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STATUT FVT UO
Akademický senát Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně se usnesl
na tomto vnitřním předpisu:

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, je Statut
Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně (dále jen „statut”) základním
vnitřním předpisem Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně (dále jen
„fakulta”), která je vymezena těmito základními údaji:
a) název: Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně,
b) zkratka pro vnitřní předpisy a normy: FVT UO,
c) sídlo: Kounicova 65, 662 10 Brno,
d) typ: fakulta univerzitní státní vojenské vysoké školy,
e) právní předchůdce: Fakulta vojenských technologií Vojenské akademie v Brně.
(2) Fakulta je jednou z fakult Univerzity obrany v Brně (dále jen „UO“).
(3) Název fakulty se překládá:
a) do anglického jazyka: Faculty of Military Technology, University of Defence
in Brno,
b) do francouzského jazyka: Faculté des technologies militaires de l'Université
de Défense de Brno.
(4) Symboly fakulty jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto statutu.

Čl. 2
Poslání a činnost fakulty
(1) Hlavním posláním fakulty v rámci UO je šíření vzdělanosti, pěstování svobodného
myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro obranu České
republiky.
(2) Fakulta je zaměřena zejména na přípravu (vzdělávání, výchovu a výcvik) vojenských
profesionálů pro potřeby Armády České republiky podle požadavků Ministerstva
obrany. Fakulta může vzdělávat také civilní studenty.
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ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAKULTY, ORGÁNY
FAKULTY
Čl. 3
Organizační struktura fakulty
(1) Fakulta se člení na katedry a děkanát.
(2) Katedra vykonává vzdělávací a tvůrčí činnost a podílí se na uskutečňování
akreditovaných studijních programů nebo jejich částí.
(3) Děkanát zabezpečuje správní a hospodářský chod fakulty, připravuje podklady pro
rozhodování děkana a proděkanů a zabezpečuje výkon jejich rozhodnutí.
(4) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení kateder rozhoduje po projednání
ve vědecké radě na návrh děkana Akademický senát Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany v Brně (dále jen „akademický senát fakulty“). Při projednávání
návrhu na zrušení nebo reorganizaci katedry musí dostat možnost vyslovit svůj názor
vedoucí této katedry. S důvody, které vedou ke zrušení katedry, musí být seznámeni
všichni její členové.
(5) Podrobnosti organizační struktury fakulty stanoví Organizační řád Fakulty vojenských
technologií Univerzity obrany v Brně.

Čl. 4
Samospráva fakulty
Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce1 fakulty přímo, nebo
prostřednictvím samosprávných akademických orgánů fakulty2.

Čl. 5
Postavení členů akademické obce
(1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na fakultě a studenti
zapsaní na této fakultě.
(2) Postavení členů akademické obce fakulty stanovuje zákon o vysokých školách a Statut
Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem UO3.
(3) Děkan a proděkani zůstávají po dobu výkonu své funkce příslušníky příslušné katedry.
(4) Služebními nebo pracovními příkazy vydávanými akademickým pracovníkům nelze
zasahovat do akademických svobod a akademických práv4.
(5) Akademičtí pracovníci fakulty, kteří jsou zároveň studenty některého ze studijních
programů fakulty, mají ve studijní oblasti práva a povinnosti studentů. Z hlediska
uplatnění volebního práva při volbě členů akademického senátu fakulty jsou zařazeni
1

§ 25 odst. 3 zákona o vysokých školách.
§ 25 zákona o vysokých školách.
3
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
4
§ 4 zákona o vysokých školách.
2
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do volebního okrsku v souladu s článkem 7 odst. 2 Volebního řádu akademického
senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.

