
Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle§ 36 odst. 2 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněni dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 7. června 2004 pod čj. 20 490/2004-30 Pravidla a podmin celoživotního 
vzděláváni Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. ~ro~ \, mláa'e1, ~~~-(9<;?'% 
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Ing. J. Beneš, CSc. \ '°'' 
ředitel odboru vysokých škol 

PRAVIDLA A PODMÍNKY CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ NA VETERINÁRNÍ 

A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITĚ BRNO 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

30 

Tento vnitřní předpis upravuje, v souladu s ustanovením § 60 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 „zákon"), a v souladu s čl. 12 Statutu Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno ( dále jen „Statut"), pravidla a podmínky celoživotního 
vzdělávání na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (dále jen „VFU Brno"). 

Článek 2 
Vymezení základních pojmů 

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, 
obnovují, popřípadě jinak rozšiřují vědomosti, dovednosti nebo kvalifikaci jeho účastníků a 
jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec studijních programů akreditovaných na VFU 
Brno. Celoživotní vzdělávání je přístupné zájemcům z řad široké veřejnosti bez ohledu na jejich 
věk, dosažené vzdělání a konkrétní profesní zaměření. 

Článek 3 
Programy celoživotního vzdělávání 

(1) Programy celoživotního vzdělávání (dále jen „programy") jsou orientovány na výkon 
povolání nebo zájmově. 

(2) Programy mohou být uskutečňovány v českém nebo jiném jazyce, v prezenční nebo 
distanční formě studia nebo v kombinované formě, a to zejména jako: 

a) vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující; 

b) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu; 
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c) vzdělávání tematické - zpravidla jako konkrétně zamerený cyklus, kurz, workshop, 
soustředění, přednáška, stáž, seminář, konference, kongres; 

d) Univerzita třetího věku. 

(3) Programy jsou uskutečňovány: 

a) Institutem celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno ( dále jen „institut") (čl. 5 
odst. 4 Statutu). 

(4) Programy, včetně jejich zaměření, vyhlašuje vedoucí institutu. Programy musí být 
zveřejněny nejméně jeden měsíc před uplynutím termínu pro podávání přihlášek na úřední 
desce VFU Brno a v dalších veřejně dostupných informačních prostředcích VFU Brno. 

Článek 4 
Postavení, organizační začlenění a řízení institutu 

(1) Institut je organizační součástí VFU Brno s vlastní doplňkovou činností. Jeho postavení je 
upraveno zákonem a Statutem, jako jiné pracoviště. 

(2) Na úředních listinách používá institut kulaté razítko se státním znakem České republiky1
l 

a ležaté razítko na ostatních listinách s názvem „Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky". 

(3) V čele institutu stojí vedoucí, kterého jmenuje a odvolává rektor. 

( 4) Vedoucí institutu předkládá rektorovi k projednání a schválení dlouhodobé koncepční 
záměry a plány činnosti . Jedenkrát ročně předkládá rektorovi zprávu o výsledku hlavní 
i doplňkové činnosti za dané období. 

(5) Vedoucí institutu je odpovědný rektorovi za plnění programů celoživotního vzdělávání, 

výsledek činnosti doplňkové, majetek a hospodaření institutu i pracovněprávní otázky týkající 
se zaměstnanců, kteří vykonávají činnost v institutu. 

(6) V době nepřítomnosti zastupuje vedoucího institutu jeho zástupce v plném rozsahu jeho 
pravomocí, pokud v konkrétním případě nerozhodne vedoucí jinak. 

Předmětem činnosti je 

Článek 5 
Činnost institutu 

a) organizace a uskutečňování celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů, 

b) organizace a uskutečňování specializovaných kvalifikačních vzdělávacích programů pro 
vysokoškolské, středoškolské a laické uchazeče k získání způsobilosti k odborným 
veterinárním činnostem, případně odborným činnostem podle zvláštních právních 
předpisů, 

c) organizace a uskutečňování vzdělávacích programů v oblasti informatiky, 

d) vědecká a výzkumná činnost v rámci celoživotního vzdělávání a informatiky, 

e) organizování nebo spoluúčast při zajišťování zejména workshopů, seminářů, sympozií, 

' l § l odst. 2 zákona ČNR č. 68/1990 Sb. , o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů . 

2 



Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceuti cké univerzity Brno 

konferencí a kongresů, 

f) poradenská a konzultační činnost, 

g) vydávání účelových výukových textů a materiálů, 

h) vedení pedagogicko-ekonomické dokumentace jednotlivých vzdělávacích aktivit. 

Článek 6 
Garanti vzdělávacích programů 

Odborná úroveň teoretické i praktické výuky je zpravidla garantována zaměstnancem 

VFU Brno - odborníkem daného oboru, který je zpravidla také tvůrcem osnovy programu. Za 
organizační zabezpečení a ekonomické vyhodnocení programů celoživotního vzdělávání 

odpovídá vedoucí institutu. 

Článek 7 
Účastníci celoživotního vzdělávání 

(1) Ke studiu v programu jsou přijímáni uchazeči v souladu se stanovenými pravidly programu. 

(2) Účastníci programu nejsou studenty ve smyslu zákona. 

(3) Účastníci programu mají práva a povinnosti vymezeny stanoveným programem. 
O organizačních, finančních i jiných podmínkách jsou účastníci studia v programu informováni 
předem. 

Článek 8 
Ukončení studia 

(1) O absolvování studia v programu nebo jejich ucelených částí obdrží účastníci osvědčení 
nebo osvědčení o získání kvalifikačního stupně . 

(2) Osvědčení obsahuje název programu, název VFU Brno a její organizační součásti, která 
program schvaluje a uskutečňuje. 

Článek 9 
Úplata za programy 

(1) Programy poskytované za úplatu se řídí předpisy pro doplňkovou činnost VFU Brno. 

(2) Žádost o dotaci programů podle zákona předkládá vedoucí institutu prostřednictvím 
rektora Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Organizační řád Institutu celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno ze dne 22. července 1999 registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy dne 22. července 1999 pod čj . 25 533/99-30. 

(2) Tento vnitřní předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým 
senátem VFU Brno dne 14. května 2004. 
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(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Prof RNDr. Václav Suchý, DrSc. 

rektor 
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