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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
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čj. MSMT-33248/2017 Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

..........................................
Mgr. K. Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

STATUT
INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
ze dne 11. prosince 2017

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se vydává 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“,) a čl. 27 odst. 1 písm. o)
Statutu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „statut univerzity“).

Článek 2
Zřízení a právní postavení
(1) Institut celoživotního vzdělávání (dále jen „institut“) je vysokoškolským ústavem Mendelovy
univerzity v Brně (dále jen „univerzity“), zřízeným podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 6 odst.1
písm. b) statutu univerzity.
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(2) Institut se ve své činnosti řídí zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, statutem
univerzity a dalšími vnitřními předpisy univerzity a tímto statutem.
(3) Název institutu zní „Institut celoživotního vzdělávání“. Používaná zkratka názvu je „ VÚ ICV“.
(4) Adresa institutu je Brno, Zemědělská 5, PSČ 613 00.
(5) Cizojazyčné ekvivalenty názvu Institut celoživotního vzdělávání jsou:
a) Latinský název: Institutum educationis per omnem vitam provehendae
b) Anglický název: Institute of Lifelong Learning
c) Německý název: Institut für lebenslange Ausbildung
d) Francouzský název: Institut de formation continue
e) Ruský název: Институт непрерывного образования
f) Španělský název: Instituto de Formación Continua

Článek 3
Vnitřní předpisy a další předpisy institutu
Institut se řídí:
(1) vnitřními předpisy univerzity podle čl. 27 odst. 1 statutu univerzity;
(2) dalšími předpisy univerzity podle čl. 28 statutu univerzity, pokud v nich není omezena
působnost tak, že se na vysokoškolský ústav nevztahují;
(3) tímto statutem.
(4) Dalšími předpisy institutu, kterými jsou:
a) jednací řád vědecké rady vysokoškolského ústavu;
b) nařízení ředitele vysokoškolského ústavu;
c) opatření tajemníka vysokoškolského ústavu.

ČÁST DRUHÁ
ČINNOST INSTITUTU
Článek 4
Poslání institutu
(1) Institut celoživotního vzdělávání jako vysokoškolský ústav podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona
vykonává tvůrčí činnost a podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo
jejich částí.
(2) Posláním institutu je realizovat tvůrčí a vzdělávací činnost především v oblastech vzdělávání
Učitelství a Neučitelská pedagogika reflektující potřeby aplikační sféry, regionu a společnosti pro
21. století. Současně institut přispívá k rozvoji univerzity realizací poradenské činnosti
a celoživotního vzdělávání v celé jejich šíři.
(3) Poslání institutu je dále specifikováno v příslušných strategických dokumentech institutu.
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Článek 5
Vymezení činnosti institutu
(1) Institut realizuje tvůrčí, vzdělávací a s nimi související činnosti, a to včetně jejich pravidelného
vnitřního hodnocení. Základním programovým dokumentem institutu je Strategický plán rozvoje
vysokoškolského ústavu pro stanovené období, Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání a jeho každoročně aktualizovaný plán realizace.
(2) Institut zajišťuje zejména tyto činnosti:
a) uskutečňuje tvůrčí činnost orientovanou do oblasti studijních a vzdělávacích
programů;
b) podílí se na uskutečňování vybraných akreditovaných bakalářských a magisterských
studijních programů;
c) zajišťuje realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání na univerzitě pro studenty
a zaměstnance univerzity i pro širší odbornou i laickou veřejnost, zejména programy
celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání, jazykové a zájmové kurzy
a semináře;
d) realizuje a rozvíjí vzdělávání seniorů – Univerzitu třetího věku a další vzdělávací
programy pro seniory;
e) podílí se na profesním rozvoji zaměstnanců a studentů univerzity, zejména
v pedagogické a psychologické oblasti;
f) zabezpečuje podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na
celouniverzitní úrovni;
g) podílí se na propojení studentů s trhem práce prostřednictvím spolupráce se
zaměstnavateli;
h) zajišťuje studijní, psychologické, kariérové, sociálně právní poradenství pro studenty
a zaměstnance univerzity.
(3) Institut může rozvíjet a vykonávat doplňkovou, popřípadě další činnost v souladu s obecně
závaznými předpisy, pokud současně neohrožují kvalitu, rozsah a dostupnost činností uvedených
v odst. 1.
(4) V rámci všech činností institut spolupracuje se všemi součástmi univerzity, jinými vysokými
školami, výzkumnými institucemi, firmami, orgány státní správy a samosprávy, s dalšími subjekty
v České republice a v zahraničí.

