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Smlouva 
 
Sp. zn.  Číslo jednací Vyřizuje / tel.   E-mail    Brno 
n.a.  …/2020-191 Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M./ jarosla.pakosta@mendelu.cz 20. 11. 2020 
    +420 545 132 702 
File Nr.  Doc. Nr.  Official / tel.   E-mail    In Brno 

o spolupráci s OA, SOŠK a VOŠ Brno  

Uzavřená mezi 

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „fakulta“) 
Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno 
Zastoupená: doc. Ing. Pavlem Žufanem, Ph.D., děkanem 
IČ: 62156489 
DIČ: CZ62156489 

a 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, 
příspěvková organizace (dále jen „VOŠ Brno“) 
Se sídlem: Kotlářská 9, 611 53 Brno 
Zastoupená: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem 
IČ: 00566381 
DIČ: CZ00566381 

uzavírají tuto smlouvu: 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy jsou podmínky automatického uznávání modulů absolvovaných v rámci 
studia v akreditovaných vzdělávacích programech 68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost a 63-41-
N/08 Zahraniční obchod uskutečňovaných na VOŠ Brno, které na VOŠ Brno absolvoval úspěšný 
uchazeč přijatý ke studiu na fakultě, za předměty vyučované v rámci akreditovaných bakalářských 
studijních programů uskutečňovaných na fakultě. 

Článek 2 
Automatické uznávání předmětů 

(1) Absolvent vzdělávacího programu VOŠ Brno, který je úspěšným uchazečem o studium na 
fakultě, může podat po zápisu do studia uskutečňovaného na fakultě elektronickou žádost 
o uznání předmětů v Univerzitním informačním systému a tuto doložit potvrzeným výpisem 
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výsledků studia ve vzdělávacím programu uskutečňovaným na VOŠ Brno. Další doklady není 
třeba k této žádosti přikládat. 

(2) Předměty uvedené v konverzní tabulce předmětů, která je přílohou č. 1 této smlouvy, se fakulta 
zavazuje automaticky uznat na základě čl. 15 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy 
univerzity v Brně. 

(3) V případě předmětů neuvedených v konverzní tabulce předmětů bude fakulta při posuzování 
jejich uznatelnosti postupovat v souladu s ustanoveními čl. 15 Studijního a zkušebního řádu 
Mendelovy univerzity v Brně. 

(4) Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o obsahových změnách modulů nebo 
předmětů uvedených v konverzní tabulce předmětů, které mohou mít vliv na automatickou 
uznatelnost těchto předmětů, a to nejpozději do dvou měsíců od provedení změny. Po 
provedení takové obsahové změny bude znovu posouzena možnost automatické uznatelnosti 
předmětu a v případě jejího znemožnění dojde ke změně v příloze č. 1 této smlouvy. 

Článek 3 
Ostatní ujednání 

(1) Úspěšní absolventi VOŠ Brno si mohou do tří let od absolutoria požádat o osvobození od 
povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud se hlásí do oborově příbuzného bakalářského 
studijního programu uskutečňovaného na fakultě, a to v souladu s podmínkami přijetí ke studiu 
platnými pro daný semestr počátku studia. 

(2) Tato smlouva se uzavírá na 5 let. 

(3) Tato smlouva může zaniknout dříve písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným 
odstoupením od smlouvy, pokud některá ze stran poruší ustanovení této smlouvy. 

(4) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
stejnopis. 

(5) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

V Brně dne 20. 11. 2020 

 

 

 

 

 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 
 děkan fakulty ředitel VOŠ Brno 
 

Rozdělovník: 1x PEF MENDELU, 1x VOŠ Brno, opatřit čj. 

Přílohy: č. 1 Konverzní tabulka předmětů, opatřit čj. 