Čl. 6
Akademický senát fakulty
(1) Akademický senát fakulty5 a jeho členové jsou za svoji činnost odpovědni akademické
obci fakulty. Členové akademického senátu fakulty skládají slib, jehož znění je uvedeno
v příloze č. 2 tohoto statutu.
(2) Členství v akademickém senátu fakulty je čestnou funkcí, je nezastupitelné
a je neslučitelné s dalšími funkcemi uvedenými v zákoně o vysokých školách6.
(3) Funkční období, počet členů akademického senátu fakulty, způsob jejich volby, důvody
a den zániku členství v akademickém senátu fakulty upravuje Volební řád
Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně,
který je vnitřním předpisem fakulty7.
(4) Způsob volby předsedy akademického senátu fakulty, orgánů akademického senátu
fakulty a jejich ustavování a podrobnosti o jednání akademického senátu fakulty
upravuje Jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity
obrany v Brně, který je vnitřním předpisem fakulty8.

Čl. 7
Vědecká rada fakulty
(1) Předsedou vědecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada“) je děkan, který jmenuje
a odvolává ostatní členy vědecké rady9.
(2) Počet členů vědecké rady stanoví děkan.
(3) Funkční období vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana, který ji
jmenoval10.
(4) Funkce člena vědecké rady je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit
se zasedání vědecké rady.
(5) Předseda vědecké rady jmenuje z řad členů vědecké rady místopředsedu vědecké rady.
Místopředseda vědecké rady zastupuje předsedu vědecké rady v době jeho
nepřítomnosti.
(6) Členství ve vědecké radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období vědecké rady,
b) vzdáním se funkce,
c) odvoláním z funkce,
d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
5

§ 26 odst. 1 zákona o vysokých školách.
§ 26 odst. 2 zákona o vysokých školách.
7
§ 33 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách.
8
§ 33 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.
9
§ 29 odst. 1 zákona o vysokých školách.
10
§ 29 odst. 1 zákona o vysokých školách.
6
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e) omezením či ztrátou svéprávnosti.
(7) Vzdání se funkce a odvolání z funkce musí být písemné; vzdání se funkce se doručuje
děkanovi, odvolání z funkce se doručuje členovi vědecké rady. Členství ve vědecké radě
zaniká dnem následujícím po doručení vzdání se funkce nebo odvolání z funkce, nebylli ve vzdání se funkce nebo v odvolání z funkce uveden den pozdější.
(8) Děkan může jmenovat a odvolávat stálé hosty vědecké rady. Stálý host je oprávněn
zúčastnit se zasedání vědecké rady s poradním hlasem. Pro zánik funkce stálého hosta
vědecké rady se použijí ustanovení odst. 6 a 7 obdobně.
(9) Orgány vědecké rady a jejich ustavování a podrobnosti o jednání vědecké rady upravuje
Jednací řád Vědecké rady Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně,
který je vnitřním předpisem fakulty11.

Čl. 8
Děkan
(1) Děkana12 jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor UO13.
(2) Funkční období děkana14 začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.
(3) Kandidáta na děkana může navrhnout každý člen akademické obce fakulty.
(4) Podrobnosti navrhování kandidáta na funkci děkana, volby kandidáta na děkana
a podrobnosti odvolání děkana stanoví Jednací řád Akademického senátu Fakulty
vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem fakulty15.

Čl. 9
Proděkani
(1) Proděkany jmenuje a odvolává děkan16. Proděkanem může být jmenován člen
akademické obce fakulty, zpravidla profesor nebo docent.
(2) Úseky působnosti proděkanů stanoví děkan. Při výkonu těchto působností jsou
proděkani přímo podřízeni děkanovi.
(3) Proděkani zastupují děkana17 v jím určeném rozsahu.

Čl. 10
Tajemník
(1) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan18.
(2) Rozsah působnosti tajemníka stanoví děkan opatřením.

11

§ 33 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách.
§ 28 zákona o vysokých školách.
13
§ 28 odst. 2 zákona o vysokých školách.
14
§ 28 odst. 4 zákona o vysokých školách.
15
§ 33 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.
16
§ 28 odst. 5 zákona o vysokých školách.
17
§ 28 odst. 5 zákona o vysokých školách.
18
§ 32 odst. 2 zákona o vysokých školách.
12
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Čl. 11
Disciplinární komise
(1) Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické
obce fakulty19.
(2) Funkční období členů disciplinární komise20 fakulty je dvouleté.

