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Tomáš Forejtek, MBA (dále jen „OBEI“)

a

Student:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Ulice a číslo popisné:
Obec, PSČ:
E-mail:
(dále jen „student“)

Článek I.
Objekt smlouvy
OBEI se zavazuje poskytnou studentovi kompletně online studium MBA (Master of Business
Administration). OBEI se dále zavazuje v případě úspěšně ukončeného studia, studentovi udělit
profesní titul „MBA“ (Master of Business Administration). Tento titul se uvádí za jménem bez tečky.
OBEI studentovi dodá diplom v českém a anglickém jazyce. Student se zavazuje dodržovat níže
sjednané povinnosti.
Článek II.
Povinnosti studenta
1. Student se zavazuje OBEI uhradit cenu studia a to 69 000 Kč (slovy: šedesátdevěttisíc Kč).
2. Částka se hradí převodem na účet: 2701158993/2010, Fio banka, a.s., VS: 20170008
3. Částka je splatná ve 12 měsíčních splátkách bez úroků. První splátka je splatná k 15.2.2017, a dále
vždy k 15. dni v měsíci a to až do data poslední splátky 15.1.2018. Student celkem uhradí 12
splátek ve výši 5 750 Kč.
4. Student může kdykoli bezplatně uhradit zbývající cenu studia.
5. V případě, že se student rozhodne ukončit studium nebo se ho nebude účastnit, nezakládá tato
skutečnost právo studenta na vrácení ceny studia či jeho části a nemá vliv na povinnost studenta
zaplatit cenu studia.
Článek III.
Ukončení studia
1. Studium řádně skončí úspěšným dokončením všech studijních modulů a obhájením závěrečné
písemné práce.
2. Po písemné dohodě s OBEI je možné studium na domluvenou dobu přerušit.
3. Student může studium kdykoli během studia jednostranně písemně ukončit. To ho však
nezbavuje povinnosti uhradit celou cenu studia vůči OBEI.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně.
2. Student prohlašuje, že si tuto smlouvu přečetl, rozumí jí a že je projevem jeho svobodné vůle.

V Praze dne 13.2.2017

OBEI

V......................... dne .........................

...........................................
student

