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Čl. 1
1. změna Statutu Univerzity obrany v Brně
Statut Univerzity obrany v Brně, čj. MO 195797/2017-2994, registrovaný
Ministerstvem obrany dne 6. září 2017 pod čj. MO 179745/2017-7542 se mění takto:
1. V záhlaví vnitřního předpisu na straně 1 se slova „v Brně“ zrušují.
2. V názvu vnitřního předpisu na straně 1 se slova „v Brně“ zrušují.
3. V obsahu na straně 2 název článku 12 zní „Zástupce rektora pro vojenskou činnost“.
4. V obsahu na straně 2 se za článek 12 vkládá nový článek 12a, který zní „Článek 12a
Etická komise“.
5. V obsahu na straně 2 se za článek 23 vkládá nový článek 23a, který zní „Článek 23a
Služebněprávní vztahy studentů“.
6. V obsahu na straně 3 nadpis přílohy č. 1 zní: „SEZNAM FAKULT, DALŠÍCH
SOUČÁSTÍ A DALŠÍCH PRACOVIŠŤ UNIVERZITY“.
7. V článku 1 odstavci 1 se slova „v Brně“ zrušují.
8. V článku 1 odstavec 2 zní:
„(2) Úplný název univerzity zní Univerzita obrany, v anglickém jazyce University
of Defence, ve francouzském jazyce Université de la Défense, v německém jazyce
Verteidigungsuniversität, v ruském jazyce Университет обороны a ve španělském jazyce
Universidad de Defensa.“.
9. V článku 2 odst. 3 větě druhé se čárka za slovem „vědy“ zrušuje.
10. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „§ 2 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 1“ a slovo
„právních“ se zrušuje.
11. Na konci poznámky pod čarou č. 3 se doplňuje tečka.
12. V článku 6 odstavci 1 se slova „(dále jen „akademický senát univerzity“)“ zrušují.
13. V článku 6 odst. 1 větě druhé se za slova „svým svědomím“ vkládá čárka.
14. V článku 6 odstavec 2 zní:
„(2) Funkce člena akademického senátu univerzity je čestná a nezastupitelná a je s ní
spojena povinnost účastnit se zasedání akademického senátu univerzity. Funkce člena
akademického senátu univerzity je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana,
proděkana, tajemníka fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu a ředitele jiného pracoviště
pro vzdělávací a tvůrčí činnost.“.
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15. V článku 6 odstavci 3 se slova „Volební řád Akademického senátu Univerzity
obrany v Brně“ nahrazují slovy „volební řád akademického senátu univerzity“.
16. V článku 6 odstavci 4 se slova „Jednací řád Akademického senátu Univerzity
obrany v Brně“ nahrazují slovy „jednací řád akademického senátu univerzity“.
17. V článku 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady.“.
18. V článku 7 odstavci 3 se za slova „Funkční období“ vkládají slova „ostatních
členů“ a slovo „ji“ se nahrazuje slovem „je“.
19. V článku 7 odstavci 5 se slova „Předseda vědecké rady“ nahrazují slovem
„Rektor“.
20. V článku 7 odst. 6 písmenu a) se za slova „funkčního období“ vkládá slovo
„člena“.
21. V článku 7 odst. 6 písmenu e) se slova „či ztrátou“ zrušují.
22. V článku 7 odstavci 9 se slova „Jednací řád Vědecké rady Univerzity obrany
v Brně“ nahrazují slovy „jednací řád vědecké rady univerzity“.
23. V článku 8 odst. 1 věta druhá zní: „Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je
rektor.“.
24. V článku 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Členem rady pro vnitřní hodnocení je předseda akademického senátu univerzity.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.
25. V čl. 8 odstavci 4 se slovo „ji“ nahrazuje slovem „je“.
26. V článku 8 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Místopředsedu rady pro vnitřní
hodnocení jmenuje a odvolává rektor; místopředseda je jmenován z řad profesorů a docentů
univerzity.“.
27. V článku 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Ostatní jmenované členy rady pro vnitřní hodnocení jmenuje a odvolává rektor.“.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.
28. V článku 8 odst. 8 písmenu a) se za slova „funkčního období“ vkládá slovo
„člena“.
29. V článku 8 odst. 8 písmenu e) se slova „či ztrátou“ zrušují.
30. V čl. 8 odstavci 10 se slova „odst. 6 a 7“ nahrazují slovy „odst. 8 a 9“.
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31. V článku 8 odstavci 11 se slova „Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení
Univerzity obrany v Brně“ nahrazují slovy „jednací řád rady pro vnitřní hodnocení
univerzity“.
32. V článku 8 odstavci 12 se slova „Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního
hodnocení kvality na Univerzity obrany v Brně“ nahrazují slovy „pravidla systému
zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě“.
33. Poznámka pod čarou č. 21 zní:
„21 § 92 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.“.
34. V článku 9 odstavci 6 se slova „Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity
obrany v Brně“ nahrazují slovy „jednacího řádu akademického senátu univerzity“.
35. V článku 10 se před dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Prorektory jmenuje a odvolává rektor.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
35. V článku 10 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
„(2) Prorektor je podřízen rektorovi. Úseky působnosti prorektorů25 stanoví rektor
opatřením.
25

