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Směrnice Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2019 

Řízení a organizace vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání  
na Ekonomicko-správní fakultě 

 

 

Podle § 28 odst. 1 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 o vysokých školách), 
vydávám tuto směrnici: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice stanovuje postup přípravy a organizace programů celoživotního vzdělávání (dále 
„program CŽV“) Ekonomicko-správní fakulty MU (dále „fakulta“). 

 
2. Programem CŽV se rozumí jak programy uskutečňované v rámci akreditovaných magisterských 

a bakalářských studijních programů realizovaných na fakultě, tak i programy uskutečňované 
mimo rámec akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů, realizované na 
fakultě dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Směrnice navazuje na vnitřní předpisy MU - Řád celoživotního vzdělávání MU a Studijní a 

zkušební řád Masarykovy univerzity (dále „SZŘ)“. 
 

Článek 2 

Přijímání do programů celoživotního vzdělávání 

 
1. Programy CŽV, které jsou uskutečňované v rámci akreditovaných magisterských a bakalářských 

studijních programů realizovaných na fakultě v příslušném akademickém roce a jejich vzdělávací 
plány, jsou vyhlašovány děkanem a zveřejněny nejméně 1 měsíc před uplynutím termínu pro 
podávání přihlášek ve veřejné části internetových stránek MU. 

 
2. Vzdělávací plán programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaných magisterských a 

bakalářských studijních programů se ve skladbě povinných předmětů shoduje s plánem 
akreditovaného studijního programu, v jehož rámci je vzdělávací program uskutečňován. 

 
3. U programů CŽV, které jsou uskutečňované  mimo rámec akreditovaných magisterských a 

bakalářských studijních programů, se postupuje u zveřejnění náležitostí programu a doby 
zveřejnění v závislosti na jejich charakteru. 

 
4. Podmínky a způsob přijetí do programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaných 

magisterských a bakalářských studijních programů pro příslušný akademický rok vyhlásí děkan 
společně s programy CŽV uskutečňovanými v příslušném akademickém roce. 

 
5. Podmínky a způsob přijetí do programu CŽV uskutečňovaného mimo rámec akreditovaných 

magisterských a bakalářských studijních programů stanoví smlouva o realizaci programu CŽV, a 
to dle charakteru příslušného programu. 

 



2/5  

6. Účastníkem programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaných magisterských a 
bakalářských studijních programů se může stát každý, kdo: 

 

a. dosáhl úplného středního či úplného odborného středního vzdělání. Pro přijetí do 
navazujícího magisterského programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je 
nutné úspěšné ukončení minimálně bakalářského vzdělání;  

b. úspěšně absolvoval přijímací zkoušku vymezenou v podmínkách přijetí do daného 
programu; 

c. umístil se v kapacitních mezích programu CŽV; 
d. uzavřel s fakultou smlouvu o realizaci programu CŽV; 
e. uhradil cenu vzdělávání; 
f. a zapsal se ke vzdělávání. 
 

7. Účastníkem programu CŽV uskutečňovaného mimo rámec akreditovaných magisterských a 
bakalářských studijních programů se může stát každý, kdo: 

 

a. dosáhne požadovaného vzdělání a úspěšně absolvoval přijímací zkoušku vymezenou v 
podmínkách přijetí do daného programu dle odst. 5, pokud byla stanovena; 

b. umístil se v kapacitních mezích programu CŽV; 
c. uzavřel s fakultou smlouvu o realizaci programu CŽV; 
d. uhradil cenu vzdělávání;  
e. a zapsal se ke vzdělávání. 

 
8. Jestliže uchazeč uspěl u přijímací zkoušky a umístil se v pořadí v kapacitním limitu programu 

CŽV, je o tomto vyrozuměn rozhodnutím děkana, a to způsobem předem stanoveným. Současně 
obdrží pokyny týkající se uzavření smlouvy o realizaci programu CŽV a úhradě ceny vzdělávání. 

 
9. Okamžikem zápisu se stává účastníkem programu CŽV se všemi právy a povinnostmi. Účastník 

programu CŽV nemá postavení studenta ve smyslu zákona o vysokých školách. 
 
