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Úvodní slovo 

 
Projekt „Společně v dalším vzdělávání“, který realizuje projektové partnerství 
BEVE, spol. s r.o., Krajská hospodářská komora Jižní Moravy, Úřad práce Krajská pobočka 
Brno, Akademie J. A. Komenského a Asociace nestátních neziskových organizací 
v Jihomoravském kraji, vidí mimořádný význam partnerství v rámci vzdělávací činnosti. 
Současná doba, složitost úkolů a nároky na širokou odbornou způsobilost doslova 
předpokládají spolupráci, případně partnerství, při jejich zvládání. 
 
Jedním z výstupů projektu je tato metodická pomůcka „Partnerství jako forma spolupráce 
a právní aspekty partnerství“, využitelná především v dalším vzdělávání, vzdělávání 
dospělých. 
 
Vedle stručného popisu hesel a segmentů o dalším vzdělávání je zde k dispozici návod na 
výběr partnera a možnosti spolupráce jakož i struktura institucí a jejich úloha v dalším 
vzdělávání, vzdělávání dospělých. 
 
Příručka má poskytnout základní přehled právních norem upravujících partnerství a ukázat, 
jak je možno tyto vztahy právně řešit. 
 
Není náhodou, že autorský kolektiv tvoří pracovníci Krajské hospodářské komory, jelikož je 
to právě komora, která sehrává významnou roli především v odborném vzdělávání 
a v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací a v našem projektu tuto oblast 
zastřešuje. Věřím, že tato pomůcka může pomoct nejen partnerství připravit, případně založit, 
ale i dlouhodobě realizovat v praxi. 
 
 
PhDr. Antonín Holubář 
vedoucí manažer projektu 
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 „Partnerství jako forma spolupráce v DV/VD“ 

1 Úvod do problematiky dalšího vzdělávání 
1.1 Představení dalšího vzdělávání 
Rozvoj nových způsobů výroby směřující k vyšší kvalitě a efektivitě práce, který má za úkol 
zajistit firmám zisk a konkurenceschopnost, zvyšuje nároky na všechny zaměstnance. S tím 
souvisí schopnost každého člověka přizpůsobit se podmínkám na trhu práce. Účast na dalším 
vzdělání zvyšuje pravděpodobnost nalézt lepší zaměstnání, případně nalézt zaměstnání vůbec. 
Chceme-li být plnohodnotnými partnery a máme-li uspět, musíme se co nejrychleji dostat na 
úroveň srovnatelnou s jinými státy. Vzdělávání dospělých by mělo představovat prvořadý 
úkol pro stát, podniky, firmy a především pro každého jednotlivce. Dospělí by měli mít 
možnost dosáhnout jak dalšího vzdělání profesního, tak i vzdělání ostatního. Ve svém 
zaměstnání mám možnost setkávat se s lidmi s různým stupněm vzdělání. Každodenní praxe 
mne znova a znova přesvědčuje o významu vzdělávání dospělých – nejen pro generaci dnešní, 
ale hlavně pro příští generaci. 

1.2 Co považujeme za další vzdělávání 
Za další vzdělávání je obvykle považováno vzdělávání v dospělém věku. Od počátečního 
vzdělávání, které probíhá od dětství, je většinou odděleno vstupem na trh práce nebo jinou 
formou časového odstupu od ukončení počátečního vzdělávání. Při snaze o statistické 
zachycení dalšího vzdělávání narážíme na řadu metodických problémů. K ideální definici 
dalšího vzdělávání se tak jednotlivé indikátory snaží metodicky přiblížit např. na základě 
definice věku účastníků či forem vzdělávání. V tomto ohledu není ve všech indikátorech 
definice dalšího vzdělávání jednotná, je třeba věnovat pozornost metodickému popisu 
jednotlivých indikátorů.1

 

1.3 Formy dalšího vzdělávání 
1.3.1 Formální vzdělávání dospělých 

Formální vzdělávání dospělých má v České republice dlouhou tradici. Vede k získání určitého 
stupně vzdělání. Je legislativně vymezeno a jeho úspěšné absolvování je ukončeno příslušným 
certifikátem. Je uskutečňováno ve vzdělávacích institucích, jejichž funkce, cíl, obsah, 
prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Takovouto 

                                                 
1  DV  MONITOR,  Co  je  další  vzdělávání  [citace  20.6.2013],  dostupné  z  <http://www.dvmonitor.cz/o‐dvm/co‐je‐dalsi‐
vzdelavani> 
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typickou vzdělávací institucí je škola. Formální vzdělávání zahrnuje na sebe navazující 
vzdělávací stupně a typy, které jsou určeny buď celé populaci (např. základní povinné 
vzdělání), nebo určitým skupinám (např. středoškolské a vysokoškolské vzdělání). Studium 
formální formou vzdělávání dospělých bývá zpravidla zakončováno zkouškou, v mnoha 
případech ztvrzováno certifikátem či získáním titulu. Nejčastějšími typy certifikátů stvrzující 
dosažené vzdělání jsou vysvědčení, diplom, výuční list, maturitní vysvědčení, vysvědčení 
o absolutoriu, vysokoškolský diplom.  
 
1.3.2 Neformální vzdělávání dospělých 

Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, 
zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.  Uskutečňuje se různými 
formami a vzdělávacími programy. Patří sem například organizované volnočasové aktivity 
pro děti, mládež i dospělé, počítačové kurzy, kurzy cizích jazyků, přednášky apod. Do 
neformálního vzdělávání se řadí také vzdělávání na jazykových školách s právem státní 
jazykové zkoušky a základních uměleckých školách.2 Pojem „neformální vzdělávání 
dospělých“ není mezi obyvatelstvem příliš rozšířen stejně jako jeho anglický překlad  
"Non-formal Adult Education", který dle výkladu UNESCO zahrnuje vzdělávací programy 
a kurzy, které nevyžadují, aby do nich byli účastníci oficiálně zapsáni.3

 
Informální vzdělávání dospělých 
Jedná se o proces získávání vědomostí, osvojování dovedností a postojů z každodenních 
zkušeností, prostředí, kontaktů. Probíhá v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, 
při sledování TV či rozhlasu atp. Na rozdíl od formálního vzdělávání či neformálního 
vzdělávání dospělých je neorganizované, nesystematické a institucionálně nekoordinované.4

 

1.4 Podnikové vzdělávání 
Vzdělávací proces organizovaný podnikem. Zahrnuje jak vzdělávání v podniku, tak 
i vzdělávání mimo podnik či vzdělávání na pracovišti. Jedná se o systematický proces změny 
pracovního chování, úrovně znalostí a dovedností včetně motivace zaměstnanců organizace, 
kterým se snižuje rozdíl mezi jejich charakteristikou – subjektivní kvalifikací pracovníků 
a požadavky na ně kladenými – kvalifikací objektivní, tj. kvalifikovaností práce. Cílem 
podnikového vzdělávání není jen předávání poznatků, ale i vytváření podmínek pro 
seberealizaci jako nejúčinnějšího motivačního nástroje. V podnikovém vzdělávání dochází ke 
sjednocování osobních a podnikových cílů. Podnikové vzdělávání zahrnuje vzdělávání 
                                                 
2 Národní  ústav  pro  vzdělávání, Neformální  vzdělávání  [citace  22.6.2013],  dostupné  z  <http://www.nuv.cz/vzdelavani‐v‐
cr/neformalni‐vzdelavani> 
3 Andromédia.cz  ‐  Databanka  dalšího  vzdělávání,  Neformální  vzdělávání  dospělých  [citace  22.8.2013],  dostupné  z  < 
http://www.andromedia.cz/andragogicky‐slovnik/neformalni‐vzdelavani‐dospelych> 
4 Topregion.cz, Informální vzdělávání, [citace 11.9.2013], dostupné z <http://topregion.cz/index.jsp?articleId=1989> 
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v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti, prohlubování 
či zvyšování kvalifikace, rekvalifikace či vzdělávání manažerů. Pro teorii podnikového 
vzdělávání je používán pojem podniková pedagogika.5

