Smlouva o studiu programu profesního vzdělávání LL.M.
Právo a podnikání

uzavřená mezi:
Legal Studies Institute, s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 02742659
zapsaná sp. zn.: C 222444 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Jakubem Burianem, jednatelem společnosti
e-mail: info@llmonline.cz
dále jen Legal Studies
a
pan/paní:
bytem: ,
narozen/a:
e-mail:
dále jen Student
I.
Předmět smlouvy
1. Společnost Legal Studies se touto smlouvou zavazuje poskytnout
Studentovi možnost distančního online studia LL.M. "Právo a podnikání"
tak, jak je popsáno na internetových stránkách Legal Studies ve variantě
"Standard"

(tj.

bez

poskytnutí

studijní

literatury),

jež

sestává

z

poskytnutí seznamů doporučené literatury, přístupů do on-line studijní
sekce, poskytnutí digitálního obsahu studia sestávajícího ze studijních
prezentací, studijních materiálů k jednotlivým předmětům, umožnění
složení veškerých předepsaných zkoušek a udělení profesního titulu
LL.M. užívaného za jménem spolu s diplomem prokazujícím úspěšné
absolvování studijního programu za předpokladu, že Student splní

předepsané

studijní

povinnosti

a

za

podmínek

uvedených

na

internetových stránkách studijního programu. Student se touto smlouvou
zavazuje k úhradě školného.
II.
Průběh studia
1. Po uhrazení školného zašle Legal Studies Studentovi nejpozději do 14
dnů od úhrady školného přístupový klíč do studijního systému na webové
adrese

moodle.llmonline.cz.

Student

se

za

pomoci

poskytnutých

studijních materiálů a literatury (kterou si student sám obstarává)
připravuje na zkoušky z jednotlivých předmětů, které v průběhu studia
postupně skládá. V průběhu studia může dílčím způsobem konzultovat
problematiku, která spadá do náplně studia s příslušnými lektory. Po
složení poslední z předepsaných zkoušek z jednotlivých předmětů je
Studentovi umožněno složení závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném
složení Student předkládá závěrečnou absolventskou práci a po jejím
pozitivním hodnocení lektorem studium končí a Student získává právo na
diplom, prokazující absolvování studia. V případě vynikajících studijních
výsledků (úspěšnost nad 90% bez opakovaného zkouškového pokusu
diplom červený, jinak standardní). V případě, že Student nedokončí
studium ve lhůtě dvou let od okamžiku, kdy Legal Studies odeslal
přístupový klíč dle první věty tohoto odstavce, studium končí jako
neúspěšné a Student nemá právo na vrácení školného, pokud se smluvní
strany nedomluví písemně jinak. Obdobné platí v případě, že student
vyčerpá všechny pokusy pro složení zkoušky.
III.
Školné
1. Student se zavazuje uhradit Legal Studies školné ve výši 57 475,- CZK s
DPH (47 500,- CZK bez DPH) nebo 2 345,9 EUR s DPH (1 938,8 EUR bez
DPH) dle volby Studenta, a to bankovním převodem do 14 dnů od
uzavření této smlouvy na účet Legal Studies:

Pro platby v rámci ČR:
Název banky: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2000574687
Kód banky: 2010
Variabilní symbol:
Pro platbu z jiné země než České republiky:
Název banky: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ4120100000002000574687
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte variabilní symbol:
2. V případě řádného průběhu studia ze strany Studenta je tato cena
konečná. Jen v případě žádosti Studenta o mimořádný zkouškový termín
jsou tyto zpoplatněny dle informací uvedených v dokumentu Průvodce
studiem na internetových stránkách Legal Studies.
3. V případě,

že

Student

bude

přes

upomínku

v prodlení

s úhradou

školného, zavazuje se uhradit Legal Studies smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč a Legal Studies je oprávněn od této smlouvy odstoupit formou
e-mailové zprávy zaslané na e-mail Studenta.
IV.
Další ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky s věcnou a místní
příslušností soudů České republiky.
2. Smlouva je uzavřena distančním způsobem a Student, je-li spotřebitelem,
má právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího
uzavření. V případě sporu se Student, pokud je spotřebitelem, může
obrátit na Českou obchodní inspekci na adrese adr@coi.cz s žádostí o
mimosoudní řešení sporu. V případě, že se odborná či manažerská praxe
Studenta bude Legal Studies jevit jako nedostatečná pro LL.M. studium
(za předpokladu, že Student nedosáhl VŠ vzdělání alespoň v Bc. stupni),
má Legal Studies právo od smlouvy o studiu odstoupit do 7 dnů od jejího
uzavření.

Před

takovým

krokem

bude

Legal

Studies

kontaktovat

Studenta telefonicky k vyjasnění otázek jeho praxe.
3. Smlouva je uzavřena v okamžiku kdy dojde k její akceptaci ze strany
Studenta a Legal Studies bude o této skutečnosti vyrozuměn zasláním
scanu podepsané smlouvy na adresu info@llmonline.cz nebo jiným
způsobem, na kterém se strany dohodnou a bez zbytečného odkladu
neodmítne její uzavření.
4. Student prohlašuje, že se seznámil s kompletní specifikací studia tak,
jak

je

popsána

na

internetových

stránkách

Legal

Studies,

všem

souvislostem a předmětu smlouvy rozumí. Student zejména bere na
vědomí,

že

studium

LL.M.

vede

k

získání

profesního,

nikoli

akademického titulu a že pro jeho získání bude muset vyvinout
přiměřené úsilí při studiu.
5. Veškeré vlastní autorské studijní materiály a testy, které Legal Studies
studentovi zpřístupní jsou chráněny autorským zákonem a právem na
ochranu duševního vlastnictví a Student není oprávněn tyto materiály
zpřístupnit třetí osobě, která není účastníkem kurzu LL.M. ani je jinak
komerčně využít.
6. Student se zavazuje, že změny ve všech svých kontaktních
údajích bude bez zbytečného prodlení po celou dobu studia
oznamovat na e-mailovou adresu Legal Studies info@llmonline.cz.
7. Tato smlouva je uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek.
8. Smlouvu je možno měnit pouze písemně nebo na základě dohody
uzavřené formou e-mailové komunikace.

V Praze dne

Legal Studies

Student

