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       Mgr. Karolína Gondková 

                  ředitelka odboru vysokých škol 

  

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VETERINÁRNÍ 

A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 
ze dne 5. června 2017 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1)  Řád celoživotního vzdělávání na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (dále jen 

„Řád CŽV“) je vnitřním předpisem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen 

„VFU Brno“) vydaným na základě § 17 odst. 1 písm. k) 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 se Statutem VFU Brno.  

(2)  Řád CŽV upravuje pravidla a podmínky uskutečňování celoživotního vzdělávání na VFU 

Brno podle § 60 zákona. 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

 

(1) Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání 

v programech celoživotního vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují, popřípadě 

jinak rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány 

v rámci nebo mimo rámec studijních programů akreditovaných na VFU Brno. 

(2) CŽV je přístupné zájemcům z řad široké veřejnosti bez ohledu na jejich věk, dosažené 

vzdělání a konkrétní profesní zaměření za podmínek stanovených v programu CŽV.  

(3) Organizací CŽV je na VFU Brno pověřen Institut celoživotního vzdělávání (dále jen 

„ICV“). 

(4) ICV řídí vedoucí, který odpovídá za dodržení systémových pravidel podle tohoto Řádu 

CŽV. 

 

Článek 3 

Programy celoživotního vzdělávání 
 

(1) Programy CŽV jsou orientovány na zvyšování odborné kvalifikace účastníků pro výkon 

povolání a zájmově bez ohledu na výkon jejich povolání nebo jiné profesní důvody. 

(2)  Programy CŽV jsou zajišťovány jako: 

a) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu, 

b) vzdělávání atestační, 

c) vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující, 

d) vzdělávání tematické – zpravidla jako konkrétně zaměřený cyklus, kurz, soustředění, 
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přednáška, stáž nebo seminář,  

e) vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu, 

f) Univerzita třetího věku. 
 

(3)  Programy CŽV mohou být uskutečňovány v českém nebo jiném jazyce, v prezenční, 

kombinované nebo distanční formě studia.  

(4) Program CŽV je sestavován v souladu s obsahem příslušné oblasti vzdělávání a s ohledem 

na profil absolventa tak, aby získání kvalifikace odpovídalo předpokládanému rámcovému 

uplatnění absolventů. Program CŽV je strukturován do jednotlivých studijních předmětů 

(dále jen „předmět“), nebo skupin přednášek a případně praktické výuky, jejichž obsah 

odpovídá jednotlivým směrům vzdělávání v rámci příslušného profilu absolventa. 

Obsahová a časová návaznost musí mít logickou strukturu a musí odpovídat výukové 

strategii daného programu CŽV. 

(5) Standardní doba studia vzdělávání v rámci příslušného programu CŽV musí být stanovena 

tak, aby byly odpovídajícím způsobem splněny všechny požadavky profilu absolventa 

programu celoživotního vzdělávání.   

(6) Obsahem programu CŽV je zejména  

a) název programu CŽV,  

b) oblast vzdělávání, v níž je program uskutečňován,  

c) forma (prezenční, kombinovaná, distanční) studia,  

d) cíle programu,  

e) standardní doba studia při průměrné zátěži,  

f) profil absolventa programu (příslušný podle dané oblasti vzdělávání),  

g) charakteristika předmětů vzdělávání,  

h) délka praxe, 

i) podmínky pro úspěšné ukončení vzdělávání, 

j) obsah závěrečných zkoušek, 

k) udělované osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.   

(7) Způsob ověřování znalostí účastníků CŽV v případě, že je v příslušném programu CŽV 

stanoven, musí být zajištěn tak, aby odborné zaměření odpovídalo obsahu programu 

celoživotního vzdělávání a odbornému profilu absolventa programu CŽV.  

(8) Programy CŽV, včetně jejich zaměření, vyhlašuje vedoucí ICV. Programy CŽV jsou 

zveřejněny na úřední desce VFU Brno a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup 

nejméně jeden měsíc před uplynutím termínu pro podávání přihlášek. 

 

Článek 4 

Rada pro celoživotní vzdělávání 

 

(1) Ke koordinaci zajištění odborné úrovně CŽV je zřízena Rada pro celoživotní vzdělávání 

(dále jen „Rada CŽV“).  