1.5 Zájmové vzdělávání dospělých 
Zájmové vzdělávání je možno definovat jako systém krátkodobých i dlouhodobých 
organizačních forem, které umožňují výukové, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové 
aktivity účastníků, prováděné převážně neformálním (či informálním) způsobem a směřující 
k uspokojení osobních zájmů, k rozvoji osobnosti, jakož i k celkovému zlepšení kvality života 
jedince a prohloubení jeho nezávislosti. Typickým příkladem jsou např. „mezní“ oblasti 
jazykového vzdělávání, počítačové gramotnosti nebo třeba řidičské kurzy. A naopak 
dovednosti, vědomosti a hodnoty získané ve sféře zájmového vzdělávání je možné využít 
i v pracovním procesu.6

1.6 Význam dalšího vzdělávání 

1.6.1 Kvalifikační význam dalšího vzdělávání 
Chceme-li uspět na pracovním trhu, je třeba nespoléhat na své nabyté školní znalosti, ale 
vzdělanostně se rozvíjet. Odbornými studiemi bylo dokázáno, že po 5 letech po absolvování 
určité školy a nepoužívání získaných znalostí ztrácí absolvent získané znalosti a dovednosti. 
A právě proto je třeba aktivně přistupovat ke svému trvalému vzdělanostnímu růstu 
a absolvovat nejrůznější kvalifikační kurzy. Vzdělávání dospělých by mělo představovat 
prvořadý úkol nejen pro stát a podniky, ale především pro každého jednotlivce. 

1.6.2 Další vzdělávání jako životní styl 

Ve společnosti, která aktivně přistupuje k nynější nelehké ekonomické situaci, by měla být 
základní hnací silou vnitřní touha po kontinuálním vzdělávání způsobem, který umožní lepší 
uplatnitelnost na trhu práce. Mělo by se jednat o určitý životní styl – celoživotní vzdělávání 
v pravém slova smyslu. Pouze systematické sebevzdělávání umožní nezakrnění mozku 
a rozvoj osobních předpokladů pro výkon určité profese. Ve vyspělých zemích jako Švédsko 
či Norsko je celoživotní vzdělávání systematicky ukotveno v celkovém kontextu vzdělávání. 

1.6.3 Nejvýznamnější subjekty dalšího vzdělávání 
Nejvýznamnější subjekty dalšího vzdělávání jsou úřady práce, hospodářské komory, střední 
odborné učiliště, střední odborné školy či střední průmyslové školy, vyšší odborné školy, 
vzdělávací centra a střediska, společnosti zabývající se vzděláváním dospělých. 
                                                 
5  TOPREGION,  Portál  na  podporu  řízení  lidských  zdrojů,  Podnikové  vzdělávání  [citace  22.6.2013],  dostupné  z 
<http://topregion.cz/index.jsp?articleId=2117> 
 
6 RESPEKT  Institut,  Zájmové  vzdělávání dospělých,  [citace  22.6.2013], dostupné  z  <http://www.respektinstitut.cz/clanek‐
futura‐zajmove‐vzdelavani‐dospelych> 
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1.7 Cílové skupiny vzdělávání dospělých 
Osoby spadající do dalšího vzdělávání dospělých je možné strukturovaně rozdělit do těchto 
cílových skupin: absolventi vysokých škol, absolventi středních škol, absolventi základních 
škol, ženy samoživitelky či na mateřské dovolené, osoby v předdůchodovém věku, zdravotně 
postižení a dlouhodobě nezaměstnaní. 

1.7.1 Absolventi vysokých škol 
Nezaměstnanost absolventů vysokých škol je velmi palčivým problémem, protože absolventi 
těchto škol studovali právě proto, aby měli výrazně lepší šanci na své uplatnění na trhu práce. 
Bohužel ale dnešní nabídka mnoha vysokých škol neodpovídá poptávce trhu práce. Pokud má 
dojít k efektivní změně, musí nabídka vysokoškolských studijních oborů odpovídat poptávce 
na trhu práce. Bez této synergie není možná cesta ku předu! Nejlepší uplatnitelnost na trhu 
práce mají tradičně absolventi technických oborů. 

1.7.2 Absolventi středních škol 
Středoškolské vzdělání dnes patří k základům, aby bylo možné pomýšlet na své uplatnění na 
trhu práce. Velmi dobré uplatnění mají absolventi technických učebních oborů (instalatér, 
elektrikář, slévač, atd.). Stále častěji si budoucí absolventy těchto technických učebních oborů 
ještě v průběhu studia vybírají průmyslové podniky jako praktikanty. Následně s nimi naváží 
pracovní spolupráci po úspěšném absolvování daného odborného učiliště. Stejný princip 
se nyní rozvíjí též u absolventů středních průmyslových škol, po nichž je též v dnešní době 
velká poptávka. Situace u absolventů gymnázií je odlišná, protože se očekává, že budou 
pokračovat ve studiu na vysoké škole.  

1.7.3 Absolventi základních škol 
Lidé se základním vzděláním bez dalšího vzdělávání s obtížemi nalézají práci. A tak mnozí 
absolventi základních škol mohou vykonávat pouze pomocné práce. Proto je nezbytné, aby se 
zejména tato cílová skupina aktivně a velmi intenzivně účastnila kurzů dalšího vzdělávání 
dospělých. To je jediná cesta, jak zvýšit své znalosti a dovednosti a mít tak šanci na práci. 
Podle informace Českého statistického úřadu bylo v rámci ČR na úřadech práce ve 2. čtvrtletí 
roku 2013 evidováno 26,1% uchazečů o práci z řad absolventů ZŠ či lidí bez ukončeného 
základního vzdělání.   

1.7.4 Ženy (samoživitelky, mateřská dovolená, pečující o člena rodiny) 
Ve velmi složité situaci z pohledu trhu práce jsou ženy na mateřské dovolené, matky 
s malými dětmi, ženy pečující o člena rodiny, matky samoživitelky (a muži nacházející 
se ve stejné situaci). Příčinou jejich nižší zaměstnanosti je v podstatě nezájem ze strany 
zaměstnavatelů. Řešením by byla práce na zkrácenou pracovní dobu, práce na částečný 
pracovní úvazek a práce z domu. 

9 
 



1.7.5 Osoby v předdůchodovém věku 
Ženy i muži, u nichž se setkáváme mnohdy s neznalostí západních jazyků, nižší znalostí IT, 
s psychickými bariérami ke zvýšení kvalifikace, nižší přizpůsobivostí k rychlému pracovnímu 
tempu dnešní doby a stále se měnícím pracovním podmínkám. Při restrukturalizacích podniků 
přicházejí v rámci snižování stavu zaměstnanců opět jako první na řadu právě lidé kolem 
padesátého roku věku a i v této věkové skupině je vyšší procento propouštění u žen než 
u mužů. 

1.7.6 Zdravotně postižení 
Do této cílové skupiny patří lidé s vadami vrozenými nebo v průběhu života získanými 
a s různým stupněm handicapu. Zaměstnanost osob s postižením je již tradičně velmi těžká. 
I přesto, že zákon ukládá zaměstnavatelům povinnost postižené zaměstnat, ti raději volí 
státem nařízené sankce. Jedinou eventualitou zůstávají chráněné dílny, charity a podobně 
zaměřená sociální zařízení.   

1.7.7 Dlouhodobě nezaměstnaní 
V této skupině je možné nalézt osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, etnické menšiny 
a všechny výše uvedené. Strach, nezájem, předsudky, dosavadní špatné zkušenosti a jiné 
pohnutky ze strany zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců přivádějí dlouhodobě nezaměstnané 
opakovaně na úřady práce, odkazují je na sociální dávky a činí je prakticky neuplatnitelnými. 
Preventivní programy by měly mít přednost před samotnou výplatou sociálních dávek.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Pohanková, M.,  Rekvalifikace  pracovníků  ve  výrobě  kabeláže,  bakalářská  práce, Masarykova  univerzita  v  Brně,  2007, 
[citace 29.6.2013], dostupné z <http://is.muni.cz/th/132208/pedf_b/Bakalarske_prace_.txt>  
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2 Partnerství v dalším vzdělávání 
2.1 Pojem partnerství 
Pojem partnerství bývá v dnešní době stále častěji skloňován. Bez spolupráce na bázi 
partnerství nelze dlouhodobě, kvalitně v 21. století spolupracovat a tím rozvíjet své pracovní 
aktivity. Z výše uvedeného důvodu se rychle rozšiřují organizace nabízející členství ve svých 
strukturách za účelem podpory určitého odvětví. Bez uzavírání partnerských dohod je dnes 
těžko myslitelné realizovat i ve vzdělávání úspěšné projekty.  