Čl. 12
Katedry
(1) Katedru tvoří akademičtí pracovníci, a ostatní zaměstnanci, zařazeni na pracovních nebo
služebních místech katedry. Na katedře mohou působit studenti doktorského studia,
stipendisté na studijním pobytu, případně i další osoby, které se podílejí na vzdělávací
a tvůrčí činnosti katedry nebo na jejím zabezpečení.
(2) Katedru řídí vedoucí katedry zařazený na místo vedoucího katedry na základě výsledku
výběrového řízení, zpravidla z řad profesorů a docentů odpovídajících vědních oborů.
Vedoucí katedry odpovídá za vzdělávací, tvůrčí a hospodářskou činnost katedry.
Má právo jednat jménem katedry.
(3) Vykonává-li příslušník katedry akademickou funkci, může vedoucí katedry, po dohodě
s tímto příslušníkem katedry, navrhnout k dočasnému pověření výkonem jeho
pracovních nebo služebních činností na toto období jiného příslušníka katedry.

Čl. 13
Děkanát
Děkanát je řízen děkanem prostřednictvím tajemníka.

Čl. 14
Poradní sbory a pracovní skupiny
(1) Poradní sbory a pracovní skupiny jsou kolektivní orgány, které zřizuje děkan pro
podporu svého rozhodování. Poradní sbory děkana jsou kolektivní orgány
s dlouhodobou působností, pracovní skupiny jsou kolektivní orgány s krátkodobou
působností.
(2) Název a podrobnosti o složení poradních sborů stanovuje Organizační řád Fakulty
vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.
(3) Děkan rozhodne, zda podrobnosti o způsobu jednání budou stanoveny jednacím řádem
příslušného poradního sboru.
(4) Činnost v poradních sborech a pracovních skupinách je pracovní povinností příslušných
zaměstnanců nebo služební povinností příslušných vojáků z povolání. Nadřízení členů
poradních sborů a pracovních skupin jsou povinni vytvořit přiměřené podmínky
pro jejich práci v těchto poradních sborech a pracovních skupinách.

19
20

§ 31 odst. 1 zákona o vysokých školách.
§ 31 odst. 2 zákona o vysokých školách.
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ČÁST TŘETÍ
STUDIJNÍ PROGRAMY, STUDIUM A STUDENTI
Čl. 15
Studijní programy
(1) Studijní program uskutečňovaný fakultou musí patřit do některé oblasti nebo oblastí
vzdělávání21.
(2) Při přípravě a uskutečňování studijních programů je třeba dbát na efektivní využívání
zdrojů a s tím související optimální míru integrace vzdělávací činnosti.
(3) Obecná pravidla pro tvorbu, schvalování a změnu studijních programů, podrobnosti
o předkládání a projednávání návrhů v souvislosti s akreditací studijního programu,
oblasti nebo oblastí vzdělávání, a pravidla pro jmenování a projednávání a odvolání
garantů studijních programů stanoví Akreditační řád pro akreditaci studijních programů
a pro institucionální akreditaci Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem
UO22.

Čl. 16
Studenti
(1) Osoba se stává studentem fakulty dnem zápisu do některého ze studijních programů
uskutečňovaných fakultou.
(2) Podrobnosti o studiu, včetně maximální doby studia, a způsobu zveřejňování
obhájených závěrečných prací a prací odevzdaných k obhajobě stanovuje Studijní
a zkušební řád Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem UO23.

Čl. 17
Přijímání ke studiu
(1) Přijímání ke studiu v akreditovaných studijních programech se uskutečňuje cestou
přijímacího řízení.
(2) Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek vymezuje příloha
č. 2 Statutu Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem UO24.

Čl. 18
Podmínky studia cizinců
Podmínky studia cizinců stanovuje Statut Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním
předpisem UO25.

21

§ 44a zákona o vysokých školách.
§ 17 odst. 1 písm. k) zákona o vysokých školách.
23
§ 17 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách.
24
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
25
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
22
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Čl. 19
Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatky za studium
(1) Výši poplatků spojených se studiem stanovuje Ministerstvo obrany26.
(2) Výše poplatků se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek UO27.
(3) Pravidla pro vyměření poplatků, jejich splatnost a formu placení stanovuje v příloze č. 3
Statut Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem UO28.

