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Podmínky realizace kurzovní výuky na FTK UP v Olomouci 
 

Tento metodický pokyn narovnává stávající situaci přihlašování a plateb na kurzy na FTK UP, kdy 
velká část studentů zablokuje svým přihlášením pozici dalším uchazečům o kurzovní výuku, ale poté 
(většinou bezdůvodně) kurz neuhradí, či jej hradí v pozdním termínu, čímž dochází k ekonomickým a 
administrativním problémům při řízení této kurzovní výuky. 
 
I. Úvodní ustanovení 

1) Tento metodický pokyn stanoví podmínky při přihlašování studentů FTK UP do systému 
STAG, při hrazení plateb za kurzovní výuku, při hrazení případných nákladů a stornopoplatků 
souvisejících s pořádáním kurzovní výuky na FTK UP. 

 
2) Kurzovní výuka na FTK UP probíhá jako součást výuky ve VS Pastviny či v jiných 

sportovních střediscích nebo jiných zařízeních. 
 

II. Přihlášení ke kurzovní výuce, úhrada nákladů, stornopoplatky 
1) Po otevření možností pro přihlášení ke kurzovní výuce v prostředí STAG se student 

elektronicky přihlašuje k účasti na zvolené kurzovní výuce, kde bude zároveň uvedena výše 
požadované platby za kurzovní výuku. 

 
2) Na základě akceptované přihlášky student uhradí bankovním převodem požadovanou částku 

za realizaci kurzu v plné výši do následujících termínů: 
             Kurzy realizované v zimním semestru: platba do 31. 10. daného kalendářního roku. 
             Kurzy realizované v letním semestru: platba do 31. 3. daného kalendářního roku. 
 

3) Za předpokladu, že neproběhne úhrada do stanoveného termínu (odst. 2 tohoto článku), 
student automaticky přichází o možnost pozdější úhrady nákladů za daný kurz a jeho pozice 
v kurzovní výuce se uvolní pro další uchazeče, kteří mají možnost přihlášky a platby 
nejpozději do 1 měsíce od uvolnění pozice v dané kurzovní výuce. 

 
4) Za předpokladu, že se student bez závažných důvodů neúčastní kurzovní výuky, do níž se 

závazně přihlásil podle odst. 1, 2 a 3 tohoto článku a rovněž uhradil částku pro kurzovní 
výuku požadovanou, je povinen uhradit stornopoplatky v následující výši: 

             a) při zrušení účasti na kurzu v období delším než 30 dní před zahájením kurzu se stanoví výše 
                 stornopoplatku ve výši 40% uhrazené částky 
             b) při zrušení účasti na kurzu v období 15 – 30 dní před zahájením kurzu se stanoví výše  
                 stornopoplatku ve výši 60% uhrazené částky  
             c) při zrušení účasti na kurzu v období 3 – 14 dní před zahájením kurzu se stanoví výše  
                 stornopoplatku ve výši 80% uhrazené částky 
             d) při zrušení účasti na kurzu v období kratším než 3 dny před zahájením kurzu se stanoví  
                 výše stornopoplatku ve výši 100% uhrazené částky. 
 

5) Ve výjimečných případech (těžká zranění, závažná onemocnění apod.), vzniklých v období od 
úhrady nákladů na kurzovní výuku, rozhoduje o výši stornopoplatků či jejich zrušení pouze 
vedoucí dané kurzovní výuky (v součinnosti s vedoucím katedry, která kurz pořádá). 

 
III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Tento metodický pokyn děkana FTK UP nabývá účinnosti dne 19. 9. 2011. 
 
 
V Olomouci dne 19. 9. 2011     doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
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