Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017 pod
čj. MSMT-10592/2017 Řád celoživotního vzdělávání České zemědělské univerzity v Praze.

.........................................
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Řád celoživotního vzdělávání
České zemědělské univerzity v Praze
ze dne 24. dubna 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Řád celoživotního vzdělávání České zemědělské univerzity v Praze je podle § 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“) vnitřním předpisem České zemědělské
univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a v souladu s § 60 zákona a čl. 27 Statutu České zemědělské
univerzity v Praze upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na ČZU, jejích fakultách
a vysokoškolském ústavu.
(2) Je-li v tomto řádu užíván pojem fakulta, rozumí se tím též vysokoškolský ústav, a je-li v tomto řádu
užíván pojem děkan nebo děkan fakulty, rozumí se tím též ředitel vysokoškolského ústavu a ustanovení
tohoto řádu se v případě vysokoškolského ústavu použijí obdobně.
Článek 2
Programy celoživotního vzdělávání
(1) Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se ve smyslu tohoto řádu rozumí další vzdělávání, které
doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci účastníků programů
CŽV.
(2) Program CŽV může být podle zákona orientován na výkon povolání nebo zájmově.
(3) Program CŽV může být uskutečňován formou krátkodobých intenzivních kurzů nebo
celosemestrálních či vícesemestrálních programů.
(4) Program CŽV může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou; v českém
nebo jiném jazyce.
(5) Program CŽV může být uskutečňován i v rámci výuky akreditovaných studijních programů, jejich
částí nebo jednotlivých předmětů.
(6) Program CŽV může být garantován a uskutečňován ČZU, fakultou, vysokoškolským ústavem, jinou
součástí ČZU, katedrou nebo pracovištěm Rektorátu ČZU (dále jen „garantující pracoviště“). Program
CŽV může být uskutečňován rovněž na základě vzájemné spolupráce garantujících pracovišť nebo na
základě spolupráce garantujícího pracoviště s jiným pracovištěm mimo ČZU.
(7) Vedoucí zaměstnanec příslušného garantujícího pracoviště stanoví odborného garanta programu
CŽV. Odborný garant dbá na odbornou úroveň a náplň programu CŽV, zajištění kvality výuky
v programu CŽV.
(8) Garantující pracoviště vyhlašuje program CŽV včetně jeho popisu, rozsahu výuky a uvedení
odborného garanta. Ve vyhlášení jsou zpravidla dále uvedeny podmínky a postup přihlášení zájemců o
účast, podmínky absolvování a případného způsobu ověření získaných znalostí a dovedností. Vyhlášení
programu CŽV schvaluje vedoucí zaměstnanec příslušného garantujícího pracoviště a v případě, že je
příslušným garantujícím pracovištěm katedra, program CŽV schvaluje rovněž děkan. V případě, že je
příslušným garantujícím pracovištěm pracoviště ČZU, vyhlášení takovéhoto programu CŽV schvaluje
vedoucí zaměstnanec nejblíže nadřízený vedoucímu zaměstnanci tohoto garantujícího pracoviště.
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(9) Program CŽV je evidován v informačním systému ČZU a jeho vyhlášení je zpravidla zveřejněno ve
veřejné části internetových stránek ČZU.
(10) Vyžaduje-li program CŽV akreditaci, je za její udělení i hrazení nákladů souvisejících s jejím
udělením odpovědné příslušné garantující pracoviště.
(11) Rektor nebo děkan fakulty může blíže specifikovat pravidla přípravy a realizace programů CŽV,
a to formou interního předpisu ČZU, respektive fakulty.
Článek 3
Účastníci celoživotního vzdělávání
(1) Programy CŽV mohou být určeny pro širokou veřejnost, pro konkrétní cílovou skupinu, dále pak
pro studenty a absolventy ČZU, uchazeče o studium, jakož i zaměstnance ČZU.
(2) Zájemce o účast v programu CŽV přijímá do tohoto programu příslušné garantující pracoviště, a to
podle svých kapacitních možností a v souladu s podmínkami pro přijímání zveřejněnými ve vyhlášení
programu CŽV podle čl. 2 odst. 9. Součástí podmínek může být i stanovení minimálního počtu
přihlášených zájemců o účast v CŽV, při jehož naplnění se program CŽV uskuteční.
(3) Přijetím do programu CŽV se zájemce o účast v CŽV stává účastníkem CŽV. Účastníci CŽV nejsou
studenty ve smyslu zákona.
(4) Účastníci CŽV jsou evidováni v informačním systému ČZU. Za evidenci odpovídá příslušné
garantující pracoviště.
(5) Účastníci CŽV musí být předem seznámeni s formou studia a s jeho konkrétními podmínkami.
(6) Na účastníky CŽV se přiměřeně vztahuje Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity
v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech a další vnitřní předpisy
ČZU.
Článek 4
Absolvování programu CŽV
(1) Podmínkou absolvování programu CŽV je splnění podmínek definovaných ve vyhlášení příslušného
programu CŽV.
(2) O absolvování programu CŽV vydává ČZU jeho účastníkům osvědčení.
(3) Podmínkou absolvování programu CŽV může být vykonání závěrečné zkoušky nebo vypracování
písemné práce, popřípadě splnění dalších podmínek daných ve vyhlášení daného programu CŽV.
(4) Úspěšným absolventům programů CŽV uskutečňovaných v rámci akreditovaných studijních
programů, pokud se stanou studenty podle zákona, mohou být uznány kredity získané v programu CŽV,
a to až do výše dané Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských
studijních programech v souladu s § 60 odst. 2 zákona.
Článek 5
Úplata za uskutečňování programu CŽV
(1) Program CŽV je uskutečňován za úplatu nebo bezúplatně. Výši úplaty za uskutečňování programu
CŽV, způsob úhrady, platební údaje a termín splatnosti musí být součástí vyhlášení programu CŽV
a zájemci o účast v CŽV s ní musí být seznámeni před zahájením programu CŽV.
(2) Uhrazení úplaty podle odstavce 1 nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení
programu CŽV; podrobnosti jsou určeny ve vyhlášení programu CŽV.
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(3) Příslušným garantujícím pracovištěm může být též stanovena úplata za vydání osvědčení
o absolvování programu CŽV vydávaného podle čl. 4 odst. 2. Stanovení její výše, způsob úhrady,
platební údaje a termín její splatnosti musí být součástí vyhlášení programu CŽV.
(4) Na základě písemné žádosti účastníka CŽV nebo zájemce o účast v CŽV může být úplata za
uskutečňování nebo vydání osvědčení o absolvování programu CŽV v jednotlivých a odůvodněných
případech snížena či prominuta. O snížení nebo prominutí rozhoduje příslušné garantující pracoviště,
a to na základě písemné žádosti účastníka CŽV. Na snížení nebo prominutí úplaty nemá účastník CŽV
právní nárok.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Celoživotní vzdělávání na České zemědělské univerzitě v Praze registrované
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
12.
července
1999
pod čj. 24 727/99-30, ve znění pozdějších změn.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem ČZU dne 20. dubna
2017.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., v. r.
rektor
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