§ 10 odst. 4 zákona o vysokých školách.“.

36. V článku 11 odstavci 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: „Kvestora
jmenuje, zpravidla na základě výběrového řízení, a odvolává rektor.“.
37. V článku 11 odstavci 2 se za slova „úkolů s prorektory“ vkládají slova
„a zástupcem rektora pro vojenskou činnost“.
38. Článek 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27a zní:
„Článek 12
Zástupce rektora pro vojenskou činnost
(1) Zástupce rektora pro vojenskou činnost se služebně zařazuje personálním
rozkazem27a.
(2) Zástupce rektora pro vojenskou činnost je podřízen rektorovi.
(3) Zástupce rektora pro vojenskou činnost zodpovídá za výkon činností souvisejících
s chodem univerzity jako vojenského zařízení, vykonává pravomoci a nese odpovědnost
zástupce velitele.
(4) Zástupce rektora pro vojenskou činnost vykonává funkci velitele posádky Brno.
(5) Zástupce rektora pro vojenskou činnost může být na dobu nepřítomnosti rektora
pověřen rektorem zastupováním ve vymezeném rozsahu.
27a

§ 2 odst. 2 zákona o vojácích z povolání.“.
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39. V poznámce pod čarou č. 24 se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“.
40. Za článek 12 se vkládá nový článek 12a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 12a
Etická komise
(1) Etická komise je nezávislým orgánem pro zajištění dodržování etických standardů
v podmínkách univerzity.
(2) Složení a pravidla jednání etické komise stanoví rektor opatřením.“.
41. V článku 13 odstavec 2 zní:
„(2) Název, složení a pravidla jednání jednotlivých poradních orgánů stanoví rektor
opatřením.“.
42. V článku 14 odst. 1 větě druhé se slova „právní, vnějších vztahů, vnitřní správy
a vojenské“ nahrazují slovy „právní a vojenské a v oblasti vnějších vztahů a vnitřní správy“.
43. V článku 14 odstavci 2 se slova „zástupce rektora,“ nahrazují slovy „zástupce
rektora pro vojenskou činnost“.
44. V článku 14 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„etické komise a poradních orgánů rektora.“.
45. V článku 15 se za slova „se podílí na“ vkládají slova „výcviku a na“.
46. V článku 16 odst. 1 větě druhé se slova „rektorovi nebo jím pověřenému
prorektorovi“ nahrazují slovy „příslušnému prorektorovi“.
47. V článku 16 odst. 1 větě třetí se slova „rektorem pověřenému“ nahrazují slovy
„příslušnému“.
48. V článku 16 odst. 3 větě první se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“.
49. V článku 17 odstavci 1 se na konci písmena a) slovo „a“ zrušuje.
50. V článku 19 odstavec 4 zní:
„(4) U studijních programů uskutečňovaných podle odst. 3 písm. d) musí být
stanoveno, na které fakultě je student zapsán; student je povinen dodržovat vnitřní předpisy
této fakulty.“.
51. V článku 19 odst. 6 se slova „Akreditační řád pro akreditaci studijních programů
a pro institucionální akreditaci Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem“
nahrazují slovy „akreditační řád pro akreditaci studijních programů a pro institucionální
akreditaci univerzity, který vydá rektor opatřením“.
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