(2)  Rada CŽV je složena z předsedy, kterým je prorektor pro vzdělávání, vedoucího ICV 

a dalších nejméně 6 členů. Členy Rady CŽV jmenuje a odvolává rektor.  

(3) Rada CŽV schvaluje programy CŽV a jejich změny a bližší podmínky zajištění programů 

CŽV. Programy CŽV po schválení v Radě CŽV jsou předkládány ke schválení Radě pro 

vnitřní hodnocení kvality VFU Brno. 
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Článek 5 

Garant programu a garant předmětu 

 

(1) Pro každý program CŽV je jmenován garant programu CŽV. Garantem programu může 

být pouze akademický pracovník v pracovním poměru k VFU Brno. Garanta programu 

CŽV jmenuje a odvolává vedoucí ICV. 

(2) Garant programu CŽV odpovídá za odbornou úroveň CŽV. Garant programu CŽV 

stanovuje obsah programu CŽV a skladbu předmětů programu CŽV. Garant programu 

CŽV odpovídá za personální zajištění výuky s ohledem na jejich odbornost a prokazatelné 

zkušenosti, dovednosti a praxi v daném oboru.  

(3) Pro jednotlivé profilové předměty, jsou-li stanoveny, jsou určeni garanti, kteří musí 

splňovat požadavek odbornosti a případně prokazatelné praxe v daném oboru.  

(4) Výuku zajišťují vyučující, kteří musí splňovat požadavek odbornosti a případně 

prokazatelné praxe v daném oboru. 

 

Článek 6 

Přijetí uchazečů  

 

(1) ICV přijímá uchazeče do programu CŽV, a to podle svých kapacitních možností 

a v souladu s předem zveřejněnými podmínkami přijímání v každém jednotlivém 

programu CŽV. Podmínky pro přijetí uchazečů jsou zveřejněny v dostatečném předstihu 

na úřední desce VFU Brno a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Do programu CŽV mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku a splňují podmínky 

stanovené pro daný program CŽV. Pravidla pro sestavování pořadí uchazečů pro přijetí do 

programu CŽV jsou součástí podmínek pro přijetí uchazečů. 

(3) Uchazeč je písemně vyrozuměn o výsledku přijímacího řízení. 

(4) S uchazečem CŽV se uzavírá smlouva o uskutečňování CŽV. Uchazeč, který splnil 

podmínky stanovené pro daný program CŽV, se stává účastníkem CŽV dnem podpisu 

smlouvy o uskutečňování CŽV.  

(5) O organizačních, finančních i jiných podmínkách jsou účastníci CŽV informováni 

minimálně jeden měsíc před zápisem do programu CŽV, v odůvodněných případech lze 

lhůtu zkrátit. 

(6) Poplatek za ČZV je splatný nejpozději dnem zápisu do programu CŽV.  

(7) Účastníci CŽV nemají postavení studenta podle § 60 zákona.  

 

Článek 7 

Průběh výuky a způsoby ověřování znalostí účastníků CŽV 
 

(1) Výuka CŽV je zahájena dnem zápisu.  

(2) Účastníkům jsou zpřístupněny studijní materiály v závislosti na obsahu zvoleného 

programu a v rozsahu, který bude vyžadován při ověřování výsledku studia. Programy 

CŽV uskutečňované v kombinované nebo distanční formě studia jsou zajištěny souborem 

informací, které nahradí účastníkovi CŽV výuku v prezenční formě. 

(3) Výsledky vzdělávání v rámci programu CŽV mohou být ověřovány formou zkoušek nebo 

jinou vyhlášenou formou. Hodnocenou součástí dílčích nebo závěrečných zkoušek mohou 

být rovněž odborné písemné práce účastníků programu CŽV.  

(4) Opakování programu CŽV nebo jeho části v případě neúspěšného hodnocení je možné 

pouze tehdy, je-li program nebo část opětovně uskutečňovaná a nebrání-li tomu 

organizační důvody, zejména překročení maximálního počtu účastníků.  
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(5) Opakování programu CŽV nebo jeho části je v případě programů CŽV uskutečňovaných 

za úplatu podmíněno jejím uhrazením nebo její části. V případě programů realizovaných 

bezplatně je opakování programu nebo jeho části podmíněno souhlasem vedoucího ICV.    