2.1.1 Členství v asociacích na podporu dalšího vzdělávání 
Největší organizací zastřešující vzdělávací instituce v České republice je Asociace institucí 
vzdělávání dospělých. Členem asociace se může stát každá instituce, která naplňuje poslání 
asociace a požádá o členství v elektronické přihlášce, souhlasí se stanovami včetně etického 
kodexu a zaváže se tyto stanovy podáním přihlášky dodržovat. 
 

2.2 Typy partnerství 

2.2.1 Spolupráce vzdělávacích institucí 
Stěžejní oblastí partnerství je spolupráce mezi vzdělávacími subjekty (státními školami, 
soukromými školami a vzdělávacími institucemi). Partnerství je výhodné pro všechny tři 
uvedené druhy subjektů. Státní školy disponují kvalitními lektory, soukromé školy mohou 
nabídnout dobře vybavené učebny a propracovaný marketing a vzdělávací instituce mají 
dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dospělých.  
V JMK působí Asociace ředitelů středních škol - center celoživotního učení Jihomoravského 
kraje, která sdružuje 26 vzdělávacích organizací, které poskytují celoživotní vzdělávání. 

2.2.2 Spolupráce podniků a vzdělávacích institucí 
V současné dynamické době se stále zvyšují nároky na připravenost absolventů, kteří by měli 
být schopni přizpůsobit se požadavkům trhu práce i měnícím se potřebám zaměstnavatelů. To 
předpokládá osvojení si a zvládnutí nových pracovních postupů a technologií. Pokud chce 
škola připravovat své budoucí absolventy tak, aby těmto požadavkům a potřebám dostáli, 
musí nezbytně rozvíjet spolupráci se sociálními partnery. Těmito partnery mohou být např. 
představitelé obce a regionu, zaměstnavatelé, profesní asociace a sdružení, úřady práce, vyšší 
odborné a vysoké školy, Hospodářská komora ČR a její regionální a oborové složky, instituce 
veřejné správy, místní instituce, rodiče žáků apod.  

2.2.3 Spolupráce veřejné správy a vzdělávacích institucí 
Základní úkoly institucí veřejné správy jsou následující. Stanovuje podmínky a pravidla pro 
činnost vzdělávacích institucí. Akredituje vzdělávací programy (MŠMT, MVČR, MPSV). 
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Kontroluje plnění podmínek. Kooperace vzdělávacích institucí a veřejné správy by se měla 
odvíjet na několika úrovních. První úroveň tvoří uznávání profesních kvalifikací a druhou 
uznávání dosaženého vzdělání. 
 
Uznávání profesních kvalifikací 
Zaměřuje se na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti 
a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), 
ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným 
dokladem. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba 
má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost. 
 
Uznávání dosaženého vzdělání 
Můžeme ho definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů 
jedné (domácí nebo cizí) vzdělávací instituce jinou vzdělávací institucí. Obvykle je takové 
uznání považováno za základ pro přijetí na další studium v druhé instituci nebo jako uznání 
umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí programu. 
Akademické uznávání je charakterizováno detailním porovnáváním studijních plánů, jehož 
výsledkem je pak rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání 
poskytovanému v České republice.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
8 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Uznávání kvalifikací a vzdělávání v EU, [citace 26.6.2013], dostupné z  
<http://www.msmt.cz/mezinarodni‐vztahy/uznavani‐kvalifikaci> 
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3 Řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání 
3.1 Národní úroveň 
Na národní úrovni jsou ústředními orgány pro další vzdělávání Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí, která zpracovávají legislativní návrhy na 
ukotvení pravidel vzdělávání dospělých do právních norem a metodicky řídí proces dalšího 
vzdělávání v České republice.  
Z pozice subjektů, které aktivně vykonávají další vzdělávání, působí na národní úrovni 
Národní ústav odborného vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání a Asociace 
institucí vzdělávání dospělých.  

3.1.1 Strategická vize rozvoje lidských zdrojů JMK 
Vizí Jihomoravského kraje je disponovat kvalifikovaným, adaptabilním, 
konkurenceschopným lidským kapitálem na otevřeném trhu práce, zaručujícím rovné 
příležitosti pro všechny, využívající potenciál Brna jako druhého nejvýznamnějšího 
vzdělanostního a inovačního centra v České republice. 

3.1.2 Strategický cíl rozvoje lidských zdrojů JMK 
Cílem je zvyšování zaměstnanosti a celkový hospodářský růst kraje prostřednictvím 
efektivního rozvoje trhu práce založeném na kvalifikovaném, flexibilním 
a konkurenceschopném lidském kapitálu generovaném vzdělanostním a inovačním 
potenciálem JMK, na adaptabilitě a konkurenceschopnosti lidských zdrojů v JMK, na účinné 
politice zaměstnanosti včetně důsledného prosazování rovných příležitostí a integraci sociálně 
vyloučených skupin obyvatelstva, a to při respektování a podpoře principů udržitelného 
rozvoje. 

3.1.3 Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK 
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje (dále jen „Rada RLZ“) je stálým 
poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Rady hospodářské a sociální dohody 
v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů (dále „RLZ“). Rada RLZ plní 
zejména následující úkoly. Koordinuje a zajišťuje spolupráci mezi územními orgány státní 
správy, územními samosprávami působícími v oblasti RLZ v kraji, zaměstnavatelskými 
svazy, odborovými svazy a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které působí v oblasti 
RLZ v Jihomoravském kraji. Iniciuje, vytváří a posuzuje koncepční a realizační podklady 
určené k rozhodnutí RHSD JMK, která se týkají rozvoje lidských zdrojů. Sleduje a analyzuje 
informace o RLZ v JMK. V této věci spolupracuje s orgány státní správy a územní 
samosprávy odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v kraji. Sleduje a analyzuje 
informace o využívání veřejných finančních prostředků, které jsou určeny pro RLZ. 
Ve spolupráci s územními samosprávami, hospodářskými komorami a zaměstnavatelskými 
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svazy zpřístupňuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů uvolněných pro RLZ 
a o procesu jejich uvolňování a využívání.9

3.1.4 Krajský koordinátor AIVD 
Za účelem kvalitnější a flexibilnější koordinace vzdělávání dospělých v jednotlivých krajích 
České republiky byla Asociací institucí vzdělávání dospělých vytvořena struktura krajských 
koordinátorů. Krajský koordinátor se věnuje zejména propagaci a koordinaci dalšího 
vzdělávání v kraji. Zastupuje AIVD v komisích, výborech a jiných poradních orgánech kraje. 
Spolupracuje s významnými subjekty v kraji – krajským úřadem, radou pro rozvoj lidských 
zdrojů, krajskou hospodářskou komorou, zaměstnavateli a vzdělavateli. Taktéž organizuje 
setkávání vzdělavatelů v rámci kraje. 

3.2 Místní úroveň 
V jednotlivých obcích a městech České republiky existuje velké množství poskytovatelů 
dalšího vzdělávání. Jedná se o střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy, ale též 
o subjekty zájmové či profesní samosprávy a soukromé subjekty poskytující kurzy vzdělávání 
dospělých.10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Rada pro rozvoj lidských zdrojů, [citace 20.9.2013], dostupné z  
<http://www.kr‐jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195776&TypeID=1> 
10 DV MONITOR, Počet a struktura poskytovatelů na trhu dalšího vzdělávání ‐ Regiony ČR, [citace 6.7.2013], dostupné z  
<http://www.dvmonitor.cz/system‐indikatoru/ii‐vstupy/ii‐5‐poskytovatele‐dalsiho‐vzdelavani/ii‐5‐1‐pocet‐a‐struktura‐
poskytovatelu‐na‐trhu> 
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4 Poptávka po vzdělávání dospělých 
4.1 Poptávka od úřadu práce 
Úřad práce České republiky v rámci své působnosti umožňuje fyzickým osobám získat 
kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání. Poskytuje 
rekvalifikační kurzy. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření 
nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Při 
určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního 
stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována. 
 

