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Obchodní podmínky Institutu celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity Brno 
 
1. Institut celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity Brno (dále jen ICV VETUNI) 
Institut celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity (dále jen „poskytovatel“) poskytuje služby v oblasti 
celoživotního vzdělávání v souladu se zaměřením VETUNI. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi 
poskytovatelem a účastníkem (dále jen „objednatel“) vzdělávacích kurzů, akcí a programů ICV VETUNI (dále jen 
„kurz“). Tyto podmínky jsou pro obě zúčastněné strany závazné. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí 
smlouvy, spolu s přihláškou do kurzu a platebními podmínkami (viz níže). 
 
2. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem je poskytnutí služby objednateli ze strany 
poskytovatele, přičemž tato služba trvá po celou dobu, na kterou je kurz vypsán a končí ke dni poslední 
uskutečněné lekce v daném kurzu, případně účastí na řádném termínu závěrečné zkoušky. Popis a podmínky 
studia jednotlivých kurzů jsou uvedeny na webových stránkách VETUNI.  
 
3. Přihlášení do kurzu 
Ke vzniku smluvního vztahu mezi poskytovatelem a objednatelem, a tedy k uzavření smlouvy dojde na základě 
přihlášení se objednatele do kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce VETUNI, 
případně se svolením poskytovatele emailem nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených u 
jednotlivých kurzů na webových stránkách VETUNI. 
 
4. Hrazení kurzovného 
Platební podmínky k jednotlivým kurzům jsou uvedeny na webových stránkách VETUNI. V případě neuhrazení 
kurzovného objednatelem ve stanoveném termínu, vyhrazuje si poskytovatel právo, zrušit zařazení objednatele 
do kurzu, případně nevydat objednateli osvědčení o absolvování kurzu. 
 
5. Změny v kurzech, zrušení kurzu 
a) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech jako je například změna místa a termínu konání, změna 
programu, změna lektora, změna formy výuky (např. online a prezenční) apod. 
b) Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení či změnu kurzu, zejména proto, že nebyla naplněna potřebná 
kapacita, případně z jiných závažných důvodů (např. onemocnění lektora, technické překážky v zajištění kurzu 
apod.). 
c) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude objednatel neprodleně informován. 
d) V případě zrušení kurzu může poskytovatel nabídnout náhradní termín kurzu. Není-li poskytnutí náhradního 
termínu možné, vzniká objednateli nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. 
e) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka převedena na účet uvedený objednatelem.  
 
6. Zmeškané hodiny 
Za zmeškané hodiny v kurzu neposkytuje poskytovatel žádnou kompenzaci. 
 
7. Zkoušky 
a) Absolvování kurzu nezakládá nárok na úspěšné složení závěrečné zkoušky. V případě přípravných kurzů 
nezakládá jejich absolvování nárok na přijetí na vysokou školu. Poskytovatel neodpovídá za případné změny v 
systému přijímacích zkoušek na vysokých školách. Změna typu nebo obsahu přijímací zkoušky, pokud ji bylo 
možné zjistit až po zahájení kurzu, nezakládá nárok na vrácení jakékoli části kurzovného.  
b) Podmínky opakování zkoušek a jejich případné úhrady jsou uvedeny u jednotlivých kurzů na webových 
stránkách VETUNI, případně v příslušné legislativě, která dané kurzy upravuje. 
 
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021 
 


