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Vysoké školy v kraji letos nabízejí
nové zajímavé studijní obory
Vloni univerzity zkvalitňovaly stávající výuku, letos vytvářejí nové specializované studijní programy
Téma
TEREZA PINTÉROVÁ

Moravskoslezský kraj – Přihlašování
středoškoláků,
gymnazistů, ale i pracujících lidí, kteří si chtějí nebo
potřebují doplnit vzdělání, ke
studiu na vysoké škole je v plném proudu. Některé z univerzit v Moravskoslezském
kraji už uzavřely první kolo
přijímacích řízení, zájemci
však stále mají šanci poslat
přihlášku například na mezi
studenty velice oblíbenou
Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava (VŠB-TUO) nebo se ještě přihlásit
ke studiu některého z nových a zajímavých oborů.
„Řádný termín byl ukončen k 28. únoru, ale některé fakulty už otevřely druhé kolo
přijímacího
řízení:
filozoficko-přírodovědecká
fakulta v Opavě přijímá přihlášky do 1. července. Pro
doktorské studium je termín
31. května. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
předpokládá, že vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení v
průběhu května. Matematický ústav v Opavě přijímá přihlášky do 31. července. Fakulta veřejných politik v Opavě už také zahájila další kolo, které potrvá do 31. srpna,“ přiblížil mluvčí Slezské
univerzity v Opavě Martin
Kůs.

Nové a neotřelé
Právě na vznik nových a neotřelých oborů v letošním roce vsází všechny tři veřejné
vysoké školy. Zatímco v loňském roce se spíše vypořádávaly s poklesem počtu studentů, vlivem stále se svažující demografické křivky

letos už si mohou dovolit
otevřít a přijmout studenty na
mnohdy alternativní studijní programy.
„Novinkou je magisterský, navazující studijní program Mezinárodní teritoriální studia, studijní obor veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě. Vyučován bude v Opavě a v Košicích. Zájemci se stále ještě
mohou
hlásit,“
přiblížil
mluvčí Kůs.
Ani Ostravská univerzita
nezůstává pozadu a připravila i pro nadcházející akademický rok lahůdku, kterou ocení zejména zahraniční studenti. „Čeština pro cizince je kurz vyučovaný na
Filozofické fakultě. Studenti
jsou zařazeni podle znalostní
úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v
rámci programu Erasmus.
Výuka je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní
komunikace a porozumění
jednoduchým textům,“ uvedl
mluvčí Ostravské univerzity
Adam Soustružník a dodal, že
kurz pro pokročilé studenty se
soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby.

Pro studenty
i pracující

Z propsperity superpočítačového centra těží VŠB-TUO,
která letos láká na tři velmi
atraktivní obory. „Národní
superpočítačové
centrum
IT4Innovations předložilo k
akreditaci zcela nový a v České republice jedinečný univerzitní studijní program Superpočítání – High Performance Computing. Tento studijní program se zaměřuje na
využití nejvýkonnějších výpočetních prostředků – su-

KOLIK LIDÍ SE HLÁSÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY V KRAJI? JAKÉ JSOU NEJOBLÍBENĚJŠÍ STUDIJNÍ OBORY?

Ostravská
univerzita
Počet přihlášek
13 934
Cena přihlášky
Oproti loňskému roku se zvýšila o 30 korun na konečných 560 korun, podání
elektronické přihlášky na fakultu umění
stojí stále 100 korun.
Nejžádanější obory
Více než tisíc přihlášek letos přijal navazující program Všeobecné lékařství, tradičně nejpreferovanějšími obory jsou učitelství mateřských škol a psychologie.
Nové obory
Kurz Čeština pro cizince, který je určen
zahraničním studentům přijíždějícím
v rámci programu Erasmus.

perpočítačů – k řešení velmi
náročných úloh současné vědy a praxe,“ přiblížila mluvčí univerzity Klára Janoušková. V případě úspěšné
akreditace se program otevře pro navazující magisterské a doktorské studium.
Dalším výzkumně orientovaným programem na univerzitě je celouniverzitní studijní program Aplikované vědy a technologie. „Jedná se o
unikátní obor nejen na VŠB-

Vysoká škola báňská
– Technická univerzita

Slezská univerzita
v Opavě

Počet přihlášek
V prvním kole přijímacího řízení přijala
fakulta stavební 555 přihlášek, což je více než loni. Ostatní fakulty a celouniverzitní studijní programy mechatronika a
nanotechnologie přijímaly přihlášky do
30. dubna, jejich stav zatím není znám.
Ekonomická fakulta přijímá až do 15.
května.

Počet přihlášek
Po prvním kole přijímacího řízení registruje 3668 podaných a uhrazených přihlášek, v loňském roce jich bylo o 487 více.

Cena přihlášky
Zůstává stejná jako v loňském roce – 500
korun.
Nejžádanější obory
Velký zájem je dlouhodobě o studium
všech oborů na ekonomické fakultě,
o IT obory, ale i o strojírenství.
Nové obory
Univerzitní studijní programy superpočítání, aplikované vědy a technologie
a strojírenský obor energetika 21. století.