4.2 Poptávka od občanů 
Výsledky  šetření Národního ústavu pro vzdělávání, které zjišťovalo překážky bránící 
jedincům, občanům, jednotlivcům jako zaměstnancům účastnit se vzdělávání dospělých, 
nepřinesly zrovna pozitivní zjištění. Zaměstnanci většinou uvádí, že pokud oni sami mají 
zájem o další vzdělávání, představují nejvýznamnější bariéry dalšího vzdělávání zejména 
nedostatek času, zapříčiněný především z rodinných a pracovních důvodů a finanční 
nákladnost spojená se vzděláváním. S odstupem pak další závažnější bariéry účasti zahrnují 
nedostatečnou vzdělávací nabídku v okolí a podporu od zaměstnavatele.11

4.3 Poptávka od zaměstnavatelů 
Analýza, kterou provedla Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) ukázala, že firmy 
mají rozdílné požadavky, pokud jde o výuku cizích jazyků, vzdělávání v tématice týmové 
spolupráce a odborných dělnických profesí. Převážná většina dotázaných firem se chce 
zaměřit na výuku cizích jazyků externími lektory. Zájem využívat interní lektory je daleko 
menší. Při srovnání záměru se skutečností nejsou patrné žádné výrazné změny. Externí 
školitelé budou pro vzdělávání v oblasti týmové spolupráce výrazně více využívaní firmami 
v průmyslu a stavebnictví. Firmy v dopravě a službách chtějí interní a externí lektory využívat 
přibližně stejně. Počet firem, které cíleně získávají informace o možnostech vzdělávání, byl 
docela velký. Nejaktivnější přístup v získávání informací o dalším vzdělávání mají: 
− průmyslové podniky (pouze 3 % těchto firem uvedlo, že informace cíleně nezískává) 
− firmy poskytující služby (5 % firem nezískává informace) 
− firmy podnikající v dopravě (6 % firem informace cíleně nezískává). 
 

                                                 
11 Národní ústav pro vzdělávání, Zajištění koncepčního řešení v oblasti stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců, 
[citace 6.7.2013], dostupné z < http://www.nuv.cz/file/406> 
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5 Nabídka vzdělávání dospělých 
5.1 Jak koresponduje s poptávkou? 
Nabídka dalšího vzdělávání velmi úzce koresponduje s poptávkou. Zahrnuje totiž široké 
spektrum kurzů a dalších forem vzdělávání. Nejméně početnou skupinu nabídky dalšího 
vzdělávání tvořily kurzy zájmové. Jejich absolvování nevede přímo k získání profesních (jak 
odborných, tak obecných) dovedností a nepřispívají ke zvýšení, rozšíření nebo změně 
kvalifikace uchazeče. Zájmové kurzy se ve veřejných databázích objevují okrajově, protože je 
zájemci hledají přímo u jednotlivých institucí (sportovní centra apod.). Společně s kurzy 
nezařazenými zaujímají 10 % celkové nabídky. 
Kurzy jazykové představují 24 % z celkového počtu. Absolvování těchto kurzů vede zcela 
jistě k získání schopností, které mohou být uplatněny v profesním životě jedince, přesto svou 
povahou nejsou vázány na konkrétní profese a jedná se spíše o znalosti všeobecné. Také 
v kategorii jazykových kurzů bylo provedeno podrobnější členění. Převážná část jazykových 
kurzů (98 %) je koncipována k rozvoji obecných jazykových schopností, přičemž zbylá 2 % 
kurzů je zaměřena na rozvoj specifických jazykových znalostní (jedná se o kurzy např. 
němčina pro účetní, angličtina pro právníky atd.). Zbylých 66 % kurzů lze označit jako 
profesně zaměřené.  
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6 Kvalita institucí a lektorů 
6.1 Kvalitní vzdělávací instituce  
Tato kapitola pojednává o základních milnících kvality vzdělávací instituce. Cílem je 
sumarizovat charakteristiku opravdu kvalitní vzdělávací instituce. A jaká má tedy být? 
Autorita - kvalitní vzdělávací instituce je ve své odbornosti uznávanou autoritou 
s mnohaletou tradicí a zkušenostmi. Strategie – kvalitní vzdělávací instituce nepochybně 
musí být strategicky řízena. Má zpracovánu vlastní dlouhodobou strategii rozvoje a je 
schopna se soustředit na svůj neustálý rozvoj, nabízet vzdělání dle potřeb trhu práce. Platnost 
dohod - Dodržuje sjednané dohody, respektuje příslušné právní předpisy, je členem 
respektovaných profesních sdružení a chová se eticky i vůči konkurenci. Orientace na 
zákazníka - Je zákaznicky orientována, klient je vždy v centru její pozornosti. Dokáže nejen 
úspěšně nabídnout svůj produkt, ale také klientovi při jeho volbě komplexně poradit. 
Vzdělávání na klíč - Je schopna realizovat vzdělávání na klíč podle potřeb klienta, využívá 
vlastní studijní materiály a didaktické pomůcky. Kvalitní lektoři - Pečuje o trvalé zvyšování 
kvality svých lektorů a dalších spolupracovníků. Moderní výukové prostory - Realizuje 
vzdělávací akce v prostorách odpovídajících hygienickým a psychohygienickým zásadám, 
dbá na odpovídající komfort při vzdělávacích akcích. Moderní technologie - Využívá 
moderní technologie a aplikuje aktuální poznatky andragogiky. Reference - Je schopna 
předložit reference, vč. kontaktů na referenční osoby. Očekávání klientů - Snaží se nejen 
naplnit, ale i předčit očekávání svých klientů.12

6.2 Kvalitní lektor dalšího vzdělávání 
Respektovaná osobnost – kvalitní lektor dalšího vzdělávání je respektovanou osobností, 
odborníkem s komplexními a aktuálními poznatky v oboru, ve kterém působí. Etika a čest – 
dobrý lektor dodržuje etický kodex. Je vždy čestný ve vztahu k zaměstnavateli, zadavateli 
i účastníku vzdělávání (ke klientovi). Poslání – kvalitní lektor dělá svou práci rád a vnímá 
ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a empatický. Má autoritu, povzbuzuje a vede 
účastníky, je předvídavý, kreativní a schopný improvizace. Kompetence – respektovaný 
lektor neustále aktualizuje své lektorské a odborné kompetence, účastní se vzdělávacích 
a rozvojových akcí, studuje odborné zdroje, popř. sám publikuje. Profesionalita – lektor 
profesionál šíří a podporuje dobré jméno instituce svou profesionalitou, chováním 
a vystupováním. Cíle – analyzuje a respektuje potřeby klienta v rámci své odbornosti 
a zadání. Dosahuje cílů, které se zavázal naplnit. Vedení – dokáže provést klienta procesem 
přípravy, realizace a evaluace vzdělávacího procesu. Znalosti – zná širokou škálu metod 
a technik vzdělávání a využívá je s ohledem na obsah a cíle vzdělávání i cílovou skupinu. 
Týmový duch – kvalitní lektor je schopen týmové spolupráce. 

                                                 
12 Asociace  institucí  vzdělávání  dospělých,  Desatero  kvalitní  vzdělávací  instituce,  [citace  12.9.2013],  dostupné  z  < 
http://www.aivd.cz/sites/default/files/desatera_tisk.pdf> 
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7 Financování dalšího vzdělávání 
Na financování dalšího vzdělávání, jehož důležitou a nedílnou součástí jsou týdny vzdělávání 
dospělých, se podílejí různé subjekty. Další vzdělávání financují jeho jednotliví účastníci, 
jejich zaměstnavatelé, stát či jiné veřejné subjekty a různá sdružení či neziskové organizace. 
V posledních letech však započala výrazná podpora dalšího vzdělávání ze strukturálních 
fondů, regionálních zdrojů. Tato finanční podpora se již začíná projevovat i ve statistikách.13

7.1 Mezinárodní úroveň 
Protože existují rozdíly v chápání vzdělávání dospělých a také v tom, kolik veřejných 
a soukromých zainteresovaných stran se na něm účastní, je obtížné sehnat spolehlivá 
a srovnatelná data o jeho financování. Některé země uvádějí náklady na vzdělávání dospělých 
jako procentuální podíl z hrubého domácího produktu (HDP), jiné jako podíl ze státního 
rozpočtu a ještě jsou takové, které uvádějí, jaký podíl jde na vzdělávání dospělých 
z celkového rozpočtu určeného na vzdělání v jejich zemi.  

