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Část první
Úvodní ustanovení
článek 1
Obecná ustanovení
(1)
Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „IVP“) je
součástí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“), která je univerzitní veřejnou vysokou
školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).
(2)
V souladu s § 34 zákona o vysokých školách a článku č. 16 Statutu ČZU
má IVP postavení vysokoškolského ústavu ČZU.
(3)
Ředitel vysokoškolského ústavu IVP je oprávněn jednat jménem ČZU a to ve věcech svěřených
mu zákonem o vysokých školách (viz § 34 odst. 4) nebo Statutem ČZU (viz článek 16 odst. 4), tj. v těchto
věcech:
a) nakládání s finančními prostředky přidělenými IVP,
b) pracovněprávní vztahy,
c) tvorba a podílení se na uskutečňování studijních programů, a to v souladu s pravidly zajišťování
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality činností
ČZU,
d) strategické zaměření tvůrčí činnosti v rozsahu daném strategickým záměrem vzdělávací
a tvůrčí činnosti ČZU a jeho každoročním plánem realizace,
e) zahraniční styky a aktivity, a další vnější vztahy s právnickými osobami, které se zabývají
činnostmi obsahově souvisejícími se studijními programy a tvůrčí činností uskutečňovanými
IVP,
f) doplňková činnost v souladu se zaměřením IVP a pravidly hospodaření ČZU,
g) správa majetku svěřeného do užívání IVP, péče o jeho reprodukci a nakládání s tímto majetkem
ČZU v rozsahu stanoveném vnitřními a interními předpisy ČZU.
(4)
IVP je oprávněn používat v běžném styku zkrácený název IVP ČZU a anglický oficiální název
Institute of Education and Communication. Sídlem IVP je areál Malá Chuchle, V Lázních 3, 159 00 Praha
5 – Malá Chuchle. Veřejná část internetových stránek je dostupná na adrese: www.ivp.czu.cz

článek 2
Vznik IVP
(1)
IVP ČZU vznikl transformací katedry pedagogiky na základě dlouhodobého záměru ČZU
a souhlasu Akademického senátu ČZU. Katedra pedagogiky byla vždy orientována na oblast odborného
vzdělávání. Původ pedagogického vzdělávání učitelů středních zemědělských, zahradnických a
lesnických škol v Čechách se odvíjí od r. 1930, kdy byl zřízen Státní pedagogický seminář pro kandidáty
učitelství škol zemědělských. Tento seminář byl v roce 1964 transformován na katedru pedagogiky
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Vysoké školy zemědělské v Praze, později České zemědělské univerzity v Praze. Tato organizační
struktura zůstala nezměněna až do roku 2005, kdy bylo zřízeno IVP ČZU jako celouniverzitní vědeckopedagogické pracoviště.

Část druhá
Samosprávné orgány IVP
článek 3
Samosprávné orgány IVP
(1)

Ředitel IVP

Ředitele IVP jmenuje a odvolává rektor (viz § 34 odst. 3 zákona o vysokých školách). Právní postavení
a působnost ředitele IVP jsou dány § 34 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách a dále článkem 16 odst.
4 Statutu ČZU, který odpovídá článku 1 odst. 3 Statutu IVP. Ředitel je pověřen rektorem, aby vykonával
správní činnosti v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) a to v rozsahu práv a povinností studentů a uchazečů o studium. K tomuto
účelu se stává tzv. oprávněnou úřední osobou v rozsahu činností daného písemným pověřením.
(2)

