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ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
UNIVERZITY OBRANY
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Řád celoživotního vzdělávání Univerzity obrany (dále jen „řád“) je vnitřním předpisem
Univerzity obrany (dále jen „UO“) podle § 17 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“).
(2) Řád stanoví obecná pravidla pro studium v celoživotním vzdělávání uskutečňovaném na
fakultách a dalších součástech UO.
(3) Bližší podrobnosti o studiu v programech celoživotního vzdělávání stanoví:
a) vnitřní předpis fakulty nebo součásti UO, které program celoživotního vzdělávání
poskytují, nebo
b) směrnice příslušného děkana nebo ředitele ústavu.
(4) Na studium v programu celoživotního vzdělávání se přiměřeně vztahuje Studijní
a zkušební řád, kterým se poskytovatel řídí.

Čl. 2
Celoživotní vzdělávání
(1) Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání, které
umožňují získávat jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo
rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu
specializované činnosti. CŽV tvoří na UO vzdělávací činnosti, které doplňují a rozvíjejí
výuku v akreditovaných studijních programech, vědu a výzkum.
(2) Způsob vzdělávání podle odstavce 1 je otevřený zájemcům různého věku, odborného
zaměření a předchozího vzdělání.
(3) Účastník CŽV (dále jen „účastník“) není studentem podle zákona.

Čl. 3
Program celoživotního vzdělávání
(1) Fakulty a další součásti UO uskutečňují v rámci svých vzdělávacích a odborných činností
programy CŽV.
(2) Studium v programu CŽV může být uskutečňováno prezenční, distanční nebo
kombinovanou formou, a to zejména jako vzdělávání:
a) kariérní,
b) univerzity třetího věku,
c) specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující,
d) tématické - kurz, odborné soustředění, přednáška, přednáškový cyklus nebo
seminář.
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(3) Program CŽV je uskutečňován poskytovatelem, kterým může být:
a) fakulta UO,
b) další součást UO,
c) společně součásti uvedené pod písm. a) a písm. b).
(4) Programy CŽV s uvedením typu a formy studia podle odstavce 1 a 2 vyhlašuje děkan
nebo ředitel příslušné součásti.
(5) Informace o programu CŽV a podmínkách přijetí musí být v dostatečném časovém
předstihu zveřejněny způsobem k tomu obvyklým a uchazeč o CŽV (dále jen „uchazeč”)
musí mít možnost se s nimi předem seznámit.

Čl. 4
Přijímání ke studiu
(1) Ke studiu přijímá uchazeče děkan nebo ředitel, a to podle kapacitních možností
poskytovatele. Podmínky přijetí ke studiu a počet přijímaných uchazečů stanoví
poskytovatel.
(2) Ke studiu v programu CŽV mohou být přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí
ke studiu stanovené poskytovatelem. Přijetím ke studiu v programu CŽV se uchazeč stává
jeho účastníkem.

Čl. 5
Průběh a organizace studia
(1) Studium v CŽV je založeno na absolvování předmětů v rozsahu předepsaném programem
CŽV. K úspěšnému ukončení CŽV musí účastník splnit podmínky předepsané programem
CŽV.
(2) Harmonogram studia v programu CŽV určuje poskytovatel CŽV, a to nejpozději k datu
přijímání přihlášek ke studiu v programu CŽV.

Čl. 6
Ukončení studia
(1) Způsob ukončení studia podle tohoto řádu stanoví program CŽV. Je-li součástí programu
CŽV závěrečná zkouška, jmenuje děkan nebo ředitel k jejímu provedení nejméně
tříčlennou komisi. Součástí závěrečné zkoušky může být písemná práce.
(2) Absolventům programu CŽV vydá poskytovatel osvědčení o absolvovaném studiu
v rámci CŽV, v němž je uvedena způsobilost, kterou absolvent ukončením studia získal,
doklad o složených zkouškách s uvedením počtu kreditů a klasifikace jednotlivých
předmětů závěrečné zkoušky.
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Čl. 7
Matrika účastníků
(1) UO vede matriku účastníků, která slouží k evidenci o účastnících a statistickým účelům.
Na stanovení obsahu matriky, vedení záznamu o účastnících a jejich aktualizaci se použije
§ 88 zákona přiměřeně.
Čl. 8
Úhrady za studium a stipendia
(1) Studium v programu CŽV je bezplatné.
(2) Účastníkům se nepřiznávají stipendia.

Čl. 9
Zvláštní ustanovení
(1) Jestliže se absolvent CŽV, jehož část byla uskutečněna v rámci akreditovaného studijního
programu, stane studentem ve smyslu zákona, mohou mu být na základě jeho žádosti
uznány kredity získané v takové části programu CŽV, a to až do výše 60% celkového
počtu kreditů potřebného k řádnému ukončení studijního programu, kterého je studentem.
(2) O žádosti podle odstavce 1 rozhoduje rektor nebo děkan po vyjádření příslušného
poradního sboru, kterým je obvykle rada studijního programu. Na rozhodnutí se vztahuje
§ 68 zákona.

Čl. 10
Ustanovení společná a závěrečná
(1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UO
dne 22. května 2006.
(2) Tento řád nabývá v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona platnosti dnem registrace
Ministerstvem obrany podle ustanovení § 95 odst. 8 písm. a) zákona.
(3) Tento řád nabývá účinnosti dnem následujícím po nabytí platnosti.

................………………......
plukovník doc. MUDr. Jiří KASSA, CSc.
předseda Akademického senátu UO

................………………......
brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
rektor - velitel UO

***
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo souhlas podle § 95 odst. 8 písm. a)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), dne 12. července 2006 pod čj. 16509/2006-30 souhlas s registrací Řádu
celoživotního vzdělávání Univerzity obrany.

.............................................
Ing. Josef BENEŠ, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 12. července 2006 pod čj. 681-7/2006-7542 Řád celoživotního vzdělávání
Univerzity obrany.

..................................................
generálmajor Ing. Vladimír LAVIČKA
ředitel sekce personální MO

