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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) uskutečňuje studijní 

programy „Vojenské všeobecné lékařství“ a „Vojenské zdravotnictví pro oblast 

všeobecné lékařství“. Studijní programy „Vojenské všeobecné lékařství“ a „Vojenské 

zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství“ jsou zabezpečovány ve spolupráci 

s Univerzitou Karlovou (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 

Doba studia  

(k článku 7 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 7 řádu doplňuje 

o odstavec 5, který zní: 

„(5) Student společně zabezpečovaného studijního programu je po celou dobu studia 

tohoto studijního programu také studentem studijního programu „Všeobecné lékařství“ 

uskutečňovaného Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy (LF UK). 

Předchozí věta se nepoužije pro absolventy studijního programu „Všeobecné lékařství“ 

uskutečňovaného LF UK v posledním ročníku společně zabezpečovaného studijního 

programu.“. 

Článek 3 

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 doplňuje tento text:  

„Děkan povolí zařazení studijního předmětu do individuálního studijního plánu 

s výjimkou případů zvláštního zřetele pouze, pokud o to student požádá před započetím 

výuky studijního předmětu. O záměru podat žádost o individuální studijní plán z důvodu 

opakovaného zápisu studijního předmětu v rámci studia studijního programu 

„Všeobecné lékařství“ na LF UK, student písemně informuje děkana FVZ UO.“. 

Článek 4 

Lhůty pro splnění studijních požadavků dle studijních plánů 

(k článku 9 řádu) 

(1) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 9 odst. 1 

řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„(1) Student je povinen splnit všechny studijní požadavky a povinnosti vyplývající 

z příslušného studijního plánu, příp. individuálního studijního plánu, nejpozději 

poslední den posledního semestru studia.“. 
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(2) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 9 odst. 2 

řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„(2) Student je povinen studijní požadavky a povinnosti 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 rigorózní 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 5 

Zápis do studia 

(k článku 11 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 11 odst. 2 řádu 

uplatní v rozšířeném znění tak, že se na konec článku 11 odst. 2 řádu doplňuje tento text:  

„Podmínkou zápisu do studia ve společně zabezpečovaném studijním programu 

je provedený zápis ve studijním programu „Všeobecné lékařství“ na LF UK.“. 

Článek 6 

Zápis do ročníku 

(k článku 12 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 12 odst. 1 řádu 

uplatní v rozšířeném znění tak, že se na konec článku 12 odst. 1 řádu doplňuje tento text:  

„Podmínkou zápisu do dalšího ročníku ve společně zabezpečovaném studijním 

programu je provedený zápis minimálně do stejného nebo vyššího ročníku ve studijním 

programu „Všeobecné lékařství“ na LF UK.“. 

Článek 7 

Ukončení studia  

(k článku 13 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 13 řádu doplňuje 

o odstavec 3, který zní:  

„(3) Ukončí-li se studentovi studium ve studijním programu „Všeobecné lékařství“ 

na LF UK jinak než řádně, student je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

děkana FVZ UO. Ukončení studia podle věty první se považuje za neplnění studijních 

povinnosti ve studiu společně zabezpečovaného studijního programu na FVZ UO.“. 
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Článek 8 

Přerušení studia 

(k článku 14 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 14 řádu doplňuje 

o odstavce 17 a 18, které znějí:  

„(17) Přeruší-li student studium studijního programu „Všeobecné lékařství“ na LF UK, 

je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat děkana FVZ UO. Po dobu 

přerušení studia na LF UK, je současně přerušeno studium společně zabezpečovaného 

studijního programu na FVZ UO. 

(18) Je-li student v rámci studia studijního programu „Všeobecné lékařství“ na LF UK 

vyslán LF UK na zahraniční studijní pobyt, může mu být na základě vlastní žádosti 

po dobu trvání tohoto studijního pobytu studium společně zabezpečovaného studijního 

programu přerušeno.“. 

Článek 9 

Opětovný zápis do studia 

(k článku 15 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 15 odst. 1 řádu 

uplatní v rozšířeném znění tak, že se na konec článku 15 odst. 1 řádu doplňuje tento text:  

„Opětovně zapsat do studia osobu, které bylo přerušeno studium ve společně 

zabezpečovaném programu, lze až poté, co tato osoba prokáže, že je zapsána do studia 

ve studijním programu „Všeobecné lékařství“ na LF UK.“. 