Vědecká rada IVP

Předsedou Vědecké rady IVP je ředitel IVP, který jmenuje a odvolává Vědeckou radu IVP se souhlasem
AS ČZU. Vědecká rada IVP se řídí zejména následujícími ustanoveními:
a) pro Vědeckou radu IVP platí přiměřeně § 29 a 30 zákona (viz § 34 odst. 5 zákona o vysokých
školách);
b) členové Vědecké rady IVP jsou významní představitelé oborů, v nichž IVP uskutečňuje
vzdělávací a tvůrčí činnost. Vědecká rada IVP má nejvýše 12 členů včetně předsedy, z toho
třetinu tvoří jiné osoby, než členové Akademické obce ČZU. Členství ve Vědecké radě IVP je
čestné a nezastupitelné. Aktuální složení Vědecké rady IVP je zveřejněno ve veřejné části
internetových stránek IVP;
c) Vědecká rada IVP není oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem;
d) pravidla zasedání a způsob jednání Vědecké rady IVP určuje její jednací řád, který schvaluje AS
ČZU (viz článek 16 odst. 5 Statutu ČZU).
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Část třetí
Organizační struktura IVP
článek 4
Pracoviště IVP
(1)
IVP se člení na pracoviště, kterými jsou katedry, studijní oddělení a ostatní pracoviště IVP.
Zásady organizace a řízení všech pracovišť IVP upravuje organizační řád IVP.
(2)
IVP má tři katedry, v jejichž čele stojí vedoucí katedry. O obsazení pracovního místa vedoucího
katedry rozhoduje ředitel IVP na základě výběrového řízení. O zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení
kateder rozhoduje AS ČZU na návrh ředitele IVP. IVP má tyto tři katedry:
a) Katedru pedagogiky,
b) Katedru profesního a personálního rozvoje,
c) Katedru celoživotního vzdělávání a podpory studia.
(3)
Studijní oddělení IVP zajišťuje organizační a administrativní činnosti a rovněž správní činnosti
v souvislosti se zákonem o vysokých školách a dále v souvislosti se správním řádem, a to v rozsahu práv
a povinností studentů a uchazečů o studium. V čele studijního oddělení stojí vedoucí studijního
oddělení. O obsazení pracovního místa vedoucího studijního oddělení rozhoduje ředitel IVP na základě
výběrového řízení. Studijní oddělení IVP je metodicky řízeno zástupcem ředitele IVP pro studijní
a pedagogickou činnost.
(4)
IVP má tři ostatní pracoviště, v jejichž čele stojí garanti těchto pracovišť, kteří jsou podřízeni
řediteli IVP. O zřízení dalších pracovišť IVP rozhoduje AS ČZU na návrh ředitele IVP. IVP má tato ostatní
pracoviště:
a) Poradenské středisko podpory studia studentů ČZU se speciálními vzdělávacími potřebami
(dále jen „Poradenské středisko“),
b) Koordinačním centrum Univerzity třetího věku (dále jen „Koordinační centrum U3V“),
c) Centrum pro vzdělávání zahraničních studentů ČZU.
(5)

Orgány IVP se člení na:
a) samosprávné orgány, kterým je zejména ředitel IVP, Vědecká rada IVP;
b) poradní orgány ředitele IVP, ke kterým náleží zejména kolegium ředitele, resp. vedení IVP.
c) další poradní orgány, ke kterým patří zejména Rada pro spolupráci s praxí.

článek 5
Vedení IVP
(1)
V čele vedení IVP stojí ředitel IVP, který svolává porady vedení IVP podle aktuální situace.
Vedení IVP projednává a řeší důležité otázky týkající se IVP, dále připravuje a projednává zásadní
materiály předkládané Vědecké radě IVP a kolegiu rektora. Řediteli IVP je přímo podřízen sekretariát
ředitele.
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(2)

Vedení IVP dále tvoří:
a) zástupci ředitele IVP
b) tajemník IVP

článek 6
Zástupci ředitele
(1)

IVP má tyto zástupce ředitele:
a)
b)
c)
d)

zástupce ředitele pro studijní a pedagogickou činnost,
zástupce ředitele pro vědu, výzkum a rozvoj,
zástupce ředitele pro vnější vztahy,
zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy,