 

Článek 8 

Odborná písemná práce 

 

(1) Program CŽV může stanovit jako součást závěrečné zkoušky obhajobu odborné písemné 

práce. 

(2) Odborná písemná práce může mít stanoveného školitele, který je akademickým 

pracovníkem v pracovním poměru na VFU Brno nebo odborníkem s prokazatelnou praxí 

v oboru. 

(3) Podmínky pro zpracování odborných písemných prací stanoví garant programu.  

(4) Autor odborné písemné práce dbá, aby svým jednáním neporušil zákon č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména neoprávněné užití díla 

podle § 47c odst. 2 písm. b) zákona.  

(5) Odborná písemná práce musí být vytištěna nebo jiným způsobem rozmnožena a svázána 

ve vazbě vhodné k archivaci. Elektronická verze práce musí být nahrána do databáze pro 

zveřejňování závěrečných prací. Shodnost elektronické a listinné verze stvrzuje účastník 

studia svým podpisem. Odevzdáním odborné písemné práce vyslovuje autor souhlas 

s jejím zveřejněním. 

(6) Text odevzdané odborné písemné práce podléhá porovnání s texty prací uložených 

v univerzitní nebo meziuniverzitní databázi závěrečných prací a případně s texty dalších 

publikací.  

(7) Na postup zveřejňování odborných písemných prací se uplatní § 47b zákona. Zveřejňování 

odborných písemných prací je naplňováno prostřednictvím databáze závěrečných prací 

umístěné ve veřejné části internetových stránek VFU Brno a prostřednictvím Ústřední 

knihovny VFU Brno. 

 

Článek 9 

Ukončení studia v programu CŽV 
 

(1) Studium v programu CŽV je úspěšně ukončena absolvováním programu CŽV, splněním 

podmínek stanovených v programu CŽV nebo složením závěrečné zkoušky. 

(2) Absolventi programu CŽV obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV, nebo 

osvědčení o získání příslušné kvalifikace. V případě, že složí závěrečnou zkoušku, 

v osvědčení je tato skutečnost uvedena.  

(3) Vzdělávání v programu CŽV je dále ukončeno: 

a) zanecháním studia v programu CŽV, 

b) porušením povinností stanovených zákonem, vnitřními předpisy a ostatními předpisy 

VFU Brno nebo smlouvou o uskutečňování programu CŽV, 

c) výpovědí smlouvy o uskutečňování programu CŽV, 

d) smrtí účastníka. 

 

Článek 10 

Úplata spojená s programem CŽV 

 

(1) Program CŽV na VFU Brno, případně jeho část, může být pro účastníky zpoplatněna.  
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(2) Výši úplaty pro jednotlivé programy CŽV stanoví ICV. Rozpis platby je stanoven 

nejpozději při vyhlášení daného programu CŽV.  

(3) Úplata, nebo její část, je-li podle rozpisu stanovena jiná než jednorázová úplata, je 

podmínkou pro zařazení účastníka do programu CŽV. Neuhrazení platby je pro VFU Brno 

důvodem pro ukončení účasti v programu CŽV.  

(4) Uchazeč je povinen prokázat splnění úhradové povinnosti nejpozději v den zápisu do 

studia zpoplatněného programu CŽV. 

(5) Na základě písemné žádosti účastníka může být úplata za uskutečňování programu CŽV  

v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo 

prominutí úplaty rozhoduje rektor na návrh vedoucího ICV, rozhodnutí rektora je 

konečné. Na snížení nebo prominutí úplaty není právní nárok.  

 

Článek 8 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

(1) Tento Řád CŽV se vztahuje na přijetí uchazečů do programu CŽV po nabytí účinnosti 

tohoto předpisu.  

(2) Zrušují se Pravidla a podmínky celoživotního vzdělávání na VFU Brno registrované 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. června 2004 pod  

č. j. 20 490/2004-30. 

(3) Tento Řád CŽV byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým 

senátem VFU Brno dne 25. května 2017. 

(4) Tento Řád CŽV nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(5) Tento Řád CŽV nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 

 

 

 

 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r. 

rektor 

 

 