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52. V článku 21 se slova „Studijní a zkušební řád Univerzity obrany v Brně“
nahrazuje slovy „studijní a zkušební řád univerzity“.
53. Za článek 23 se vkládá nový článek 23a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 23a
Služebněprávní vztahy studentů
Rozkazy vydávanými studentům, kteří jsou vojáky z povolání, nelze zasahovat
do akademických svobod a akademických práv.“.
54. V článku 24 se slova „Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany v Brně“
nahrazuje slovy „stipendijní řád pro studenty univerzity“.
55. V článku 25 se slova „Disciplinární řád pro studenty Univerzity obrany v Brně“
nahrazuje slovy „disciplinární řád pro studenty univerzity“.
56. V článku 26 odstavci 2 se slovo „poplatku“ nahrazuje slovem „poplatků“.
57. Poznámka pod čarou č. 46 zní:
„46 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
58. V článku 28 odstavci 2 se slova „Řád celoživotního vzdělávání Univerzity obrany
v Brně“ nahrazuje slovy „řád celoživotního vzdělávání univerzity“.
59. V článku 30 odstavci 1 se slova „Řád výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně“ nahrazuje slovy „řád výběrového řízení
pro obsazování míst akademických pracovníků univerzity“.
60. V článku 32 odstavci 2 se slova „Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Univerzitě obrany v Brně“ nahrazuje slovy „řád habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem na univerzitě“.
61. V článku 36 odstavci 2 se slovo „pracovníci“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“.
62. V článku 37 odstavci 3 se slova „na univerzitě,“ nahrazují slovy „na univerzitě a“.
63. V článku 39 odstavci 1 se slova „honoris causa,“ nahrazují slovy „honoris causa
a“.
64. V článku 39 odstavec 2 zní:
„(2) Udělování poct upravuje řád pro udělování poct na univerzitě, který vydá rektor
opatřením.“.
Poznámka pod čarou č. 55 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
65. V článku 41 se na konci odstavce 2 doplňuje tečka.
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66. V článku 43 odst. 3 věta první zní: „Rektor vydává opatření zejména k provedení
právních předpisů nebo vnitřních předpisů Ministerstva obrany a univerzity.“.
67. Název přílohy č. 1 zní: „SEZNAM FAKULT, DALŠÍCH SOUČÁSTÍ
A DALŠÍCH PRACOVIŠŤ UNIVERZITY“.
68. V příloze č. 1 článku 3 odst. 1 písmenu a) se slova „vojenskostrategických studií“
nahrazují slovy „vojensko-strategických studií“.
69. V příloze č. 2 článku 2 odst. 1 písmenu a) se čárka za slovem „studiu“ zrušuje.
70. V příloze č. 2 článku 2 odst. 4 se na konci písmena d) slovo „a“ zrušuje.
71. V příloze č. 2 článku 4 odst. 3 větě druhé se za slovo „uskutečňován“ vkládá
čárka.
72. V poznámce pod čarou č. 66 se slovo „právních“ zrušuje.
73. V příloze č. 2 článku 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce
1.
74. V příloze č. 2 článku 7 odstavci 4 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
75. V příloze č. 3 článku 3 odst. 2 větě první se za slovo „podání“ vkládá čárka.
76. V poznámce pod čarou č. 69 se slovo „právních“ zrušuje.
77. V příloze č. 4 článek 1 zní:
„Čl. 1
Popis akademických insignií
1.