Čl. 20
Stipendia
Pravidla pro poskytování stipendií stanoví Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany
v Brně, který je vnitřním předpisem UO29.

Čl. 21
Disciplinární přestupky studentů
Podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů, kteří jsou ve studijním programu
uskutečňovaném fakultou, a ukládání sankcí za tyto přestupky upravuje Disciplinární řád
pro studenty Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním
předpisem fakulty30.

ČÁST ČTVRTÁ
AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY
Čl. 22
Výběrové řízení
Pravidla výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků stanoví Statut
Univerzity obrany v Brně a Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem UO31.

Čl. 23
Tvůrčí volno
(1) Akademickému pracovníkovi je na jeho žádost poskytnuto tvůrčí volno v souladu
se zákonem o vysokých školách32.
(2) O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník rektora prostřednictvím
děkana fakulty. Svou žádost doloží záměrem a harmonogramem řešení
vědeckovýzkumného úkolu pro uvedené období a jeho předpokládanými výstupy.
26

§ 95 odst. 8 písm. d) zákona o vysokých školách.
§ 58 odst. 5 zákona o vysokých školách.
28
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
29
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona o vysokých školách.
30
§ 33 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách.
31
§ 17 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách.
32
§ 76 zákona o vysokých školách.
27
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Čl. 24
Členství akademických pracovníků v orgánech, grémiích a komisích dle zákona
o vysokých školách
(1) Fakulta podporuje činnost akademických pracovníků a studentů fakulty v orgánech,
grémiích a komisích, která vyplývají z postavení člena akademické obce, případně
z příslušnosti k fakultě. Podporovanou činností je:
a) výkon práv a povinností vyplývajících z členství v samosprávných orgánech
fakulty a práce pro tyto samosprávné orgány,
b) výkon práv a povinností vyplývajících z členství v samosprávných orgánech UO
a práce pro tyto orgány,
c) výkon práv a povinností vyplývajících z členství ve vědeckých radách jiných
vysokých škol,
d) činnost v komisích pro státní závěrečné zkoušky a v komisích pro habilitační
řízení a řízení ke jmenování profesorem jiných vysokých škol,
e) výkon práv a povinností vyplývajících z členství v Radě Národního akreditačního
úřadu a v jeho hodnotících komisích,
f) výkon práv a povinností vyplývajících z členství v orgánech reprezentace
vysokých škol33.
(2) Nadřízení na všech úrovních jsou povinni vytvořit podmínky pro účast na jednáních
a pro řádné plnění poslání těchto orgánů a grémií a tyto činnosti promítnout
do hodnocení a odměňování těchto akademických pracovníků a studentů.

Čl. 25
Hostující, mimořádný a emeritní profesor
(1) Podrobnosti o činnosti hostujícího profesora34 a mimořádného profesora35 upravuje
Statut Univerzity obrany v Brně.
(2) Návrh na jmenování emeritním profesorem předkládá děkanovi vedoucí katedry, v jejíž
prospěch bude emeritní profesor působit.
(3) Vedoucí katedry, v jejíž prospěch bude emeritní profesor působit, vytváří přiměřené
podmínky pro výkon činností emeritního profesora.

ČÁST PÁTÁ
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ
Čl. 26
Financování
(1) Fakulta je součástí organizační složky státu, Ministerstva obrany, která je financovaná
ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany.
33

§ 92 zákona o vysokých školách.
§ 70 odst. 4 zákona o vysokých školách.
35
§ 70 odst. 2 zákona o vysokých školách.
34
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(2) Při nakládání s finančními prostředky se fakulta řídí příslušnými právními předpisy36.

Čl. 27
Hospodaření
(1) Způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky, se kterým fakulta
nakládá, stanoví právní předpisy37.
(2) Za hospodárné, efektivní a účelné využití finančních prostředků a majetku v souladu
s právními předpisy odpovídají v rozsahu svých pravomocí všichni vedoucí pracovníci.