(2)
O obsazení funkce zástupce ředitele rozhoduje ředitel IVP. Zástupce ředitele pro danou činnost
jmenuje nebo odvolává ředitel IVP.
(3)
Zástupci ředitele odpovídají řediteli IVP za věci administrativně správní, řídí úseky činností
stanovené ředitelem IVP a dále metodicky řídí vedoucí kateder ve svěřeném úseku činnosti. Konkrétní
zásady organizace a řízení všech zástupců ředitele IVP jsou stanoveny v organizačním řádu IVP.
(4)
Zástupce ředitele pro studijní a pedagogickou činnost je pověřen ředitelem IVP, aby vykonával
správní činnosti v souvislosti se správním řádem, a to v rozsahu práv a povinností studentů a uchazečů
o studium. K tomuto účelu se stává tzv. oprávněnou úřední osobou v rozsahu činností danou písemným
pověřením.
(5)
Zástupci ředitele zastupují ředitele IVP způsobem, který určí ředitel IVP. Jednoho ze svých
zástupců určí ředitel IVP svým prvním zástupcem.

článek 7
Tajemník IVP
(1)
Tajemník IVP zabezpečuje ekonomickou činnost se svěřenými finančními prostředky
v souladu s vnitřními předpisy ČZU. Dále zajišťuje administrativně správní činnost a je zodpovědný za
dodržování metodických pravidel pro příjemce finanční podpory získaných projektů IVP.
(2)

Tajemník je přímo řízen ředitelem IVP.

(3)

O obsazení pracovního místa tajemníka IVP rozhoduje ředitel IVP na základě výběrového řízení.

článek 8
Kolegium ředitele
(1)

Kolegium ředitele je stálý poradní orgán ředitele IVP, který projednává směr rozvoje IVP.

(2)

Kolegium ředitele tvoří ředitel IVP, jeho zástupci, vedoucí kateder a tajemník IVP.
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(3)

Kolegium ředitele svolává ředitel IVP podle potřeby.

článek 9
Rada pro spolupráci s praxí
(1)
Rada pro spolupráci s praxí (dále jen Rada) je dalším poradním orgánem ředitele IVP. Je složena
z významných osobností ve svém oboru, které nejsou zaměstnanci ČZU.
(2)

Její vznik vychází ze Statutu Rady pro spolupráci s praxí, který upravuje její fungování.

(3)
Rada je spojovacím článkem mezi vnitřním životem ČZU a potenciálními zaměstnavateli
absolventů. Rada se vyjadřuje ke studijním plánům s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce,
k programům celoživotního vzdělávání a ke spolupráci. Závěry, k nimž dospěje, mají doporučující
charakter.
(4)

Rada dále spolupracuje s Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.

Část čtvrtá
Studium na IVP
článek 10
Studium na IVP
(1)
Studium na IVP se řídí v plné míře Statutem ČZU (viz článek 21 - 27 Statutu ČZU), a to konkrétně
v následujících oblastech:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

studijní programy,
přijímací řízení,
průběh studia,
podmínky pro přijetí a studium cizinců,
poplatky spojené se studiem a úhrady za administrativně-správní úkony a služby,
uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace,
celoživotní vzdělávání na ČZU.

(2)
Studium na IVP se dále řídí v plném rozsahu Studijním a zkušebním řádem pro studium
v bakalářských a magisterských studijních programech ČZU a Řádem celoživotního vzdělávání České
zemědělské univerzity v Praze.
(3)
Konkrétní požadavky na studenty prezenční i kombinované formy studia v akreditovaných
studijních programech na IVP, které vycházejí z vnitřních a interních předpisů ČZU, jsou souhrnně
formulovány v Pravidlech pro studenty IVP umístěných ve veřejné části internetových stránek IVP.
(4)
Specifické požadavky pro studium v programech celoživotního vzdělávání na IVP se závazně
řídí Pravidly pro studium ve studijních programech celoživotního vzdělávání na IVP.
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(5)
Další požadavky na studium pro studenty IVP nebo pro účastníky celoživotního vzdělávání na
IVP vyhlašuje ředitel IVP formou nařízení, rozhodnutí, doporučení apod.
(6)
Studentům v prezenční i kombinované formě studia mohou být přiznána stipendia, na která
odkazuje Stipendijní řád ČZU. Pravidla pro přiznání stipendií na IVP se řídí nařízením ředitele.

