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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. ??/2018 

 

STATUT CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA 
EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

 
ČÁST I 

Úvodní ustanovení 
Čl. 1 

 Sídlo a název CCV PF 
1. Sídlem Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „CCV PF“) je Ústí nad Labem, ul. 
Hoření 13. 

2. Úplný název centra zní „Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem", zkrácený název zní „CCV PF 

UJEP“. Oficiální název pro styk se zahraničím je „Lifelong Learning Center Faculty of 

Education J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem“. 
3. CCV PF užívá kulaté razítko se státním znakem a textem: 
 „Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – 1“. 

 
Čl. 2 

 Poslání CCV PF 
1. CCV PF je součástí Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem v souladu s § 24 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Činnost 
CCV PF se řídí tímto zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními 
předpisy UJEP a vnitřními předpisy PF UJEP a vnitřními normami UJEP a PF UJEP. 

2. CCV PF samostatně a svobodně rozvíjí činnost vzdělávací a s ní související další 
činnosti – v rámci samostatně účetně oddělené externí hlavní činnosti PF UJEP.  

3. CCV PF v rámci uzavřených dohod spolupracuje s domácími a zahraničními subjekty – 
tj. s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi, fakultními školami a 
dalšími organizacemi.   

 
 

ČÁST II 
Činnost CCV PF 

Čl. 3 
 Studium v programech celoživotního vzdělávání 

1. Podmínky přijímání studentů a přijímacího řízení stanovuje § 60 zákona.  
2. Podmínky studia v programech celoživotního vzdělávání v rámci CCV PF upravují 

vnitřní normy PF UJEP.  
 

Čl. 4 
 Programy celoživotního vzdělávání 

1. Programy celoživotního vzdělávání realizované v rámci CCV PF jsou koncipovány jako 
doplňující, specializační, rekvalifikační, rozšiřující a přípravné kurzy ke studiu na vysoké 
škole.  

2. Programy celoživotního vzdělávání jsou orientovány na výkon povolání nebo zájmově 
podle § 60 zákona. Organizaci, formy a obsah tohoto typu vzdělávání navrhují vedoucí 
vědecko-pedagogických pracovišť fakulty a schvaluje je děkan PF. 
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3. Podmínky celoživotního vzdělávání stanovuje Řád celoživotního vzdělávání UJEP, bližší 
podmínky upravuje Řád celoživotního vzdělávání PF UJEP, který je vydáván formou 
směrnice děkana PF.   

4. Pro každý program celoživotního vzdělávání děkan jmenuje a odvolává jeho garanta. 
V případě celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního 
programu je garantem tohoto typu vzdělávání vždy garant příslušného studijního 
programu.   

5. Účastníci tohoto typu vzdělávání nejsou studenty podle zákona. 
6. Absolventům programů celoživotního vzdělávání realizovaných v rámci CCV PF jsou 

předávána osvědčení dle § 60 odst. 2 zákona. 
 

Čl. 5 
 Ediční činnost 

CCV PF ve shodě s platnými právními předpisy vykonává ediční činnost. 
 

Čl. 6 
 Zahraniční vztahy 

1. CCV PF vytváří podmínky pro uskutečňování zahraničních vztahů zejména v souladu se 
smlouvami uzavíranými PF UJEP a UJEP. 

2. Studijní, přednáškové a další pracovní pobyty lektorů CCV PF v zahraničí financované 
jak PF, tak z jiných zdrojů, schvaluje děkan PF. 

3. CCV PF umožňuje zahraničním odborníkům odborně zaměřené pobyty na svém 
pracovišti. 

 
Čl. 7 

Poplatky spojené se studiem 
1. CCV PF se při vyměřování poplatků spojených se studiem řídí všemi obecně závaznými, 

univerzitními i fakultními předpisy. 
2. Hlavním kritériem programů CCV realizovaných za úplatu je ekonomická efektivita. V této 

oblasti spolupracuje vedoucí CCV PF s tajemníkem PF. 
 

 
ČÁST III 

Organizace CCV PF 
Čl. 8  

Organizační struktura CCV PF 

1. Organizační strukturu CCV PF tvoří: 
a) vedoucí CCV PF, 
b) metodik CCV PF, 
c) ekonom CCV PF, 
d) referent – administrativní pracovník CCV PF. 

2. Vedoucí CCV je jmenován děkanem PF na základě výběrového řízení. 
3. Vedoucí CCV PF je zodpovědný za zařazení všech podřízených pracovníků CCV PF 

do odpovídajícího mzdového tarifu (ve vazbě na požadované vzdělání a odbornou 
praxi) a za vyhotovení odpovídajícího popisu pracovní činnosti každého zaměstnance 
dle pravidel UJEP vč. vyhotovení potřebných formulářů (jeden je uložen na 
zaměstnaneckém odboru rektorátu UJEP, jeden má zaměstnanec). 

4. V případě potřeby spolupracují všichni pracovníci CCV s dalšími součástmi PF, resp. 
s dalšími pracovníky PF, vč. metodické spolupráce s příslušným proděkanem PF. 
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ČÁST IV 
Pracovníci centra 

Čl. 9 
Pracovněprávní vztahy  

Pracovníci CCV PF jsou v pracovněprávních vztazích k UJEP s tím, že v těchto vztazích 
jedná a rozhoduje jménem UJEP děkan PF (§ 24 odst. 1 písm. „e“ zákona). 
 

 

ČÁST V 
Účastníci programů CCV PF 

Čl. 10 
Práva a povinnosti účastníků programů CCV PF 

Účastníci programů realizovaných CCV PF jsou povinni plnit své studijní povinnosti plynoucí 
ze studia programu, do nějž jsou zapsáni, vč. úhrady v zpoplatněných programech 
celoživotního vzdělávání. 

 
 

ČÁST VI 
Hospodaření CCV PF 

Čl. 11 
CCV PF se při svém hospodaření řídí Pravidly hospodaření UJEP, které tvoří přílohu č. 1 
Statutu UJEP. CCV PF je povinno si při plnění své činnosti počínat s péčí řádného 
hospodáře a finanční prostředky využívat efektivně podle vnitřních rozpočtových pravidel 
UJEP a v souladu s věcným plněním. Za účelné využití těchto prostředků je vedoucí CCV PF  
odpovědný děkanovi PF UJEP.  

 
 

ČÁST VII 
Společná a závěrečná ustanovení 

Čl. 12 
1. Zrušuje se Statut CCV PF UJEP, který byl projednán Akademickým senátem PF UJEP 

dne 18. 11. 2015. 

2. Návrh tohoto statutu byl projednán Akademickým senátem Pedagogické fakulty 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 21. 3. 2018. 

3. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 
děkan PF UJEP 

 