ČÁST ŠESTÁ
SYMBOLY FAKULTY A AKADEMICKÉ OBŘADY
Čl. 28
Symboly fakulty
(1) Symboly fakulty jsou znak, logo, heslo a insignie fakulty. Popis symbolů fakulty
a zásady pro jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto statutu.
(2) Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů (dále jen
“akademických hodnostářů fakulty”) při akademických obřadech a jiných slavnostních
příležitostech jsou insignie fakulty.

Čl. 29
Akademické obřady
(1) Akademickými obřady jsou zejména:
a) inaugurace děkana,
b) imatrikulace studentů,
c) promoce absolventů,
d) slavnostní zasedání vědecké rady,
e) slavnostní shromáždění akademické obce.
(2) Inaugurace děkana je akademický obřad, při němž je děkan slavnostně uváděn
do funkce. Při inauguraci děkan skládá slib, jehož znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
statutu.
(3) Imatrikulace studentů je akademický obřad, při němž jsou studenti zapsaní do studia
přijímáni do akademického společenství složením imatrikulačního slibu. Koná se
na fakultě zpravidla počátkem akademického roku za účasti rektora nebo prorektora
a akademických hodnostářů fakulty. Znění imatrikulačního slibu je uvedeno v příloze
č. 2 tohoto statutu.

36

Např. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla).
37
Např. zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
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(4) Promoce absolventů je akademický obřad, při němž je absolventům studijních programů
po složení slibu předán vysokoškolský diplom. Koná se za účasti rektora nebo
prorektora, akademických funkcionářů fakulty a promotora. Formule promotora a znění
slibu jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto statutu. Základní pořadí promocí stanoví děkan.

Čl. 30
Akademické odměny udělované studentům
(1) Studentovi, který dosahuje zvláště příkladných výsledků ve studiu a tvůrčí činnosti,
podílí se na vzorné reprezentaci fakulty na veřejnosti nebo který svým projevem, činem
nebo jiným způsobem prokázal vysoký stupeň morálky a občanského uvědomění
a přispěl tak k šíření dobrého jména fakulty, může být udělena akademická odměna.
(2) Akademickými odměnami jsou:
a) akademická pochvala,
b) cena děkana,
c) zapsání na desku cti fakulty.
(3) Akademické odměny uděluje děkan na návrh vedoucího katedry, proděkana nebo
akademického senátu fakulty anebo z vlastního podnětu. Návrh na udělení akademické
odměny musí obsahovat druh navrhované akademické odměny a podrobný popis
skutečnosti, za kterou je udělení akademické odměny navrhováno.
(4) Cenu děkana tvoří pamětní plaketa a osvědčení o jejím udělení.
(5) Přehled a dokumentaci o udělených akademických odměnách vede děkanát.
(6) Podrobnosti o udělování akademických odměn stanoví děkan opatřením.

ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 31
Veřejná část internetových stránek fakulty, úřední deska
(1) Veřejnou částí internetových stránek fakulty se rozumí doména www.unob.cz/fvt.
(2) Úřední deska fakulty je umístěna v sídle fakulty, na adrese Kounicova 156/65, 662 10
Brno.

Čl. 32
Vnitřní předpisy fakulty
(1) Postup pro schvalování, změny a rušení vnitřních předpisů stanovuje zákon o vysokých
školách.
(2) Vnitřními předpisy fakulty vedle tohoto statutu jsou:
a) Volební řád Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity
obrany v Brně,
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b) Jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity
obrany v Brně,
c) Jednací řád Vědecké rady Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
v Brně,
d) Disciplinární řád pro studenty Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
v Brně.

Čl. 33
Opatření děkana
K provedení právních předpisů, vnitřních předpisů UO a vnitřních předpisů fakulty vydává
děkan opatření. Opatřením vydává děkan také vnitřní předpisy zaměstnavatele38.

ČÁST OSMÁ
ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 34
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Statut Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany schválený dne
27. května 2015 akademickým senátem fakulty.