-TUO, který kombinuje matematiku a další přírodní vědy se základy programování a
inženýrskými
aplikacemi.
Může se pochlubit inovativním pojetím studia. Program nebude členěn na obory, profilace studentů bude
zajištěna formou volitelných
předmětů,“ uvedla mluvčí Janoušková. Absolvent tohoto
programu získá hluboké poznatky z předmětů tvořících
základ inženýrských oborů,

Cena přihlášky
280 až 560 korun – podle úkonů spojených
s přijímacím řízením
Nejžádanější obory
Institut tvůrčí fotografie, veřejná správa
a regionální politika, lázeňství a turismus,
hotelnictví, monitorování životního prostředí, marketing a management, ekonomika v podnikání a službách. Tradiční zájem je o obory, kde si lidé z praxe rozšiřují
vzdělání – marketing a management, všeobecná sestra, audiovizuální tvorba, multimediální techniky.
Nové obory
Magisterský program mezinárodní teritoriální studia, studijní obor veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě,
který bude vyučován v Opavě a v Košicích,
kam mají zájemci možnost přihlásit se do
10. června.

kterými jsou matematika, fyzika, chemie, informatika,
automatizace, a osvojení si jejich praktického použití při
řešení různých technických
problémů.
Poslední novinkou nadcházejícího
akademického
roku je strojírenský obor
energetika 21. století. „Tento
tříletý bakalářský studijní
obor se otevírá pouze v kombinované formě. Zájemcům
doplní vzdělání v oblasti

energetiky, a tím zapůsobí na
jejich kariérní růst v profesní praxi. Je určen ale i těm,
kteří mají zájem změnit svou
dosavadní profesi a nasměrovat svůj profesní a odborný růst do tohoto dlouhodobě perspektivního technického odvětví, kterým energetika byla, je a bude,“ dodala Klára Janoušková z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
tereza.pinterova@denik.cz

PĚT RAD aneb Zákonná pravidla ke spotřebitelským
úvěrům chrání dlužníky
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Z

ákon o spotřebitelském
úvěru vymezuje pojem
spotřebitelského úvěru
především negativně, tedy
stanoví, jaké půjčky nebo jiné
obdobné finanční služby spotřebitelským úvěrem nejsou.
O spotřebitelský úvěr se však
mimo tyto zákonem vyňaté
výjimky může jednat pouze v
případě smlouvy uzavřené
mezi osobou nejednající v
rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti neboli
spotřebitelem a věřitelem nabízejícím nebo poskytujícím
spotřebitelský úvěr v rámci
své podnikatelské činnosti
nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání. V
tomto článku si tak v krátkosti shrneme ta nejdůležitější
ustanovení věnovaná ochraně spotřebitele před neseriózním jednáním úvěrových společností.

Rada první
Smlouva o spotřebitelském
úvěru musí obsahovat informace stanovené zákonem o spotřebitelském
úvěru.
Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v příloze zákona
o spotřebitelském úvěru uvedené jasným, výstižným
a zřetelným způsobem. Nesplnění této informační povinnosti nebo písemné formy
ovšem nemá za následek neplatnost smlouvy. Je-li pak
část smlouvy určena odkazem
na obecné podmínky, musí
připojit věřitel ke smlouvě jen
takovou část obchodních podmínek, která se týká uzavírané smlouvy. Použitá velikost
písma nesmí být menší než ve
smlouvě. Jedno vyhotovení
smlouvy musí obdržet spotřebitel v listinné podobě nebo na
jiném trvalém nosiči dat.

Rada druhá
Některé povinné informace
musí být uvedeny již v samotné reklamě na spotřebitelský úvěr.
Nabídka spotřebitelského
úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí

je i jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru
pro spotřebitele, musí jasným, výstižným a zřetelným
způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat
roční procentní sazbu nákladů, výpůjční úrokovou sazbu,
a to spolu s údaji o veškerých
poplatcích, které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek a celkovou
částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě
odložené platby za konkrétní
zboží nebo službu jejich cenu
a výši případné zálohy, informaci o povinnosti uzavřít
smlouvu o doplňkové službě
související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové
smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru
za nabízených podmínek
a náklady na tuto službu nelze
určit předem.

Rada třetí
Spotřebitel je oprávněn
odstoupit od spotřebitelského úvěru do 14 dnů od
jeho uzavření.
Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spo-

třebitelský úvěr, odstoupit
bez uvedení důvodů ve lhůtě
14 dnů ode dne uzavření této
smlouvy. V případě, že
smlouva neobsahuje zákonem požadované informace,
lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy
věřitel spotřebiteli chybějící
informace poskytne v listinné
podobě nebo na jiném trvalém
nosiči dat.
Odstoupení musí být písemné, přičemž lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení
odesláno věřiteli v listinné
podobě nebo na jiném trvalém
nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel je
pak povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu
a úrok ve výši, na kterou by
věřiteli vznikl nárok, pokud
by k odstoupení od smlouvy
nedošlo, a to za období ode
dne, kdy byl spotřebitelský
úvěr čerpán, do dne, kdy je
jistina splacena.

Rada čtvrtá
K zajištění spotřebitelského úvěru nesmí věřitel použít směnku.
Věřitel musí spotřebiteli
poskytnout náležité vysvětlení, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná

smlouva, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, odpovídá
jeho potřebám a finanční situaci.
Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud
je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou
péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský
úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná.
Ke splacení nebo zajištění
splacení spotřebitelského
úvěru nelze použít směnku
nebo šek.

Rada pátá
Spotřebiteli nesmí být znemožněno předčasné splacení úvěru.
Spotřebitel je oprávněn
spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po
dobu trvání spotřebitelského
úvěru. V takovém případě má
spotřebitel právo na snížení
celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku
a dalších nákladů, které by
byl spotřebitel povinen platit
v případě, že by nedošlo
k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení
spotřebitelského úvěru má
věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu

vznikly v přímé souvislosti
s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí
přesáhnout jedno procento
z předčasně splacené části
celkové výše spotřebitelského
úvěru, přesahuje-li doba mezi
předčasným splacením a
sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok.
Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady
nákladů přesáhnout 0,5 procenta z předčasně splacené
části celkové výše spotřebitelského úvěru.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích, a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Kdo může provozovat živnost