7.2 Národní úroveň 
Další vzdělávání je zejména v poslední době rovněž výrazně podporováno prostřednictvím 
dotačních programů. V České republice se jedná zejména o možnost čerpat dotace na další 
vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost.  

7.3 Krajská úroveň 
Velmi důležitá je finanční podpora projektů podporující další vzdělávání na krajské úrovni. 
Jedná se zejména o finanční spoluúčast krajských úřadů jednotlivých krajů za účelem zlepšení 
finanční situace dalšího vzdělávání. Tímto postupem je možno sekundárně dosáhnout zvýšení 
počtu absolventů kurzů dalšího vzdělávání. Důležitým faktorem úspěchu financování 
vzdělávání dospělých je výběr takových projektů, které nejeví známky duplicity a jsou 
inovativní, skýtají nové možnosti pro frekventanty kurzů realizovaných v rámci daných 
projektů. 

                                                 
13 DV MONITOR,  Financování  dalšího  vzdělávání  [citace  6.7.2013],  dostupné  z  <http://www.dvmonitor.cz/financovani‐
dalsiho‐vzdelavani> 

18 
 



 
 

„Právní aspekty partnerství“ 

8 Právní úprava vzdělávání dospělých 
8.1 Základní legislativa 
Samostatný zákon, který by se zabýval výhradně dalším vzděláváním v České republice, 
neexistuje. Základními právními dokumenty, které upravují systém vzdělávání v České 
republice, jsou Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Tyto rámcové 
dokumenty jsou blíže specifikovány a doplněny dalšími zákonnými a podzákonnými 
normami, vytvářejícími obecný legislativní rámec vzdělávání v ČR v podobě základního 
odvětvového zákona (školský zákon), nařízení vlády, vyhlášek a vnitřních předpisů 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V modifikaci pro oblast vzdělávání dospělých, 
tj. vzdělávání celoživotního, se pak konkrétně jedná především o: 
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
‐ zabývá se organizací vzdělávání ve školách, akreditací a způsoby řádného ukončení studia 

pro získání osvědčení, popř. uznání vzdělání zahraničního  
‐ upravuje formy, jimiž může vzdělávání dospělých probíhat: střední vzdělávání, 

nástavbové studium a vyšší odborné vzdělávání, včetně možnosti dalšího vzdělávání 
pomocí kursů 

‐ na základě novely zavádí:  
o zkrácené studium k získání výučního listu (§ 84)  
o zkrácené studium k získání maturitního vysvědčení (§ 85) 
o možnost získat stupeň vzdělání bez předchozího vzdělávání na střední nebo vyšší 

odborné škole (§ 113d) 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
‐ upravuje organizaci vysokých škol (včetně škol soukromých), jakožto klíčových 

poskytovatelů dalších forem vzdělávání uskutečňujících akreditované studijní programy 
a programy celoživotního vzdělávání; 

‐ podmínky pro poskytování programů celoživotního vzdělávání stanovuje § 60. 
Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
‐ upravuje pravidla pro systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, práva 

a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání, včetně působnosti orgánů státní správy; 
‐ ošetřuje problematiku: 

o kvalifikací, 
o kvalifikačních standardů a hodnotících standardů profesní kvalifikace, 
o Národní soustavy kvalifikací. 
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Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
‐ upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, včetně povinnosti 

obnovovat a upevňovat kvalifikaci. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
‐ stanovuje povinnost zaměstnance udržovat a popřípadě obnovovat si svoji odbornou 

kvalifikaci. 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
‐ jako jeden z klíčových bodů aktivní politiky zaměstnanosti uvádí rekvalifikaci 

a poradenství. 
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů 
o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 
‐ stanovuje podmínky pro akreditaci vzdělávacího zařízení poskytujícího rekvalifikační 

vzdělávání. 
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení 
vydaných zahraničními školami 
‐ stanovuje podmínky o uznání v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy 

o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání. 

8.2 Pojem partnerství 
Problematiky vzdělávání se v aktuální legislativě pojem partnerství dotýká ve výkladu vztahu 
dvou fyzických či právnických osob dle ustanovení občanského, pracovního a obchodního 
práva, popř. práva správního či autorského, a to ať již ve formě smluvních stran, 
či partnerů konajících na základě méně formální dohody.  
Takto definovaný pojem partnerství však není až na výjimky v české legislativě explicitně 
uváděn.  Na zákonné úrovni se objevuje pouze ve školském zákoně (§ 32a a 180a): 
§ 32a Spolupráce škol a školských zařízení 
(1) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která hodlá 
uskutečňovat projekt financovaný z prostředků Evropské unie, jehož předmětem je podpora 
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb podle tohoto zákona (dále jen 
„předkladatel projektu“), může uzavírat s ostatními právnickými osobami vykonávajícími 
činnost školy nebo školského zařízení a dalšími osobami oprávněnými k výkonu činnosti 
související s předmětem projektu (dále jen „partner“) smlouvy o partnerství. 
(2) Smlouvou o partnerství se partner zavazuje podílet se svým jménem a na svůj účet na 
uskutečňování projektu a předkladatel projektu se zavazuje poskytnout partnerovi finanční 
prostředky, které na projekt obdrží, ve výši odpovídající podílu partnera na uskutečňování 
projektu. (Dále v § 32a upravovány formální a obsahové náležitosti smlouvy o partnerství.) 
§ 180a 
(1) Obec, která hodlá uskutečňovat projekt financovaný z prostředků Evropské unie, jehož 
předmětem je podpora kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb podle 
tohoto zákona, může uzavírat s právnickými osobami vykonávajícími činnost školy nebo 
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školského zařízení smlouvy o partnerství. Na obsah a formu smlouvy o partnerství uzavírané 
obcí se obdobně vztahuje § 32a. 
(2) Uzavírá-li obec smlouvu s právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení, kterou nezřizuje, je podmínkou platnosti smlouvy doložka osvědčující souhlas 
zřizovatele s tím, aby právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela. 
(3) Na uzavírání smluv o partnerství a právní vztahy z těchto smluv se nevztahuje právní 
úprava veřejných zakázek. 
Na podzákonné úrovni se pojmem hlouběji zabývá Česká školní inspekce v každoročně 
vydávaných kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských 
služeb (na základě § 12, § 21, § 167 a násl. školského zákona a příslušných rámcových 
vzdělávacích programů). Partnerství dle definice ČŠI ČR zahrnuje nejen partnery školy dle 
ŠZ, ale i další subjekty – např. neformální rodičovské organizace, „partnerské školy“, 
sponzory atd. 
Právní pojem partnerství ve vhodném významu, tedy jako partnerství subjektů účastnících se 
procesu vzdělávání, je tak možné nalézt víceméně jen v dokumentaci dotačních programů 
Evropské unie na podporu vzdělávání14 – ať už přímo, nebo v dokumentech je zmiňujících 
(např. soubory pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší 
odborné školy a školská zařízení na daný školní rok). Samotná opatření vzdělávací politiky 
Evropské unie jsou upravena v závazných právních aktech EU (primární a sekundární právní 
dokumenty, právní rozhodnutí Evropského soudního dvora) i dalších, již nezávazných, 
zdrojích (různé dohody, rozhodnutí politických grémií EU). 
 
Vzor smlouvy o partnerství pro projekty OP RLZ: http://www.esfcr.cz/file/7429/  

8.3 Další typy partnerství 
I když není definováno formálně, faktické partnerství může mít různé další podoby. 

8.3.1 Společnost  
Podnikání v rámci sdružení fyzických osob bez právní subjektivity je v současné praxi 
poměrně časté. Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti od roku 2014, již tento pojem 
nezná. Neznamená to ale konec podnikání ve sdružení pro již existující sdružení. 
Podle nového Občanského zákoníku (§ 2716 a následující) vzniká společnost, jestli se zaváže 
smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. 
Nový občanský zákoník dále popisuje také založení společnosti, správu společnosti, práva 
a povinnosti společníků a samozřejmě možnost zániku společnosti. Ustanovení o společnosti 
v novém občanském zákoníku nahrazují dosavadní smlouvu o sdružení v občanském 
zákoníku. 

