
  SMLOUVA O STUDIU
Smluvní strany: 

Institut manažerské ekonomie, zapsaný spolek
Velká Krajská 52, Litoměřice, PSČ: 412 01, IČ: 22889361, DIČ: CZ22889361
(dále jen institut)

a

…........................................................................................................................................................................
(dále jen student)

uzavírají za následujících podmínek tuto smlouvu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění:

I.
Institut je podle registrace Občanských sdružení  ze dne 16. 5. 2011, pod č.j. VS/1-1/84473/11-R, oprávněn na základě předmětu činnosti
vytvářet  podmínky  pro  zdokonalování  studijních  materiálů  pro  manažerské  studium ekonomie  s důrazem na  získání  titulu  MBA,
pořádat společenské akce pro podporu činnosti spolku, ale především pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o možnostech
studia, zabezpečovat materiální vybavení pro pořádané akce spolkem. Na základě tohoto oprávnění institut provádí výuku profesního
odborného manažerského vzdělávání v programu Master of Business Administration v distanční formě dle Studijního řádu Institutu.

II.
Institut se na základě této smlouvy zavazuje umožnit a zpřístupnit studentovi profesní odborné studium ve vyučovaném studijním
programu Master of Business Administration, dle Studijního řádu Institutu za předpokladu, že student splňuje podmínky pro přijetí do
studijního programu. Konkrétní obsah a forma studijního programu, včetně jeho realizace je upřesněna ve Studijního řádu Institutu, se
kterým se student seznámil před podpisem této smlouvy. Student je srozuměn s tím, že ukončení profesního vzdělávání předáním
diplomu je podmíněno splněním všech svých studijních povinností, včetně plné úhrady za studium.

III.
Za provádění služby výuky a vzdělávání se student zavazuje přispět na činnost spolku částku ve výši  89 000 Kč oproti vystavení
daňového  dokladu.  Celková  částka  obsahuje  veškeré  náklady  Institutu  na  provádění  výuky  včetně  vyhotovení  diplomu  
o absolvování studia. Částka bude uhrazena na účet č. 43-9729680267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. a je nevratná.

IV.
Právní vztahy založené smlouvou o studiu zanikají:

a) řádným ukončením studia a převzetím diplomu
b) jestliže student zanechal studia před jeho ukončením, přičemž zaplacená částka je nevratná
c) smrtí studenta
d) zánikem spolku
e) nesplněním podmínek této smlouvy, týkající se příspěvku na činnost spolku

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a může být vypovězena pouze písemně při závažném
porušení dohodnutých podmínek.

V Litoměřicích dne ………..............................

………………….. ……………………….
Institut zájemce o studium

Institut manažerské ekonomie, z.s.
Velká Krajská 52, Litoměřice