Řetěz rektora je tvořen vlastním řetězem, skládajícím se z 18 článků tvořených
spojeným čtvercem a osmiúhelníkem. Články jsou navzájem spojeny vždy 2
pohyblivými kroužky. Vlastní řetěz se sbíhá do odznaku absolventa vojenské vysoké
školy, který je připojen 2 spojovacími články. Na tomto odznaku je zavěšena
spojovacím článkem medaile se znakem univerzity. Znak je na kruhové podložce, na
které je shora nápis DOCENDO DISCIMUS. Celá medaile je ze spodní části po obvodu
lemována lipovými ratolestmi. Řetěz rektora je zhotoven z kovu zlaté barvy.

2.

Řetěz prorektora je tvořen vlastním řetězem, skládajícím se z 23 čtvercových článků,
které jsou navzájem spojeny vždy 2 pohyblivými kroužky. Vlastní řetěz se sbíhá
do odznaku absolventa vojenské vysoké školy, který je připojen 2 spojovacími články.
Na tomto odznaku je zavěšena spojovacím článkem medaile se znakem univerzity.
Znak je na kruhové podložce, na které je shora nápis DOCENDO DISCIMUS. Řetěz
prorektora je zhotoven z kovu zlaté barvy.

3.

Řetěz kvestora je tvořen vlastním řetězem, skládajícím se z 23 čtvercových článků,
které jsou navzájem spojeny vždy 2 pohyblivými kroužky. Vlastní řetěz se sbíhá
do odznaku absolventa vojenské vysoké školy, který je připojen 2 spojovacími články.
Na tomto odznaku je zavěšena spojovacím článkem medaile se znakem univerzity.
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Znak je na kruhové podložce, na které je shora nápis DOCENDO DISCIMUS. Řetěz
kvestora je zhotoven z kovu zlaté barvy.
4.

Meč je kopií historického českého meče z období gotiky v provedení ze stříbřitého kovu
se zlatým zdobením na hlavici. Hlavice meče je kulatá o průměru 45 mm. Jílec o délce
150 mm (včetně objímek) je vypouklý z mořeného ořechového dřeva, objímky jsou
kovové. Záštita je kovová, čtyřhranná o rozměrech 200 x 10 x 10 mm. Čepel o délce
830 mm je šestihranná. Na líci meče je na kulaté hlavici zlacený patinovaný český lev
rytý do mosazi, na čepeli je v kartuši nápis UNIVERZITA OBRANY. Na rubu meče je
na kulaté hlavici znak univerzity rytý do mosazi, na čepeli je v kartuši nápis
DOCENDO DISCIMUS. Oba nápisy jsou oboustranně ohraničeny překřížením řapíků 3
lipových listů. Pod záštitou jsou na líci i rubu překřížené řapíky 3 lipových listů.
Součástí meče je pochva s kováním. Pochva je z mořené usně s patinovaným kováním
z ocelového plechu. Na vrchním kování je plnobarevný znak univerzity a pod ním
překřížení řapíků 3 lipových listů, na spodním kování je překřížení řapíků 3 lipových
listů.“.