                                                 
14 Na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace 
nabízející nebo podporující toto vzdělávání je zaměřen program Grundtvig v rámci programu Socrates. 
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8.3.2 Klastry 
Jedním z druhů partnerství jsou klastry. I když klastry jsou typické pro průmyslné podniky 
a firmy, jejich formy se vyskytují i v oblasti vzdělávání. Klastr je soubor regionálně 
propojených společností či podnikatelů a přidružených institucí a organizací, zejména institucí 
terciárního vzdělávání (vysoké školy, vyšší odborné školy), jejichž vazby mají potenciál 
ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti (www.businessinfo.cz). 

Z právního hlediska teď aktuálně může klastr mít formu občanského sdružení, zájmového 
sdružení právnických osob, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva. 
S platností nového OZ se ruší občanské sdružení i zájmové skupiny. 
Příkladem klastru ve vzdělávání je projekt Národní klastr informačního vzdělávání 
(NAKLIV). 

 

 NAKLIV – příklad klastru ve vzdělávání 

Klastr vznikl v reakci na výzvu pro předkládání projektů do Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (spolufinancované Evropskou unií) vyhlášenou v únoru 2009 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Následně svolal Kabinet informačních 
studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně potenciální partnery, kteří by rádi posílili 
spolupráci a nastartovali vzájemnou výměnu znalostí na poli informačního vzdělávání. 
Výsledkem této aktivity bylo podání projektu, do kterého se zapojilo kromě žadatele 
(Masarykova univerzita) také dalších 7 partnerských institucí. Projekt uspěl a byl doporučen 
k financování. 

Smyslem projektu není vytvořit klasický klastr typický pro průmyslovou a komerční sféru. 
Realizátoři chtějí především využít výhody, jež možnost klastrování nabízí: posílit 
konkurenceschopnost, iniciovat výměnu znalostí a zkušeností, efektivněji využívat lidské 
i finanční zdroje a podpořit intenzivnější inovaci produktů v oblasti informačního vzdělávání. 
Hlavním cílem NAKLIVu je iniciovat a následně všestranně podporovat síťování a spolupráci 
v oblasti informačního vzdělávání nejen na úrovni institucí, ale i jednotlivých expertů. 

8.3.3 Konsorcium  

Konsorcium je příležitostné sdružení podniků zpravidla za účelem společného zhotovení 
určité velké zakázky nebo jiné účasti v operaci velkého rozsahu. Konsorcia mohou být jak 
zcela neformální, tak podpořená společnou smlouvou o spolupráci. Právní řád konsorcia 
nedefinuje. Jde o volné sdružení institucí, které nemá právní subjektivitu. Zastupuje ho řešitel 
projektu.  

8.3.4 Zájmové sdružení právnických osob a občanské sdružení  
Tyto sdružení mohly vznikat po dobu platnosti starého občanského zákoníku. V novém 
zákoníku platném od r. 2014 už tato možnost není. Nový občanský zákoník (zákon 
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č. 89/2012 Sb., dále jen „nový OZ“) právní úpravu zájmových sdružení právnických osob 
neuvádí. S účinností tohoto zákona již nebude možné další nové sdružení založit, nastane tedy 
tzv. „stop stav“ v počtu zájmových sdružení právnických osob, který se bude již pouze 
snižovat. Podle § 3051 nového OZ zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle 
dosavadních právních předpisů se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Zájmové 
sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolek podle nového OZ; 
ustanovení nového OZ o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně. 

8.3.5 Spolky  
Spolky nahrazují v novém OZ činnost občanských sdružení i zájmových sdružení 
právnických osob. § 214 uvádí definici spolku, kde se píše, že alespoň tři osoby vedené 
společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný 
svazek členů a spolčovat se v něm. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování 
a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Spolky jsou chápány jako 
neziskové organizace. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být 
nemůže.  
Po zrušení institutu zájmových sdružení právnických osob se tak spolek stává hlavním 
právním základem pro vznik partnerství. 

8.4 Spolupráce veřejného a soukromého sektoru a dodavatelsko – odběratelské 
vztahy jako forma partnerství 

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru může probíhat na základě všech druhů 
partnerství popsaných v části Další typy partnerství (společnosti, klastry, konsorcia, zájmová 
sdružení, spolky). Kromě toho jsou mezi veřejným a soukromým sektorem časté partnerství 
realizované na základě obchodních vztahů. Jde například o případy, kdy instituce potřebuje 
zajistit další vzdělávání svých klientů nebo zaměstnanců.  

8.4.1 Zadavatelem zakázky je soukromá firma 
Kromě výše popsaných forem partnerství můžeme za partnerství považovat i nejběžnější 
formu spolupráce v oblasti dodavatelsko – odběratelských vztahů prostřednictvím smluv 
o realizaci nebo provedení zakázky. Když se nejedná o veřejnou zakázku, jsou právě tyhle 
typy smluv běžné v obchodním styku mezi soukromými institucemi a vzdělávacími 
institucemi. Vzdělávací institucí může v tomto případě být veřejná i soukromá škola či jiná 
akreditovaná instituce. Subjekty v tomto případě uzavírají obchodní smlouvy podle § 1746 
odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 
Obchodní smlouvy nemusí být uzavřené písemně. Část obsahu smlouvy lze určit také 
odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými 
organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím 
smlouvu známé nebo k návrhu přiložené. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před 
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zněním obchodních podmínek. K uzavření smlouvy lze užít smluvních formulářů užívaných 
v obchodním styku. 
Smlouvy se uzavírají na provedení množství jednorázových zakázek. Příkladem může být 
situace, když si soukromá firma objedná školení svých zaměstnanců u vzdělávací instituce. 
Příklad: Vzorová smlouva o realizaci zakázky školení – soukromá firma jako zadavatel: 
http://www.esfcr.cz/modules/procurements/file.php?i=47343&n=smlouva-o-realizaci-
vzdelavaci-aktivity.pdf

8.4.2 Zadavatelem zakázky je veřejná instituce 
Mezi veřejnými institucemi je častým zadavatelem zakázek v oblasti vzdělávání Úřad práce 
České republiky (ÚP ČR) a jeho krajské pobočky. Typickými zakázkami ÚP ČR jsou 
rekvalifikační kurzy uchazečů o zaměstnání. Zakázka ÚP na provedení rekvalifikačních kurzů 
se zatím řídí zákonem o veřejných zakázkách (Zákon 137/2006 Sb.). 
Po výběrovém řízení podepíše příslušná pobočka ÚP ČR s budoucím realizátorem dohodu 
o rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce podle §108 Zákona č. 435/2004Sb 
(Zákona o zaměstnanosti). Dodavatelem může být soukromá i veřejná vzdělávací instituce. 
Rekvalifikační kurzy můžou být rovněž podpořeny z dotací Evropského sociálního fondu. 
Dohodě o provedení rekvalifikace může u větších zakázek předcházet uzavření Rámcové 
smlouvy. Rámcová smlouva je popsána v kapitole 8.7.1. 
 
Příklad zakázky na zabezpečení rekvalifikačního kurzu ÚP a vzor dohody mezi Zadavatelem 
(ÚP) a Dodavatelem (vzdělávací institucí): 
http://portal.mpsv.cz/upcr/vz/2013_09_12_brno_-_pracovnik_v_socialnich_sluzbach_-
_vyzva.pdf
 
Příklad: Zakázka Úřadu práce realizovaná soukromou firmou financovaná z ESF: 
http://www.esfcr.cz/zakazky/rekvalifikacni-kurzy-v-oblasti-graficke-prace-a-tvorba-www
 
Vzor Rámcové smlouvy ÚP: 
 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/verejne_zakazky/priloha_6_-_ramcova_smlouva.pdf

8.4.3 Konkurenční prostředí versus partnerství mezi subjekty dalšího vzdělávání 
 
Velký problém v současné době představuje aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Podle zákona o veřejných zakázkách je jediným kritériem, podle kterého veřejný zadavatel 
musí vybrat realizátora zakázky, nabídnutá cena. Tato situace pak vede k tomu, že zadavatelé 
jsou nuceni upřednostnit firmy, které poskytují levnější, avšak méně kvalitní služby. 
Podobným způsobem tlačí zákon i na dodavatele, když je nutí konkurovat si výhradně cenou. 
Potenciální zájemce o realizaci veřejné zakázky pak nemůže do výběrového řízení nabídnout 
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konkurenční výhodu v podobě vyšší kvality, ale musí přizpůsobit svoji nabídku kritériu 
nejnižší ceny. Celkově tak uplatňování zákona o veřejných zakázkách vede k situaci, kdy ve 
výběrových řízeních vítězí dodavatelé nabízející nízkou kvalitu za minimální ceny. V případě 
zakázek v oblasti dalšího vzdělávání jsou znevýhodněny především renomované a kvalitní 
vzdělávací instituce, pro které přednáší nebo píší celostátně uznávaní odborníci a naopak se 
setkáváme se vzdělávacími institucemi, které vychází z jednoho či několika málo 
spolupracujících a často málo kvalitních lektorů.  