10. Pokud uchazeč neuzavře smlouvu o realizaci programu CŽV ve stanovené lhůtě a neuhradí 

řádně a včas cenu vzdělávání podle smlouvy o realizaci celoživotního vzdělávání, nebo se 
nedostaví k zápisu, má se za to, že nemá zájem o účast v programu CŽV. Uchazeč má právo do 
5 pracovních dnů ode dne zmeškání lhůty požádat děkana o prominutí zmeškání. Děkan mu 
může stanovit lhůtu novou. 

 
11. Uchazeč, který neuspěl v přijímacím řízení do programu CŽV, je o této skutečnosti vyrozuměn 

rozhodnutím děkana. Proti rozhodnutí může do 30 dnů ode dne jeho doručení požádat děkana o 
přezkoumání rozhodnutí. Konečné přezkoumání provádí děkan. O jeho výsledku vyrozumí 
uchazeče rozhodnutím. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. 

 
12. Na přijímací řízení do programů CŽV se nevztahují pravidla přijímacího řízení ke studiu. 
 

Článek 3 

Cena vzdělávání 

 
1. Vzdělávání je poskytováno za úplatu. Cenu vzdělávání a způsob její úhrady stanoví děkan při 

vyhlášení programu CŽV. 
 
2. Cena vzdělávání může být stanovena pro celý program CŽV nebo pro jeho části (semestry, 

akademické roky).  
 
3. Opakování předmětu či části vzdělávání je za úplatu, jejíž výši stanoví děkan. 
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4. Jestliže děkan vyhlásí společně se vzdělávacím plánem příslušného programu CŽV možnost 
registrace předmětu mimo vyhlášený vzdělávací plán, je uchazeč oprávněn si takový předmět 
zaregistrovat za úplatu ve výši, kterou stanoví děkan. 

 
5. Uznání ukončení předmětu nebo části studia za ukončené v programu CŽV nemá vliv na cenu 

vzdělávání. 
 

Článek 4 

Zápis do semestru 

 
1. Pro účely zápisu do následujícího semestru dle čl. 12 SZŘ se počítají pouze kredity získané za 

předměty zapsané v rámci celoživotního vzdělávání realizovaného fakultou. 
 

Článek 5 

Přestupy mezi programy celoživotního vzdělávání 

 
1. Přestupy mezi programy CŽV nejsou možné. 
 

Článek 6 

Přestup do řádného studia 

 
1. Účastníkovi programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaných magisterských a 

bakalářských studijních programů, který si v průběhu druhého ročníku vzdělávání v programu 
CŽV realizovaného v rámci akreditovaného magisterského studijního programu nebo 
akreditovaného bakalářského studijního programu nebo účastníkovi programu CŽV, který si v 
průběhu prvního ročníku vzdělávání v programu CŽV realizovaného v rámci akreditovaného 
navazujícího magisterského studijního programu podá přihlášku ke studiu v akreditovaném 
studijním programu a studijním plánu odpovídajícímu programu CŽV, bude upuštěno od konání 
přijímací zkoušky za splnění následujících podmínek: 
 

a. uchazeč získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v 
předešlém semestru; 

b. dosáhl celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající 
studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu 
řízení; 

c. a úspěšně ukončil všechny opakované předměty. 
 

2. Účastníkovi programu CŽV uskutečňovaného mimo rámec akreditovaných magisterských a 
bakalářských studijních programů, který si po úspěšném ukončení programu CŽV realizovaného 
mimo rámec akreditovaného magisterského studijního programu nebo akreditovaného 
bakalářského studijního programu podá přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu 
a studijním plánu nejblíže obsahově odpovídajícímu programu CŽV, bude upuštěno od konání 
přijímací zkoušky za splnění následujících podmínek: 
 

a. uchazeč získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v 
předešlém semestru; 

b. dosáhl celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající 
studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu 
řízení;  

c. a úspěšně ukončil všechny opakované předměty. 
 



4/5  

3. Nejblíže obsahově odpovídající akreditovaný magisterský studijní program nebo akreditovaný 
bakalářský studijní program odpovídající programu CŽV stanoví děkan v podmínkách přijímacího 
řízení pro daný akademický rok. Předměty úspěšně absolvované v rámci programu CŽV mohou 
být dle obsahové shody uznány jako ekvivalenty povinných či povinně volitelných předmětů 
v rámci akreditovaného magisterského studijního programu nebo akreditovaného bakalářského 
studijního programu za předpokladu, že jejich uznání doporučí garant akreditovaného 
magisterského studijního programu nebo akreditovaného bakalářského studijního programu a 
následně jejich uznání schválí děkan. 