Čl. 35
Přechodná ustanovení
(1) Do dne, kdy tento statut nabude účinnosti, se postupuje podle dosavadního statutu,
pokud tento neodporuje zákonu o vysokých školách.
(2) Vnitřní normy fakulty, které byly děkanem schválené do účinnosti tohoto statutu a které
k prvnímu dni účinnosti byly platné, se dnem účinnosti tohoto statutu považují
za opatření děkana.
(3) Do doby přijetí strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty se považuje
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí
činnosti Fakulty vojenských technologií na období let 2016 až 2020 za strategický
záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.

38

§ 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 36
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut byl schválen39 dne 22. listopadu 2017 akademickým senátem fakulty.
(2) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení akademickým senátem
Univerzity obrany v Brně40.

plk. prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

pplk. Ing. Ladislav HAGARA, Ph.D.

děkan FVT

předseda Akademického senátu FVT

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.
předseda Akademického senátu UO

39
40

§ 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
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Přílohy:

Příloha č. 1 – Symboly fakulty
Příloha č. 2 – Akademické sliby a formule promotora na fakultě
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Příloha č. 1
SYMBOLY FAKULTY
Znak fakulty
(1) Autentický tvar a barevné provedení znaku je uvedeno v této příloze. Na
trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů,
vertikálně středem rozděleným na dvě barevné poloviny, vlevo v barvě zelené, vpravo
v barvě modré, je položena bílá otevřená kniha se žlutými deskami. Přes otevřenou
knihu je čepelí položený zlatohnědý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu
a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu.
(2) Štít zelenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro pozemní síly Armády České
republiky a modrou barvou pro vzdušné síly Armády České republiky, otevřená kniha
a meč symbolizují vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Meč pak také odkazuje na
velitelské funkce, ke kterým absolventi školy směřují.
(3) Znak může být proveden v různé velikosti, plošnou nebo plastickou technikou. Jeho
výtvarné řešení nesmí být upravováno.
(4) Znak fakulty se používá zejména:
a) na oficiálních dokumentech vydávaných fakultou, na hlavičkových papírech, při
slavnostních příležitostech a tam, kde je to vhodné a obvyklé,
b) při popularizaci fakulty v propagačních materiálech reprezentačního charakteru.
(5) Znak fakulty nesmí být použit na budovách, v místnostech, na dokumentech nebo
předmětech, kde by vzhledem k jejich stavu, provedení či obsahu bylo jeho užití
nedůstojné.
(6) Další pravidla používání znaku stanovuje děkan.
Logo fakulty
(1) Logem fakulty je stylizovaná forma znaku fakulty v barevné podobě. Provedení loga
je uvedeno v této příloze.
(2) Logo fakulty se používá zejména:
a) na hlavičkových papírech, v elektronických dokumentech
k jednobarevnému tisku a tam, kde je to vhodné a obvyklé,

určených

b) při popularizaci fakulty na různých propagačních materiálech.
(3) Logo fakulty nesmí být použito na dokumentech nebo předmětech, kde by vzhledem
k jejich stavu, provedení či obsahu bylo jeho užití nedůstojné.
(4) Další pravidla používání loga fakulty stanovuje děkan.
Heslo fakulty
(1) Heslo fakulty je shodné s heslem UO a vyjadřuje myšlenku, kterou se řídí příslušníci
akademické obce vysoké školy. Je možné je použít při slavnostních příležitostech.
(2) Heslo je v jazyce latinském a zní: DOCENDO DISCIMUS
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(3) V českém překladu: Učíce jiné učíme sebe.
Insignie fakulty
(1) Insignie fakulty jsou tvořeny řetězy děkana a proděkanů a mečem.
(2) Řetězy děkana a proděkanů jsou tvořeny vlastním řetězem, skládajícím se z 27
čtvercových článků. Řetěz se sbíhá do odznaku absolventa UO a na tomto odznaku je
zavěšena medaile se znakem fakulty. Znak zlatohnědé barvy na kruhové podložce,
na které je shora nápis – heslo fakulty: DOCENDO DISCIMUS. Řetěz děkana je
zhotoven z kovu zlaté barvy, řetězy proděkanů jsou vyrobeny z kovu stříbrné barvy.
(3) Meč fakulty je symbolem vyjadřujícím vojenský charakter fakulty. Jedná se o kopii
historického meče v provedení ze stříbřitého kovu o celkové délce 111 cm.
(4) Insignie fakulty se používají při akademických obřadech a slavnostních příležitostech
pořádaných na UO, jiných vysokých školách či institucích.
(5) Meč se používá podle rozhodnutí děkana zejména při slavnostních příležitostech
vojenského charakteru.
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Autentický tvar a barevné provedení znaku fakulty.