článek 11
Studijní programy na IVP
(1)
IVP uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání zejména
orientované na výkon povolání (např. akreditované vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků aj.) a zájmově (tj. programy realizované na U3V).
(2)
Seznam akreditovaných bakalářských studijních programů včetně jejich typu, profilu, formy
výuky, standardní doby studia a informace o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením,
jakož i další informace dle § 21 odst. 1 písm. h) až j) zákona o vysokých školách jsou zveřejněny ve
veřejné části internetových stránek IVP.
(3)
Pro každý studijní program je jmenován garant z řad akademických pracovníků. Garanta
studijního programu jmenuje a odvolává ředitel IVP. Garant studijního programu odpovídá za zajištění
a rozvoj odborné úrovně studijního programu, pravidelné hodnocení a zabezpečení jeho kvality
a obsahovou koordinaci výuky.

Část pátá
Studenti a zaměstnanci IVP
článek 12
Studenti a zaměstnanci IVP
(1)
Pro studenty a zaměstnance IVP platí všechna ustanovení formulovaná ve Statutu ČZU (viz
článek 28 - 31 Statutu ČZU).
(2)

Studenti a zaměstnanci IVP dbají zejména etických principů, které obsahuje Etický kodex ČZU.

(3)
Studenti IVP mají svá práva a povinnosti dané § 61 až 63 zákona o vysokých školách
a konkrétními studijními řády a pravidly. Důsledky porušení povinností studenta stanovuje § 64 až 69
zákona o vysokých školách a Disciplinární řád ČZU.
(4)
Akademičtí pracovníci IVP, kteří jsou v pracovním poměru, musí vykonávat jak pedagogickou,
tak tvůrčí činnost.
(5)
Ostatní zaměstnanci IVP se podílejí na zajišťování další odborné, administrativně správní
a hospodářské činnosti. Jejich činnosti upravují pracovní náplně.
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Část šestá
Zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností IVP
článek 13
Zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností IVP
(1)
IVP spolupracuje s Radou pro vnitřní hodnocení České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„Rada“), v níž má jednoho stálého zástupce, který je členem Rady.
(2)
V případě potřeby Rady jsou zaměstnanci, studenti nebo externí odborníci IVP součástí trvalé
nebo dočasné Pracovní komise Rady, jejímž předsedou je člen Rady.
(3)
IVP respektuje Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností ČZU v Praze jakožto interního předpisu ČZU. Tato pravidla platí pro IVP přiměřeně, tj.
v odpovídajícím rozsahu dané infrastrukturou vědy, v níž IVP zajišťuje studijní programy konkrétních
vzdělávacích oblastí.

Část sedmá
Akademické obřady a symboly
článek 14
Akademické obřady
(1)
IVP organizuje slavnostní imatrikulace, jejichž součástí je slavnostní slib studenta. Znění slibu
uvádí příloha č. 1 Statutu IVP. Formu, náležitosti a průběh imatrikulace stanoví ředitel IVP po konzultaci
s rektorem.
(2)
IVP organizuje rovněž promoce a to ve spolupráci s rektorem a prorektory. Znění promočního
slibu představuje příloha č. 2 Statutu IVP.
(3)
Latinské oslovení ředitele IVP je „Spectabilis“ (slovutný), oslovení zástupce ředitele je
„Honorabilis“ (ctihodný). V případě, že zástupce ředitele IVP zastupuje ředitele IVP, je oslovován
„Spectabilis“.
(4)

Při akademických obřadech se používají akademické insignie IVP a taláry.