Článek 6
Hodnocení kvality
Pravidelné hodnocení činnosti institutu je realizováno v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně, která jsou vnitřním předpisem univerzity.
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ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INSTITUTU
Článek 7
Orgány institutu
(1) Samosprávnými akademickými orgány institutu jsou:
a) ředitel;
b) vědecká rada.
(2) Dalším orgánem institutu je tajemník.
(3) Akademičtí pracovníci a studenti institutu jsou součástí akademické obce univerzity.
(4) Zastoupení institutu v Akademickém senátu univerzity stanoví čl. 12 odst. 2 statut univerzity.

Článek 8
Ředitel institutu
(1) V čele institutu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor, jemuž je přímo podřízen,
a odpovídá mu za svoji činnost.
(2) Ředitel řídí činnost institutu v souladu s obecně závaznými předpisy, vnitřními předpisy a dalšími
předpisy univerzity a tímto statutem.
(3) Ředitel institutu jmenuje a odvolává své zástupce a vedoucí zaměstnance pracovišť institutu.
(4) Ředitel předsedá vědecké radě institutu. Ředitel dále jmenuje a odvolává se souhlasem
Akademického senátu univerzity členy vědecké rady institutu.
(5) Ředitel institutu, pokud rektor v konkrétním případě nestanoví jinak, zastupuje univerzitu na
základě delegace pravomoci udělené nařízením rektora ve věcech týkajících se institutu:
a) v oblasti pracovněprávní, obchodní, občanskoprávní s omezením disponování
s nemovitým majetkem a oblasti správní;
b) ve věcech přípravy a podílení se na uskutečňování studijních programů nebo jejich
částí, zaměření a organizace tvůrčí činnosti, zahraničních styků a dalších aktivit
institutu;
c) v oblasti vnitřní organizace institutu, pokud zákon nebo statut univerzity nestanoví
jinak;
d) ve věcech nakládání s přidělenými finančními prostředky;
e) ve věcech doplňkové činnosti a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.

Článek 9
Vědecká rada institutu
(1) Členy vědecké rady institutu jmenuje a odvolává ředitel po schválení v Akademickém senátu
univerzity.
(2) Pro vědeckou radu institutu platí § 29 a 30 zákona přiměřeně. Pravidla zasedání a průběh jednání
vědecké rady stanovuje Jednací řád vědecké rady institutu, jakožto další předpis institutu.
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Článek 10
Tajemník institutu
(1) Tajemníka institutu (dále jen „tajemník“) jmenuje a odvolává ředitel na základě výsledku
výběrového řízení.
(2) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu institutu v rozsahu stanoveném ředitelem.
(3) Tajemník zejména:
a) odpovídá za správu majetku svěřeného institutu a péči o jeho reprodukci;
b) odpovídá za řízení a zajišťování provozní a administrativní agendy institutu v souladu
s obecně závaznými předpisy, vnitřními a dalšími předpisy univerzity;
c) zastupuje univerzitu jménem institutu pouze v případě, kdy je k tomu zmocněn
ředitelem.

Článek 11
Organizační členění institutu
(1) Institut se člení na pracoviště, kterými jsou oddělení a Kancelář ředitele. Vedení institutu tvoří
ředitel, zástupci ředitele a tajemník.
(2) Institut tvoří tato pracoviště:
a)
Oddělení sociálních věd,
b)
Oddělení dalšího odborného vzdělávání,
c)
Oddělení vzdělávání seniorů,
d)
Poradenské a profesní centrum,
e)
Kancelář ředitele,
f)
Oddělení expertního inženýrství.
(3) Každé pracoviště je řízeno vedoucím, kterého jmenuje a odvolává ředitel. Pracoviště Kancelář
ředitele je řízeno tajemníkem.

Článek 12
Poradní orgány
Poradními orgány ředitele jsou:
(1) Kolegium ředitele, které je složeno z ředitele, zástupců ředitele, tajemníka a vedoucích pracovišť
institutu; projednává všechny záležitosti týkající se operativního a strategického řízení institutu.
Schází se zpravidla jednou měsíčně.
(2) Programová rada, která sleduje a hodnotí studium v bakalářských a navazujících magisterských
studijních programech, na jejichž uskutečňování se institut podílí.
(3) Další odborné komise ředitele, které jsou zřizovány ředitelem podle potřeby. V odborné komisi
může pracovat i odborník z jiného pracoviště než z univerzity.
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Článek 13
Akademičtí pracovníci
(1) Akademickými pracovníky institutu jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní
asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci
univerzity vykonávajícími v pracovním poměru na institutu podle sjednaného druhu práce jak
pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci institutu jsou povinni dbát dobrého jména
univerzity.
(2) Podrobnější vymezení povinností akademických pracovníků stanoví interní katalog prací, který je
dalším předpisem univerzity.
(3) Obsazování míst akademických pracovníků upravuje Řád výběrového řízení pro obsazování
pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníky,
jakožto vnitřní předpis univerzity.

