

9. Závazek Instituce poskytovat studentovi studium dle této smlouvy o studiu zaniká, bude – li 

student v prodlení s úhradou za studium nebo jeho části delší než jeden měsíc. Tato skutečnost 

nezbavuje studenta povinnosti uhradit cenu za studium v plné výši.  

10. Při opakovaném prodlení s úhradou za studium nebo její části (úhrada splátky za studium), je 

Instituce oprávněna odstoupit od smlouvy o studiu, přičemž dosud uhrazené částky za studium 

jsou nevratné. Celá pohledávka odpovídající výši úhrady za studium v jeho celkové výši, po 

odečtení již uhrazených částek, se stává splatnou okamžikem odstoupení od smlouvy o studiu.  

Odstoupením od smlouvy o studiu je ukončeno studium zvoleného studijního oboru, 

studijního programu. 
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11. Úhrada za studium zvoleného studijního oboru a zvoleného studijního programu bude hrazena 

dle následujícího: 

 

1) JEDNORÁZOVĚ 

 

 

2) VE SPLÁTKÁCH, bez navýšení (lze sjednat maximálně 12 splátek): 

 

 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 

 

Pořadí splátky: Výše úhrady splátky za 

příslušný měsíc: 

Datum úhrady splátky za 

příslušný měsíc: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

12. Úhrada splátky za studium dle splátkového kalendáře bude uhrazena vždy k 15. dni 

příslušného měsíce. Řádnou úhradou se rozumí připsání splátky za studium na účet Instituce.  

 

Čl. 3  

Podmínky přijetí 

 

1. Podmínky přijetí ke studiu: 

 

 

Studijní obor 

 

 

 

Podmínky přijetí ke studiu 

BBA 

 

Absolvování středoškolského vzdělání. 

MBA  

MSc. 

MPA  

LL.M. 

 

 

 

1. Absolvování minimálně  I. stupně vysokoškolského vzdělání nebo 

studia oboru BBA.  

2. Výjimku z ukončeného vysokoškolského vzdělání individuálně 

posuzuje Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. na 

základě prokázané dostatečně dlouhé manažerské praxe. 

DBA 1. Absolvování II. stupně či vyššího vysokoškolského vzdělání nebo 

ukončení některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA a 

prokázané dostatečně dlouhé manažerské praxe, bez podmínky 

vysokoškolského vzdělání. 

2. Délku manažerské praxe individuálně posuzuje Instituce práva, právní 
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vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. 

LL.D. 1. Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení 

studijního oboru LL.M. 

EdD 1. Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení 

některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA  

PhD 1. Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení 

některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA 

 

2.  Podání řádně vyplněné elektronické nebo tištěné přihlášky ke studiu a uhrazení povinného 

manipulačního poplatku ve výši 3.000,-Kč (bez DPH), který souvisí s vydáním mezinárodního 

certifikátu (dokladu o vzdělání). 

3. Doložení úředně ověřených dokladů o dosažených nejvyšších vzděláních a všech rozhodných 

skutečností pro přijetí ke studiu. 

 

 

 

Čl. 4 

Povinnosti studenta 

 

1. Student se zavazuje plnit povinnosti stanovené smlouvou o studiu a povinnosti uvedené ve 

všeobecných studijních podmínkách. 

2. Student se zavazuje uhradit cenu za studium dle zvoleného studijního oboru (studijního 

programu) řádně a včas. Úhrada za studium je blíže specifikována dle čl. 2, odst. 11. 

3. Nebude – li se student řádně účastnit studia, plnit studijní povinnosti, povinnosti plynoucí ze 

smlouvy o studiu a všeobecných studijních podmínek, nezakládá tato skutečnost právo 

studenta na vrácení úhrady za studium nebo jeho části. Tato skutečnost nemá vliv na 

povinnost uhradit cenu za studium v plném rozsahu. 

 

 

 

Čl. 5 

Ukončení studia 

 

1. Studium je řádně ukončeno po splnění všech studijních povinností studenta, dle zvoleného 

studijního oboru a programu. 