článek 15
Akademické symboly
(1)
Akademické insignie IVP a řetězy jsou výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických
funkcionářů. Akademické insignie jsou uloženy u tajemníka IVP.
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(2)
Způsob užívání akademických insignií, talárů a průběh akademických obřadů stanoví ředitel IVP
v souladu s tradicemi IVP a Statutem ČZU.

Část osmá
Razítka a úřední deska
článek 16
Razítka IVP
(1)
IVP používá v úředních úkonech kulaté razítko s malým státním znakem České republiky
a s textem „Česká zemědělská univerzita v Praze – Institut vzdělávání a poradenství“.
(2)

IVP dále užívá řádková razítka, a to v souladu s interními předpisy ČZU.

článek 17
Úřední deska IVP
(1)
IVP má zřízenou úřední desku ve fyzické (listinné) i elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2)
ČZU.

Úřední deska slouží pro zveřejňování informací, a to v souladu s příslušnými právními předpisy

Část devátá
Hospodaření IVP
článek 18
Hospodaření IVP
(1)

Pravidla hospodaření IVP vycházejí ze Statutu ČZU a dalších vnitřních předpisů ČZU.

(2)

Tajemník IVP jedná ve věcech občansko-správních a administrativně ekonomických.

Část desátá
Přechodná a závěrečná ustanovení
článek 19
Přechodná ustanovení
(1)
Po dobu, kdy je v souladu s čl. II bodu 4 zákona č. 137/2016 Sb. zachováno členění studijních
programů na studijní obory, se ustanovení Statutu IVP vztahující se na studijní programy ve smyslu § 44
až 47 zákona použijí přiměřeně.
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článek 20
Závěrečná ustanovení
(1)

Statut IVP byl schválen AS ČZU dne 13. května 2021.

(2)

Statut IVP nabývá platnosti dnem schválení AS ČZU.

(3)

Statut IVP nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek IVP.

Ing. Karel Němejc, Ph.D.
pověřen výkonem funkce ředitele IVP
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Příloha č. 1
ke Statutu IVP ČZU v Praze
IMATRIKULAČNÍ SLIB
STUDENTŮ IVP ČZU V PRAZE

Slibuji slavnostně, že:


budu v souladu s Ústavou ČR plnit povinnosti občana České republiky;



budu plnit povinnosti vyplývající ze zákona o vysokých školách, ze Statutu České zemědělské
univerzity v Praze, Statutu IVP, studijního a zkušebního řádu i kolejního řádu ČZU a všech
souvisejících předpisů;



vynaložím veškeré studijní a pracovní úsilí, abych dosáhl/a vysoké úrovně odborných znalostí
a celkové vzdělanosti;



svou prací a svým jednáním budu usilovat o dobré jméno institutu a celé České zemědělské
univerzity v Praze;



během studia budu respektovat principy humanity a demokracie a respektovat lidská práva;



budu vystupovat vždy čestně a zodpovědně ku prospěchu svému, své vlasti a celého lidského
společenství.
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Příloha č. 2
ke Statutu IVP ČZU v Praze
PROMOČNÍ SLIB
ABSOLVENTŮ STUDIA IVP ČZU V PRAZE

My absolventi Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze slibujeme dnes
při slavnostním ukončení studia:


že se na základě nabytých znalostí budeme snažit všemi silami podporovat rozvoj svého národa
a plně je využijeme ku prospěchu naší společnosti;



že budeme dále prohlubovat své odborné a pedagogické kompetence a své povinnosti budeme
konat řádně a svědomitě v souladu s platnými právními normami;



že budeme usilovat o rozvoj a prosperitu společnosti aplikací moderních pedagogických
přístupů a s vysokou zodpovědností se podílet na vzdělávání mladé generace;



že jako absolventi Institutu vzdělávání a poradenství budeme jednat čestně, abychom byli
důstojnými reprezentanty naší alma mater a aby všechno naše konání bylo ve shodě s posláním
vysokoškolsky vzdělaného člověka a přispívalo k dobrému jménu České zemědělské univerzity
v Praze.
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