Logo fakulty
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Příloha č. 2

AKADEMICKÉ SLIBY A FORMULE PROMOTORA
NA FAKULTĚ
Slib děkana
Slibuji, že budu vykonávat funkci děkana podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
v duchu zákona o vysokých školách a vojenských předpisů pro další rozvoj Fakulty
vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.
Slib člena akademického senátu fakulty
S vědomím čestnosti a nezastupitelnosti svěřeného úkolu a s pocitem odpovědnosti vůči
voličům, kteří mi svěřili mandát člena akademického senátu, slibuji věrnost akademické obci
Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.
Slibuji, že povinnosti člena Akademického senátu Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany budu vykonávat nezištně a co nejsvědomitěji v zájmu akademické obce
i celé vysoké školy a v souladu s právními předpisy. Budu dbát o zachování akademických
svobod a pečovat o dobré jméno fakulty a Univerzity obrany v Brně.
Ve své činnosti se budu řídit také vnitřními předpisy Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany v Brně a budu respektovat usnesení jejího akademického senátu.
Imatrikulační slib studenta fakulty
Slavnostně slibuji, že se nezpronevěřím své občanské cti, že při studiu na Fakultě
vojenských technologií Univerzity obrany v Brně se budu řídit právními a etickými normami
tak, abych svým jednáním nepoškodil své jméno, pověst Fakulty vojenských technologií,
Univerzity obrany v Brně a Armády České republiky.
Vynaložím veškeré úsilí k rozšíření svých znalostí a dovedností tak, abych v budoucnu
mohl co nejvíce přispět k rozvoji naší společnosti, zajištění obrany vlasti a ochrany životního
prostředí.
Slibuji, že budu hájit čest a vážnost Univerzity obrany v Brně a Fakulty vojenských
technologií, na které jsem se rozhodl získat vysokoškolské vzdělání.
Tak slibuji!
Slib absolventa fakulty
Slavnostně slibuji, že se nezpronevěřím své občanské cti a že při své činnosti budu
využívat znalostí a dovedností získaných na Fakultě vojenských technologií Univerzity
obrany v Brně a vynaložím veškeré úsilí k rozvoji a ochraně zájmů své vlasti. Slibuji, že budu
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hájit čest a vážnost Univerzity obrany v Brně a Fakulty vojenských technologií, na které jsem
získal vysokoškolské vzdělání.

Formule promotora pro inženýra a bakaláře
Vážení absolventi magisterského (bakalářského) studijního programu!
Z pověření spektábilis (děkana) Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
v Brně, já, promotor, oznamuji, že je Vám přiznán titul inženýr (bakalář) v souladu se
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Přiznání tohoto titulu Vás opravňuje používat před svým jménem zkratku Ing. (Bc.).
Jako doklad o absolvování Univerzity obrany v Brně a přiznání titulu inženýr (bakalář) Vám
bude předán diplom.
Žádám Vás, abyste potvrdili složení slibu absolventa Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany v Brně položením ruky na meč a vyřčením slova „slibuji“.
Formule promotora pro doktora
Vážení absolventi doktorského studijního programu!
Z pověření spektábilis (děkana) Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
v Brně, já, promotor, oznamuji, že je Vám přiznán titul doktor v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.
Přiznání tohoto titulu Vás opravňuje používat za svým jménem zkratku Ph.D. Jako
doklad o absolvování Univerzity obrany v Brně a přiznání titulu doktor Vám bude předán
diplom.
Žádám Vás, abyste potvrdili slib položením ruky na meč a vyřčením slova slibuji.
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