ČÁST ČTVRTÁ
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Článek 14
Studijní a vzdělávací programy
(1) Institut se podle § 34 odst. 1 zákona může podílet na uskutečňování akreditovaných studijních
programů nebo jejich částí.
(2) Obecné podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech stanoví
§ 48 až 50 zákona, statut univerzity a Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně.
(3) Podmínky studia cizinců a podmínky přijetí cizinců ke studiu jsou shodné s podmínkami občanů
České republiky, nestanoví-li zákon, další právní předpis nebo vnitřní předpis univerzity jinak.
(4) Institut může podle § 60 odst. 1 poskytovat programy celoživotního vzdělávání.
(5) Obecné podmínky uskutečňování programů celoživotního vzdělávání upravuje Řád celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Účastníci programů celoživotního vzdělávání nemají
postavení studenta. O absolvování programů je účastníkům vydáno osvědčení.

ČÁST PÁTÁ
AKADEMICKÉ SYMBOLY A OCENĚNÍ
Článek 15
Akademické insignie a taláry
Problematiku akademických insignií a talárů upravuje čl. 40 statutu univerzity.

Článek 16
Akademické obřady
Problematiku akademických obřadů upravuje čl. 41 statutu univerzity.
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Článek 17
Ocenění a medaile
Ředitel může udělit osobám, které se zasloužily o rozvoj institutu, rozvoj vzdělanosti, vědy
či akademických svobod, medaile a pamětní listiny jako výraz uznání a zásluh podle zásad stanovených
podle čl. 42 statutu rektorem.

ČÁST ŠESTÁ
MAJETEK, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ
Článek 18
Majetek
(1) Institut spravuje majetek, který mu byl svěřen do užívání. Při správě majetku se řídí zákonem
a dalšími právními předpisy, pravidly poskytovatelů, vnitřními předpisy a dalšími předpisy
univerzity a institutu.
(2) Za svěřený majetek odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých
povinností a pravomocí.
(3) Nakládání s nemovitým majetkem je v pravomoci rektora. Nakládání s movitým majetkem
institutu je v pravomoci ředitele a řídí se směrnicí rektora.

Článek 19
Financování
Institut může v rozsahu stanoveném zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy, pravidly
poskytovatelů a vnitřními předpisy univerzity a institutu využívat pro své činnosti příjmy, popřípadě
jiné finanční a věcné prostředky získané:
a)
b)
c)
d)
e)

z rozpočtu univerzity;
jako podporu tvůrčí činnosti, popř. dalších činností realizovaných institutem;
jako výnosy doplňkové činnosti;
jako dary;
z nadačních a dalších fondů.

Článek 20
Hospodaření
(1) Základním dokumentem pro sestavování rozpočtu a hospodaření institutu jsou Zásady pro tvorbu
a správu rozpočtu univerzity.
(2) Institut hospodaří podle rozpočtu, který obsahuje zejména:
a) údaj o příspěvku a dotacích ze státního rozpočtu, finančních zdrojích získaných vlastní
činností, darech a ostatních zdrojích;
b) rozpočet mzdových nákladů;
c) rozpočet ostatních neinvestičních nákladů;
d) tvorbu a použití přidělené části Fondu reprodukce investičního majetku.
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(3) Do schválení rozpočtu Akademickým senátem univerzity hospodaří institut podle rozpočtového
provizoria vydaného jako nařízení rektora.
(4) Institut hospodaří v souladu se zvláštními předpisy, metodickými pokyny příslušného ministerstva
či poskytovatele a Zásadami pro tvorbu a správu rozpočtu univerzity v rozsahu, který mu umožňují
finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu univerzity. S prostředky získanými doplňkovou činností
hospodaří institut v souladu s příslušnými předpisy.
(5) S prostředky získanými pro konkrétní účel hospodaří institut v souladu s podmínkami stanovenými
poskytovatelem.
(6) Dispoziční právo k přiděleným prostředkům se řídí vnitřními a dalšími předpisy univerzity
a institutu.
(7) Za účelné a hospodárné využití prostředků v souladu se zvláštními předpisy a pokyny odpovídají
vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a povinností.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 21
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Rozhodnutí rektora č. 6/2011 Organizační řád vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. února 2011.
(2) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
univerzity dne 28. srpna 2017.
(3) Tento statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento statut nabývá účinnosti čtrnáctý den po dni, kdy nabyl platnosti.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., v. r.
rektor
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