78. V příloze č. 4 článku 2 odst. 1 se slova „na univerzitě,“ nahrazují slovy
„na univerzitě a“.
79. V příloze č. 4 článku 3 odst. 2 se na konci písmena b) tečka nahrazuje čárkou.
80. V příloze č. 4 článku 3 odst. 3 větě druhé se slova „zástupce rektora,“ nahrazují
slovy „zástupce rektora pro vojenskou činnost“.
81. V příloze č. 4 článku 3 odst. 4 větě druhé se slova „zástupce rektora,“ nahrazují
slovy „zástupce rektora pro vojenskou činnost“.
82. V příloze č. 4 článku 3 odst. 5 větě páté se slova „zástupce rektora,“ nahrazují
slovy „zástupce rektora pro vojenskou činnost“.
83. V příloze č. 4 článku 3 odst. 5 větě sedmé se slova „Zástupce rektora,“ nahrazují
slovy „Zástupce rektora pro vojenskou činnost“.
84. V příloze č. 4 článku 3 odst. 6 větě druhé se slova „zástupce rektora,“ nahrazují
slovy „zástupce rektora pro vojenskou činnost“.
85. V příloze č. 4 článku 3 odst. 6 větě čtvrté se slova „Zástupce rektora,“ nahrazují
slovy „Zástupce rektora pro vojenskou činnost“.
86. V příloze č. 4 článku 3 odst. 10 větě druhé se slova „v Brně“ zrušují.
87. V příloze č. 4 článku 3 odst. 11 větě druhé se slova „v Brně“ zrušují.
88. V příloze č. 4 článku 3 odst. 12 větě první se slova „v Brně“ zrušují.
89. V příloze č. 4 článku 3 odst. 12 větě třetí se slova „v Brně“ zrušují.
90. V příloze č. 4 článku 3 odst. 12 věta čtvrtá zní: „Žádám Vás, abyste potvrdili
složení slibu absolventa Univerzity obrany položením ruky na meč Univerzity obrany,
a vyřčením slova slibuji.“.
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91. V příloze č. 4 článku 3 odst. 13 větě první se slova „v Brně“ zrušují.
92. V příloze č. 4 článku 3 odst. 13 větě druhé se slova „v Brně“ zrušují.
93. V příloze č. 4 článku 3 odst. 14 větě druhé se slova „v Brně“ zrušují.
94. V příloze č. 4 článku 3 odstavec 15 zní:
„15. Slib člena akademického senátu univerzity zní:
U vědomí čestnosti a nezastupitelnosti svěřeného úkolu a s pocitem odpovědnosti vůči
voličům, kteří mi svěřili mandát člena akademického senátu univerzity, slibuji věrnost
Univerzitě obrany a její akademické obci.
Slibuji, že povinnosti člena akademického senátu univerzity budu vždy vykonávat
nezištně a svědomitě v zájmu akademické obce i celé Univerzity obrany a v souladu
s právními předpisy. Při výkonu práv a povinností člena akademického senátu
univerzity budu také vždy dbát na uchování akademických svobod a práv a pečovat
o dobré jméno Univerzity obrany a všech jejích součástí.
Ve své činnosti se budu řídit vnitřními předpisy Univerzity obrany a respektovat
usnesení akademického senátu univerzity.“.
95. V příloze č. 4 článku 3 odst. 16 se slova „budete rozvíjet a jeho poznání“ nahrazují
slovy „budete rozvíjet a jejich poznání“.
96. V příloze č. 4 článku 3 odst. 16 větě první se v obou případech slova „v Brně“
zrušují.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Akreditační řád pro akreditaci studijních programů a pro institucionální akreditaci
Univerzity obrany v Brně, čj. MO 195841/2017-2994, registrovaný Ministerstvem
obrany dne 6. září 2017 pod čj. MO 179866/2017-7542.
2. Řád pro udělování poct na Univerzitě obrany v Brně, čj. MO 195857/2017-2994,
registrovaný Ministerstvem obrany dne 6. září 2017 pod čj. MO 179881/20177542.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tato 1. změna Statutu Univerzity obrany v Brně byla schválena podle § 9 odst. 1
písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
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(zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon“), Akademickým senátem Univerzity obrany
dne 20. července 2021.
(2) Tato 1. změna Statutu Univerzity obrany v Brně nabývá v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 4 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem obrany podle ustanovení § 95
odst. 8 písm. a) zákona.
(3) Tato 1. změna Statutu Univerzity obrany v Brně nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

v. r.
.…………………………………….
prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.
předseda Akademického senátu
Univerzity obrany

v. r.
...………………………………….………………
brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.
rektorka Univerzity obrany

11

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 31. srpna 2021 pod č. j. MSMT-23249/2021-2 souhlas s registrací 1. změny
Statutu Univerzity obrany v Brně.
…………………v. r. …………………
Mgr. Karolína GONDKOVÁ
ředitelka Odboru vysokých škol

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 13. září 2021 pod č. j. MO 277423/2021-7542 1. změnu Statutu Univerzity
obrany v Brně.
…………………v. r. …………………
Ing. Petr VANČURA
státní tajemník v MO

12