8.5 Neformální spolupráce 
Kromě výše popsaných forem spolupráce zakotvených písemně může partnerství probíhat i na 
méně formálním základě. Pokud jde například o vzájemnou lektorskou výpomoc, zapůjčení 
prostor či vybavení, může spolupráce smluvních stran probíhat čistě neformálně bez 
jakýchkoliv písemných ujednání. Neformální spolupráce se většinou týká práce na projektech 
menšího rozsahu a má charakter příležitostné a jednorázové výpomoci. Dlouhodobější 
spolupráce překračující rámec občasné výpomoci by měla být uzavřena písemnou smlouvou. 

8.6 Typy smluvních vztahů v rámci zajišťování VD 
Právní vztahy mezi účastníky vzdělávání dospělých nabývají často podoby trojdohody mezi 
zaměstnavatelem, který vysílá své zaměstnance za účelem zvýšit jejich kvalifikace, samotným 
vzdělávaným zaměstnancem a poskytovatelem vzdělávací aktivity, tedy vzdělavatelem. 
Úpravu smluvních vztahů v rámci vzdělávání dospělých je nutno řešit s ohledem na: 

a. vztah k organizaci, 
b. typ organizace, 
c. typ studia. 

Pro vzdělávací aktivity realizované neziskovou organizací založenou státem, krajem nebo 
obcí je ve vyjmenovaných případech vztah realizován na základě správního rozhodnutí, které 
je vydáváno po splnění podmínek vyžadovaných organizátorem vzdělávání (např. dosažení 
věku, dosažení potřebné úrovně předchozího vzdělání, splnění přijímacího řízení, test, ústní 
pohovor atd.). Další podmínky pro řádné naplňování studia pak stanovuje studijní řád. 
U soukromého poskytovatele vzdělání je nutné uzavřít individuální smlouvu, která vychází 
z občanského zákoníku15 a je zaměřena konkrétně na daný typ a průběh vzdělávání (př. 
vysokoškolské studium bakalářského či magisterského stupně, denní či kombinované). 
Smlouva přesně definuje zejména podmínky přijetí, resp. jejich naplnění, podmínky naplnění 
studijního řádu a samozřejmě u soukromých subjektů ve většině případů i oblast finanční, 
tedy výši školného popř. kurzovného atd. Dále jsou ve smlouvě zapracovány i povinnosti 
vzdělavatele.  

                                                 
15 Předcházející zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb. 
v účinnosti od 1. 1. 2014.
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Protože v takovémto případě je podnikatel pouze jednou stranou smluvního vztahu 
(druhou je nepodnikatel – spotřebitel), řídí se smluvní vztah občanským zákoníkem, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Nový občanský zákoník definuje základní pojmy jako např. 
fyzická a právnická osoba, vlastnické právo, zástavní právo a oblast vztahů mezi podnikateli 
a spotřebiteli v rámci tzv. spotřebitelských závazkových vztahů (spotřebitelské smlouvy 
§ 1810 - 1819).  
V novém občanském zákoníku č.89/2012 Sb. je závazková část uvedena od § 1721. 
V novém pojetí smluvně-právních vztahů je vyjádřena především důležitost vůle smluvních 
stran. § 1723 odst. 2 uvádí, ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí 
přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností. Dále v § 1725 se 
uvádí: „Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je 
stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.“ Dále se uvádí, že 
„Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již měly 
ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště 
s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely 
i bez ujednání této náležitosti.“ Důležitou částí zákona je ustanovení § 2632, ve kterém 
se uvádí, že není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá zhotovitel výsledek své činnosti 
objednateli. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno 
a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. A následný § 2633 uvádí, že výsledek činnosti, 
který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel 
poskytnou i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. 
Dříve pro potřeby spolupráce mezi institucemi upravoval tzv. obchodní závazkové vztahy 
zákon č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník (část 3., § 261-755). Obchodní zákoník upravoval 
obchodní závazkové vztahy jak mezi podnikateli navzájem, tak též mezi státem nebo 
samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se 
týkali zabezpečování veřejných potřeb. 
Nyní nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. upravuje tyto vztahy v § 1-14, § 545, § 555 a 
následující, 558 odst. 2, 574 a následující, § 609 až 653, § 1721 až 3014, § 3017 – 3076. 
Důležitým ustanovením nového občanského zákoníku je § 1746 odst. 2. Podle tohoto 
paragrafu může být uzavřena smlouva, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však 
účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena nebude. 
Zákoník práce pak upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 
a živnostenský zákon uvádí podmínky, za kterých mohou podnikatelé vykonávat 
podnikatelskou činnost, a kontrolu nad jejich dodržováním. 
V kontextu finanční podpory z fondů Evropské unie mohou dále subjekty uzavřít tzv. 
smlouvu o partnerství, a to na základě podmínek a požadavků jednotlivých programů. 
Předmětem této smlouvy je úprava právního postavení příjemce a jeho partnerů, jejich úlohy 
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu. 
Vztahy mezi příjemcem a jeho partnery se řídí principy partnerství, které jsou pro projekty 
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z oblasti vzdělávání vymezeny v Příručce pro příjemce finanční podpory, například 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
 
Vzor smlouvy o partnerství pro žadatele a příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost v období 2007-2013 a další informace nabízí MŠMT ČR: 
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/smlouva-o-partnerstvi). 

8.7 Příklady smluvních vztahů 
Smlouvy, které můžou zakládat partnerství, jsou například: 

8.7.1 Rámcová smlouva 
Rámcovou smlouvu definuje Část III (§89 – 92) Zákona o veřejných zakázkách. Uzavření 
rámcové smlouvy zjednodušuje další zadávání veřejných zakázek, protože veřejný zadavatel 
následně kontaktuje společnosti, se kterými má uzavřenou rámcovou smlouvu. Rámcová 
smlouva může být uzavřena s více uchazeči najednou, v takovém případě alespoň se třemi. 
Rámcová smlouva je sama veřejnou zakázkou a výběr společností k uzavření této smlouvy se 
řídí stejnými pravidly jako standardní veřejné zakázky. 
Podle Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 23 Cdo 1888/2007 a 32 Cdo 24/2010 rámcová 
smlouva nezakládá závazkový vztah, což znamená, že z ní nevznikají pohledávky a závazky 
smluvních stran. Význam rámcových smluv je v tom, že strany, když předpokládají 
dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejich prostřednictvím základní pravidla, jimž budou 
podléhat všechny pozdější konkrétní (tzv. realizační) smlouvy na jejich základě v budoucnu 
uzavřené, pokud nebude v realizační smlouvě ujednáno jinak.  
 
Vzor rámcové smlouvy ÚP 
 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/verejne_zakazky/priloha_6_-_ramcova_smlouva.pdf

8.7.2 Nájemní smlouva 

Za jistý druh partnerství se dají považovat také závazky plynoucí z nájemních smluv nebo 
z pracovních dohod DPP a DPČ.   
Nájemní smlouvou podle Hlavy VII OZ platného od 1.1.2014 pronajímatel přenechává za 
úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. Smlouva 
určuje také způsob a účel užívání věci, typicky prostor. Nájemní smlouvu je možné uzavřít na 
movité i nemovité věci. 

