VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Virtuální univerzity volného času
I.

Úvodní ustanovení

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol,
IČO: 60460709 je univerzitní veřejnou vysokou školou. Její působnost je dána § 1 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 „ČZU“).
1.2 ČZU zajišťuje v rámci své činnosti program Celoživotního vzdělávání, registrovaný dne
12. července 1999 pod č. j. 24727/99-30 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „CŽV“). V rámci CŽV ČZU nabízí program Virtuální univerzity
volného času (dále jen „VUVČ“), pořádaný formou jednosemestrálních kurzů. Tyto kurzy jsou
přístupné široké veřejnosti na portálu www.e-volnycas.cz (dále jen „portál“), a to po zaplacení
studijního poplatku.
1.3 Tyto všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi ČZU a účastníkem
kurzu VUVČ (dále jen „účastník kurzu“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi
ČZU a účastníkem kurzu vzniká na základě objednávky učiněné prostřednictvím portálu.

II.

Registrace, přihláška do kurzu a platba

2.1 Přihlášení do kurzu je možné provést po předchozí registraci, kterou je nutné provést online
na stránkách www.e-volnycas.cz (portál). Údaje uvedené při registraci jsou závazné. Pro
dokončení registrace je nutné registraci potvrdit v ověřovacím e-mailu, který je zaslán na emailovou adresu uvedenou při registraci. Při registraci si uživatel zvolí individuální přístupové
údaje do neveřejné části portálu. Poté je možné přejít k přihlášení do kurzu.
2.2 Součástí přihlášky do kurzu je platba on-line prostřednictvím platební brány. Cena kurzu je
zobrazena na portálu v sekci „Jak to funguje“.
2.3 Bez provedení platby není možné přihlášku akceptovat a zařadit uživatele jako účastníka kurzu.
2.4 Zaslané přihlášky jsou závazné. Po provedení platby není možné od přihlášky odstoupit ani žádat
vrácení studijního poplatku.
2.5 Přihlášky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny.

III. Forma studia
3.1 Virtuální univerzita volného času nabízí pouze individuální formu studia (studium výhradně přes
internet), účastník kurzu vybírá z uvedené nabídky kurzů.

IV. Cena kurzu (studijní poplatek)
4.1 Ceny kurzů jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

V. Stornovací podmínky
5.1 Po provedení platby není možné provést zpětvzetí přihlášky ani žádat vrácení studijního
poplatku.
VI. Studijní povinnosti, certifikáty
6.1 Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník kurzu Certifikát o absolvování kurzu (dále jen
„Certifikát“). Pro získání Certifikátu je nutné splnit všechny studijní povinnosti, tedy úspěšně
absolvovat 6 testů za jednotlivými přednáškami a test závěrečný. Po splnění všech studijních
povinností je účastníkovi kurzu vygenerován Certifikát o absolvování kurzu, který je zasílán
e-mailem.
VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Tyto podmínky mohou být aktualizovány. Aktualizovaná verze je vždy k dispozici
na stránkách portálu. Účastník kurzu má povinnost se podmínkami, vždy v jejich aktuálním
znění, řídit. Pokud účastník kurzu s aktualizovanými podmínkami nesouhlasí, má právo smlouvu
uzavřenou prostřednictvím portálu s ČZU vypovědět, a to s účinností ke dni doručení písemné a
odůvodněné výpovědi na adresu ČZU.
7.2 Případně dotazy či připomínky budou zodpovězeny na tel.: 224 382 280, 224 382 350 nebo je
můžete zaslat na e-mail: vuvc@pef.czu.cz.
Tyto podmínky jsou účinné od 1.2. 2017.