Článek 10 

Opakování ročníku 

(k článku 16 řádu) 

Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se článek 16 řádu doplňuje 

o odstavec 5, který zní:  

„(5) Žádá-li student o opakování ročníku ve společně zabezpečovaném studijním 

programu, přiloží k žádosti důkaz o zapsání do příslušného úseku studia ve studijním 

programu „Všeobecné lékařství“ na LF UK.“. 

Článek 11 

Státní závěrečná zkouška 

(k článku 25 řádu) 

(1) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 25 odst. 3 

řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„(3) Jednotlivou část státní závěrečné zkoušky může vykonat student, který se k jejímu 

vykonání přihlásil. Přihlašuje-li se student k části státní závěrečné zkoušky, která se 

skládá z civilního a vojenského předmětu, zapíše se student ke zkoušce z vojenského 

předmětu prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity obrany 

a z civilního předmětu prostřednictvím elektronického informačního systému LF UK; 

student se k vykonání civilního a vojenského předmětu jedné části státní závěrečné 

zkoušky zapíše na stejný den.“. 
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(2) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 25 odst. 6 

řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„(6) Státní závěrečná zkouška se koná před příslušnou zkušební komisí; zkušební 

komise je nejméně pětičlenná. Předsedu, místopředsedu a další členy zkušební komise 

jmenuje na návrh příslušného garanta studijního programu nebo oborové rady děkan, 

je-li studijní program uskutečňován fakultou, nebo rektor, je-li studijní program 

uskutečňován univerzitou. Členy zkušební komise mohou být profesoři a docenti nebo 

významní odborníci vědeckých nebo jiných pracovišť schválení příslušnou vědeckou 

radou; předsedou a místopředsedou zkušební komise musí být profesor nebo docent. 

Členem zkušební komise u společně zabezpečovaných studijních programů je zástupce 

spolupracující instituce, na jehož kvalifikaci se použije pravidlo z předchozí věty, první 

části před středníkem.“. 

(3) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění prvních dvou vět 

článku 25 odst. 11 řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„Průběh části státní závěrečné zkoušky řídí a za činnost zkušební komise odpovídá 

předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda zkušební komise. Část státní závěrečné 

zkoušky lze konat za přítomnosti nejméně dvoutřetinové většiny všech členů zkušební 

komise, přičemž musí být přítomen předseda nebo místopředseda zkušební komise.“. 

(4) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 25 

odst. 15 písm. e) řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„e) nepřihlásí-li se ke státní závěrečné zkoušce nebo její části v prvním řádném termínu, 

který je děkanem stanoven pro akademický rok v harmonogramu státní závěrečné 

zkoušky nebo její části.“. 

(5) Pro studenty společně zabezpečovaného studijního programu se znění článku 25 

odst. 19 řádu uplatní v tomto upraveném znění:  

„(19) Termín pro první a druhé opakování státní závěrečné zkoušky nebo její části, 

které se neuskutečnilo v průběhu studia šestého ročníku, stanoví děkan v období 

dvanácti měsíců následujících po posledním dnu posledního semestru studia. Děkan 

stanoví opravné termíny pro státní závěrečnou zkoušku nebo její části v závislosti 

na harmonogramu konání státní závěrečné zkoušky, resp. vypsaných opravných termínů 

zpracovaných LF UK pro daný akademický rok. Na období do opakování státní 

závěrečné zkoušky nebo její části stanoví děkan studentovi vykonání odborné stáže 

ve vojenském zdravotnickém zařízení, a to tak, aby tuto stáž student ukončil dva týdny 

před termínem konání státní závěrečné zkoušky nebo její části.“. 

(6) Ustanovení článku 25 odstavce 20 se na studenty společně zabezpečovaného studijního 

programu nepoužije. 

Článek 12 

Přechodná ustanovení 

Práva a povinnosti studentů, kteří zahájili studium podle dosavadní úpravy, se řídí tímto 

opatřením. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

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

rektora Univerzity obrany č. 8/2018, podrobnosti k uskutečňování a ke studiu studijního 

programu „Vojenské všeobecné lékařství“, čj. MO 345803/2018-2994, ze dne 

14. prosince 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. 

Schválila: brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. 