8.7.3 Dohody konané mimo pracovní poměr 
Dohodami konanými mimo pracovní poměr se rozumí Dohoda o provedení práce (DPP) 
a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Jedná se o druh pracovněprávního vztahu, který je 

27 
 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/smlouva-o-partnerstvi
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/verejne_zakazky/priloha_6_-_ramcova_smlouva.pdf


jednodušší z hlediska administrace, ale zaměstnanci přináší méně ochrany než pracovní 
poměr založený pracovní smlouvou. 
Vzdělávací instituce uzavírají DPP a DPČ s externími pracovníky, kteří pro instituci 
vykonávají jednorázovou nebo dočasnou činnost. Jde často o externí lektory nebo jiné 
odborné pracovníky. 

8.8 Právní zakotvení institucí poskytujících další vzdělávání  
Právní postavení vzdělávacích institucí vychází především ze zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dále pak obchodní zákoník, občanský zákoník 
a další zvláštní právní předpisy. 
Školský zákon zavádí právní formu vzdělávací instituce jakožto školské právnické osoby 
s právní subjektivitou. Hlavní činností školské právnické osoby je poskytování vzdělávání 
podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona (ten se v kontextu dalšího vzdělávání 
týká středního, nástavbového a vyššího odborného vzdělávání) a školských služeb podle 
tohoto zákona.  
Zřizovatel školské právnické osoby může být veřejný (ministerstvo, kraj, obec nebo svazek 
obcí), soukromý (PO i FO), popř. se může jednat o více spolupracujících zřizovatelů z obou 
sektorů, včetně účastníků zahraničních. Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve 
věcech zřízení, vzniku, zrušení a zániku školské právnické osoby přiměřeně ustanovení 
zákona o obchodních korporacích o založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních 
společností, popř. ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně 
o přeměnách obchodních společností a družstev. 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách rozeznává dle § 2 vysoké školy veřejné, 
soukromé a státní. 
Veřejné vysoké školy (část 2., § 5-38) se zřizují nebo zrušují pouze zákonem, v němž se také 
stanoví její název a sídlo. Zákon též pevně stanoví orgány vysoké školy a další náležitosti. 
Seznam veřejných vysokých škol je k dispozici na adrese www.msmt.cz/vzdelavani/verejne-
vysoke-skoly-4. 
Státní vysoké školy (část 12., § 94-95), jakožto vysoké školy vojenské nebo policejní, 
vzdělávají odborníky zejména pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory. Mohou na nich však 
studovat též studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru ani vojáky v činné službě. 
V současnosti se jedná pouze o Policejní akademie České republiky v Praze a Univerzitu 
obrany v Brně (více informací na adrese www.msmt.cz/vzdelavani/statni-vysoke-skoly-
webove-stranky). 
Specifická je pozice soukromé vysoké školy (část 3., § 39-43), která musí získat nejprve 
státní souhlas (§ 39) od resortního ministerstva (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky). Právo působit jako soukromá vysoká škola se vztahuje na PO, které mají 
sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého 
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členského státu Evropské unie, nebo které byly zřízeny nebo založeny podle práva některého 
členského státu Evropské unie. 
Aktuální seznam akreditovaných soukromých vysokých škol je k dispozici na adrese 
www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-verejnych-soukromych-skol.  

8.9 Partnerství mezi subjekty dalšího vzdělávání 
Partnerskými organizacemi v dalším vzdělávání jsou státní a soukromé vzdělávací instituce, 
firmy, úřady práce. Partnerství může být uzavíráno například s následujícími záměry: 

1. Odborné školy spolupracují v oblasti dalšího (celoživotního) vzdělávání se 
zaměstnavateli, např. při uskutečňování kurzů poskytujících povinnou odbornou 
přípravu pro výkon specifických činností, jako je např. obsluha speciálních strojů 
a zařízení, apod., u kterých je vyžadována odborná zkouška. Často také realizují 
rekvalifikační kurzy. 

2. Dalším partnerstvím mezi subjekty je možné chápat i vztah mezi vzdělávacími 
institucemi navzájem. To jsou vzdělávací instituce, které jsou zřízeny dle zákona 
a vzdělávacími institucemi na základě soukromých aktivit. Zde dochází k navazování 
v oblasti odborné, a to tak, že institucionální organizace především svůj zájem 
zaměřují v oblasti celoživotního vzdělávání na pokračování úvodního vzdělávání a na 
to navazujících kvalitativně vyšších stupňů např. středního či vysokého vzdělání nebo 
specializovaných oborových rekvalifikací či kurzů. Při čemž organizace zaměřené 
výhradně na celoživotní vzdělávání nabízí v rámci spolupráce v oblasti odborné 
specialisty z praxe a jsou schopny provázat zájemce o vzdělání s koordinací 
základního a celoživotního učení. 

 
 Příklad partnerství vzdělávacích institucí: česká vzdělávací instituce a zahraniční 
 universita 
 

Česká vzdělávací instituce, v rámci celoživotního vzdělávání, bývá obvykle subjektem 
založeným na soukromoprávním vztahu. Způsob založení je doposud sdružení 
právnických osob nebo jakákoliv jiná forma podle obchodního zákoníku. Česká 
vzdělávací instituce nyní může uzavřít smlouvu se zahraniční vzdělávací institucí 
o vzájemné spolupráci při tvorbě vzdělávacích osnov a studijních plánů dle 
občanského zákoníku § 1746 a následující. Tyto dohody se uzavírají na dobu určitou 
a jsou pak závazné pro obě strany. 
V dohodě se smluvní strany zavazují ke spolupráci při tvorbě a provozu studijních 
programů. Společně pak vypracují a schválí programový dokument, který obsahuje 
všechny podmínky studijního programu, jako jsou například skladba povinných 
a volitelných kurzů, minimální a maximální počet přijatých studentů, obsahy zkoušek, 
časovou dotaci a rozsah zapojení vyučujících, administraci a externí kontrolu realizace 
programu, atd. Studenti pak mají uzavřenou smlouvu s českým partnerem o způsobu 
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výuky a finančním vyrovnání, ale na základě smlouvy mezi vzdělávacími institucemi 
mohou být tito studenti i posluchači zahraniční university. Po úspěšném absolvování 
studijního programu získávají kromě diplomu české školy i diplom od zahraniční 
instituce. 

 

9 Závěr  
Vzdělávání dospělých je stěžejní aktivitou, která koncepčně podporuje rozvoj lidských zdrojů 
v dané zemi a tím se sekundárně podílí též na lepší uplatnitelnosti absolventů vzdělávacích 
akcí na trhu práce. Cílem je motivovat potenciální účastníky celoživotního vzdělávání 
k aktivnímu přístupu ke svému osobnímu a profesnímu růstu.  
Stále více krajů v České republice vnímá velký přínos vzdělávání dospělých a aktivně se 
zapojuje do pořádání vzdělávacích akcí formou finanční spoluúčasti. Zaměstnavatelé 
pozitivně hodnotí nové možnosti dalšího vzdělávání, které se díky vzdělávání dospělých 
nabízí jejich zaměstnancům. V dnešní době, kdy rozhodujícím faktorem úspěchu jsou právě 
znalosti a dovednosti, se tak vzdělávání dospělých stává stále důležitější a mělo by být 
v maximálně široké míře podporováno. 
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10 Zkratky 
AIVD Asociace institucí vzdělávání dospělých 

DV/VD Další vzdělávání / vzdělávání dospělých 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NAKLIV Národní klastr informačního vzdělávání 

OPVK Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

RHSD Rada hospodářské a sociální dohody 

RRLZ Rada pro rozvoj lidských zdrojů 

SJZ Státní jazyková zkouška 

UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

ZUV Základní umělecké vzdělání 
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11 Zdroje ke kapitolám 1 a 3 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/narodni-soustava-kvalifikaci 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/pro-zadatele-o-autorizaci 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/overovani-a-uznavani-vysledku-dalsiho-vzdelavani 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/european-qualification-framework-evropsky-ramec-
kvalifikaci 
http://www.nsk.nuov.cz/ 
http://www.narodni-kvalifikace.cz/skupinyVzdelani.aspx 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-179 
 
kapitola 9  
http://old.nvf.cz/kvalita/index.htm 
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