2. Písemnou dohodou mezi Institucí a studentem lze předčasně ukončit studium. Studium může 

předčasně ukončit Instituce, pro neplnění studijních povinností nebo jiná závažná porušení 

vyplývající ze smlouvy o studiu nebo Všeobecných studijních podmínek. 

3. V případě předčasného ukončení studia je student povinen uhradit cenu za studium v plné 

výši, nejpozději v den ukončení studia, pokud je mezi studentem a Institucí ve smlouvě o 

studiu uveden splátkový kalendář, pak je student povinen dodržet termíny úhrady splátek za 

studium dle příslušného měsíce. Nebude – li studentem, bez písemné dohody s Institucí, 

dodržena řádná úhrada jakékoliv splátky, pozbývá student výhody úhrady za studium dle 

splátkového kalendáře. Zbývající úhrada za studium je v tomto případě spatná jednorázově a 

to do 30 dnů od nedodržení termínu úhrady splátky za studium. 

4. Student může písemně studium ukončit, a to kdykoliv v průběhu studia, bez udání důvodu. 

Není tím však dotčena povinnost uhradit Instituci cenu za studium, v plné výši, nejpozději 

v den ukončení studia, pokud je mezi studentem a Institucí ve smlouvě o studiu uveden 

splátkový kalendář, pak je student povinen dodržet termíny úhrady splátek za studium dle 

příslušného měsíce. Nebude – li studentem, bez písemné dohody s Institucí, dodržena řádná 

úhrada jakékoliv splátky, pozbývá student výhody úhrady za studium dle splátkového 

kalendáře. Zbývající úhrada za studium je v tomto případě spatná jednorázově a to do 30 dnů 

od nedodržení termínu úhrady splátky za studium. 
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Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vztahy plynoucí ze smlouvy o studiu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouva o studiu a vztahy z ní plynoucí se řídí u zahraničních studentů právním řádem České 

republiky. 

3. Student souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Tato 

obchodní sdělení budou zasílána během studia a po ukončení smlouvy o studiu. Není tím 

dotčeno právo studenta udělený souhlas písemným pokynem po zániku smlouvy zrušit. 

4. Student uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním výše uvedených údajů. Veškeré 

nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a 

právními předpisy ČR v platném znění. Instituce je zpracovatelem a správcem údajů ve 

smyslu výše uvedeného zákona. Student souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních 

údajů za účelem studia ode dne odeslání přihlášky ke studiu prostřednictvím webových 

stránek Instituce nebo zasláním tištěné přihlášky ke studiu na adresu Instituce, až do jeho 

odvolání. 

5. Instituce si vyhrazuje právo neotevřít studijní program z důvodu nedostatečného počtu 

studentů nebo z jiného závažného důvodu. Instituce bude informovat o této skutečnosti co 

nejdříve poté, co se o skutečnosti dozví. Instituce nezodpovídá za žádné škody, které vzniknou 

studentovi v souvislosti s neotevřením studijního oboru, studijního programu. 

6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o studiu může být upravena po vzájemné dohodě 

a pouze v písemné podobě. 

7. Student prohlašuje, že se řádně seznámil se Všeobecnými studijními podmínkami, jež jsou 

nedílnou součástí smlouvy o studiu. 

8. Dojde – li k případným změnám uvedených údajů studenta, je student povinen bez zbytečného 

odkladu, i v případě přerušení studia, oznámit tyto změny na e-mailovou adresu: 

instituce.prava@gmail.com. 

9. Smlouva o studiu je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom z nich. 

10. Podpisem této smlouvy se zájemce o studium stává studentem Instituce a vztahují se na něj 

práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o studiu a všeobecných studijních podmínek. 

11. Student prohlašuje, že se náležitě seznámil s obsahem smlouvy o studiu, smlouvu si přečetl, 

rozumí jí, chápe její význam a souhlasí s jejím zněním. 

12. Smluvní strany čestně prohlašují, že smlouva o studiu je uzavřena na základě pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

13. Smlouva o studiu je platná a nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

 

V Brně dne 1.3.2018      V…………….….dne………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                   ______________________________ 

Instituce práva, právní vědy, teorie státu                                                               Student 

     a ekonomie, a.s.                                    

JUDr. Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA 

      statutární ředitel 

 