 

Článek 7 

Disciplinární přestupky 

1. Účastník celoživotního vzdělávání je v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách odpovědný za disciplinární přestupek, pokud zaviněně poruší jakékoliv 
ustanovení legislativních předpisů nebo prováděcích norem MU a ESF MU, jimiž se řídí nebo 
které mají vztah k realizaci programu CŽV, jehož je účastníkem.  

 

2. Za porušení ustanovení této směrnice a programu CŽV se považuje zejména: 
 

a. plagiátorství při zpracování závěrečné práce nebo jiné písemné práce;  

b. podvodné jednání související s plněním kterékoliv povinnosti stanovené programem 
CŽV, jehož je účastníkem, a s vykazováním jejího splnění;  

c. jakékoliv podvodné jednání související s jinými součástmi MU nebo ESF MU a 
nesouvisející s plněním povinností účastníka celoživotního vzdělávání, které je 
prováděno s cílem získat neoprávněný prospěch či výhodu, anebo s cílem způsobit 
jinému škodu či jinou újmu;  

d. fyzické napadení kteréhokoliv zaměstnance nebo spolupracovníka MU nebo ESF MU;  

e. hrubé nebo urážlivé jednání vůči zaměstnanci nebo spolupracovníkovi MU nebo ESF 
MU; 

f. spáchání přestupku či trestného činu, kterým bude nebo může být poškozena MU nebo 
ESF MU;  

g. spáchání výtržnosti či hrubé neslušnosti v prostorách MU nebo ESF MU nebo v 

prostorách, v nichž probíhá výuka. 

 

Článek 8 

Ukončení vzdělávání 

 
1. Vzdělání je ukončeno splněním podmínek stanovených vzdělávacím plánem programu CŽV. 

Tato skutečnost je doložena vydáním osvědčení o absolvování programu CŽV a výpisu 
dosažených hodnocení a kreditů (neplatí pro programy CŽV, které nemají stanovený vzdělávací 
plán, či nejsou ukončeny zkouškou, apod. - týká se např. jednodenních seminářů, workshopů, 
apod). 
 

2. Vzdělávání v programu CŽV může být ukončeno zápisem účastníka programu CŽV ke studiu v 
akreditovaném studijním programu, který odpovídá absolvovanému programu CŽV. V takovém 
případě není ukončení vzdělávání doloženo vydáním dokumentů podle odst. 1. 

 
3. Vzdělání je ukončeno doručením oznámení účastníka o zanechání vzdělávání. 
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4. Vzdělání může být dále fakultou ukončeno, jestliže: 
 

a. účastníkovi nevzniklo právo na zápis do následujícího semestru programu CŽV; 
b. po ukončení přerušení vzdělávání se účastník nezapíše opětovně ke vzdělávání, a to 

do 5 pracovních dnů ode dne ukončení doby přerušení; 
c. je v prodlení s platbou ceny vzdělávání (nebo její části) po dobu delší než 15 dnů po 

zahájení příslušného semestru, a tuto částku neuhradil ani po výzvě v náhradní lhůtě; 
d. účastník svým chováním hrubě narušuje průběh vzdělávání v programu CŽV; 
e. účastník svým chováním hrubě nebo opakovaně porušil své povinnosti stanovené zák. 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a 
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, směrnicemi, opatřeními a pokyny 
děkana a Smlouvou o realizaci celoživotního vzdělávání. 

 
5. Návrh na ukončení vzdělávání z důvodů uvedených v odst. 4. písm. d) a e) dává děkanovi 

Disciplinární komise na základě výsledku před ní konaného řízení. 
 

6. Skutečnosti uvedené v odst. 4. jsou zároveň výpovědními důvody pro ukončení Smlouvy o 
realizaci vzdělávání. 

 
7. Proti rozhodnutí o ukončení vzdělávání je možné podat žádost o přezkum. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro kombinované studium a 

celoživotní vzdělávání. 

2. Kontrolou dodržování této směrnice, jejím prováděním a případnou aktualizací pověřuji vedoucí 
studijního oddělení. 

3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění. 
4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění. 

 

 

V Brně dne 13. května 2019 

 
 
 prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. v.r. 
                          děkan 
 


