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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany uskutečňuje studijní programy 

„Specializace ve zdravotnictví“ a „Zdravotnické záchranářství“. Studijní programy 

„Specializace ve zdravotnictví“ a „Zdravotnické záchranářství“ jsou zabezpečovány 

ve spolupráci s Univerzitou Pardubice (dále jen „společně zabezpečovaný studijní 

program“). 

(2) Toto opatření v souladu s článkem 34 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany 

v Brně (dále jen „řád“) stanovuje podrobnosti k organizaci studia ve společně 

zabezpečovaném studijním programu. 

(3) Na studenty, kteří jsou zapsáni ke studiu ve společně zabezpečovaném studijním 

programu, se vztahuje řád ve znění doplnění a úprav provedených tímto opatřením. 

Článek 2 

Individuální studijní plán 

(k článku 8 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 8 odst. 3 řádu 

uplatní v rozšířeném znění tak, že se na konec článku 8 odst. 3 řádu doplní tento text:  

„Individuální studijní plán lze povolit i na jeden semestr.“. 

Článek 3 

Lhůty pro splnění studijních povinností dle studijních plánů 

(k článku 9 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 9 odst. 2 

řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„(2) Student je povinen studijní požadavky vyplývající z příslušného studijního plánu, 

příp. individuálního studijního plánu, plnit postupně v rámci jednotlivých ročníků, 

přičemž:  

a) jedná-li se o studium posledního ročníku studia společně zabezpečovaného 

studijního programu, je student povinen splnit všechny studijní požadavky 

a povinnosti vyplývající z příslušného studijního plánu pro poslední ročník 

s výjimkou státní závěrečné zkoušky nejpozději poslední den zkouškového období 

letního semestru tohoto ročníku, 

b) v ostatních ročnících je student povinen splnit 70 % studijních požadavků 

a povinností ve vztahu k počtu kreditů vyplývajících z příslušného studijního 

plánu, příp. individuálního studijního plánu, pro příslušný ročník nejpozději 

do konce příslušného ročníku a zbytek studijních požadavků a povinností 

nejpozději do konce čtvrtého týdne po zahájení následujícího akademického 

roku.“. 

Článek 4 

Přihlášení ke zkoušce 

(k článku 22 řádu) 

(1) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 22 odst. 1 

řádu uplatní v tomto upraveném znění:  
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„(1) Termíny, ve kterých lze konat zkoušku z předmětů garantovaných Fakultou 

zdravotnických studií Univerzity Pardubice, se zveřejňují v elektronickém informačním 

systému Univerzity Pardubice. Termíny, ve kterých lze konat zkoušku z předmětů 

garantovaných Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, se zveřejňují 

v elektronickém informačním systému Univerzity obrany a zároveň v elektronickém 

informačním systému Univerzity Pardubice. Zkoušející vypisuje termíny pro konání 

zkoušky ve vhodném časovém rozmezí při účelném využití celého zkouškového období; 

zkoušející může počet přihlášek pro daný termín zkoušky omezit.“. 

(2) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 22 odst. 3 

řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„(3) Student se přihlašuje na vybraný termín zkoušky z předmětů garantovaných 

Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice prostřednictvím elektronického 

informačního systému Univerzity Pardubice. Student se přihlašuje na vybraný termín 

zkoušky z předmětů garantovaných Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity 

obrany prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity obrany 

a zároveň prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity 

Pardubice.“. 

Článek 5 

Zvláštní ustanovení 

Práva a povinnosti studentů, kteří započali své studium před účinností tohoto opatření, 

se řídí tímto opatřením. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

(1) Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podepsání rektorkou. 

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2022; týmž dnem se zrušuje opatření 

rektora Univerzity obrany č. 11/2018, podrobnosti k uskutečňování a ke studiu 

studijního programu „Specializace ve zdravotnictví“, čj. MO 345822/2018-2994, ze dne 

14. prosince 2018. 
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Vypracoval: prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. 
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