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Část I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Statut Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „statut“) je podle zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) vnitřním předpisem Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen 

„fakulta“). 

(2) Fakulta je vymezena těmito údaji: 

a) název: Fakulta vojenského zdravotnictví, 

b) zkrácený název: FVZ, 

c) sídlo: Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, 

d) typ: součást univerzitní státní vojenské vysoké školy, 

e) název domény pro elektronické spojení: fvz.unob.cz. 

(3) Fakulta vojenského zdravotnictví je součástí Univerzity obrany v Brně (dále jen 

„univerzita“), která je součástí organizační složky státu Ministerstva obrany. 

(4) Oficiální název fakulty zní: 

a) v anglickém jazyce: Faculty of Military Health Sciences, 

b) ve francouzském jazyce: Faculté de Médecine Militaire, 

c) v německém jazyce: Fakultät der Wehrmedizin, 

d) v ruském jazyce: Факультет военного здравоохранения, 

e) ve španělském jazyce: Facultad de Medicina Militar, 

f) v latinském jazyce: Facultas Medicinae Militaris. 

(5) Symboly fakulty jsou uvedeny v článku 27 a jejich popis v příloze č. 1. 

Článek 2 

Zaměření a dlouhodobá orientace 

(1) Fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další 

tvůrčí činnost a expertní činnost zaměřenou na šíření vzdělanosti a vědeckého 

bádání v oblastech důležitých pro obranu České republiky a plnění jejích 

závazků, zejména ve vojenském zdravotnictví. 

(2) Vzdělávací činnost na fakultě navazuje na předchozí tradice a trendy a zahrnuje 

zejména: 

a) akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, 

b) programy celoživotního vzdělávání. 

(3) Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí a expertní činnost se uskutečňují 

v souladu se zvláštními právními předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy 

pro oblast výzkumu a vývoje, ve prospěch ozbrojených sil ČR, státní správy a 
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obranného průmyslu, především v oblastech dlouhodobé orientace a je 

prováděna zejména: 

a) dlouhodobými záměry, 

b) specifickým vysokoškolským výzkumem, 

c) společnými výzkumnými projekty s domácími a zahraničními vysokými 

školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti jiných armád a 

mezinárodních institucí a s dalšími partnery. 

Článek 3 

Akademické svobody a akademická práva 

(1) Na fakultě se zaručují a ve veškeré vědecké a pedagogické činnosti se uplatňují 

akademické svobody a akademická práva podle § 4 a § 95 odst. 5 zákona. 

(2) Na fakultě je zakázána činnost politických stran a politických hnutí v souladu s 

§ 2 odst. 10 zákona a s právními předpisy o zákazu politické činnosti 

v ozbrojených silách ČR. 

Článek 4 

Vnitřní předpisy Fakulty vojenského zdravotnictví 

Vnitřními předpisy fakulty jsou: 

a) Statut Fakulty vojenského zdravotnictví, 

b) Volební řád Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví, 

c) Jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví, 

d) Jednací řád Vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví, 

e) Disciplinární řád pro studenty Fakulty vojenského zdravotnictví. 

Článek 5 

Opatření děkana 

(1) K provádění právních předpisů a vnitřních předpisů a v jejich mezích vydává 

děkan opatření. 

(2) Opatřeními děkana jsou zejména: 

a) Organizační řád Fakulty vojenského zdravotnictví, 

b) organizační řády pracovišť Fakulty vojenského zdravotnictví. 

(3) Organizační řád Fakulty vojenského zdravotnictví stanovuje pracoviště fakulty, 

jejich strukturu a podřízenost. K návrhu Organizačního řádu Fakulty 

vojenského zdravotnictví se vyjadřuje Akademický senát Fakulty vojenského 

zdravotnictví před jeho vydáním. 
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Článek 6 

Přijímací řízení 

(1) Přijímání ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, 

včetně podmínek pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek a organizace 

přijímacích zkoušek, se řídí ustanoveními článku 20 Statutu Univerzity obrany 

v Brně. 

(2) Pravidla pro vyměření poplatků spojených se studiem, jejich splatnost a formu 

placení stanovuje v příloze č. 3 Statut Univerzity obrany v Brně. 

Článek 7 

Podmínky studia cizinců 

Podmínky studia cizinců na fakultě se řídí ustanoveními článku 22 Statutu Univerzity 

obrany v Brně. 

Článek 8 

Doklady o studiu 

(1) Doklady o studiu jsou na univerzitě jednotné. 

(2) Dodatek k diplomu se vydává všem absolventům studia ve studijním programu, 

a to v jazyce českém a anglickém. 

Článek 9 

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality činností 

Podrobnosti o zajišťování a vnitřním hodnocení kvality stanoví Pravidla systému 

zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany v Brně, který je 

vnitřním předpisem univerzity. 

Část II 

ORGÁNY FAKULTY 

Článek 10 

Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví 

(1) Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „senát“) má 

15 členů přímo volených akademickou obcí. Z řad akademických pracovníků je 

voleno 10 členů, z řad studentů 5 členů. 

(2) Členství v senátu je čestnou funkcí. 

(3) Způsob volby členů senátu, důvody a den zániku členství stanoví Volební řád 

Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví. 
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(4) Složení orgánů senátu, způsob jejich volby a ustavování, zásady jednání senátu 

a jeho orgánů a postup volby kandidáta na děkana stanoví Jednací řád 

Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví. 

(5) Náklady na činnost senátu a jeho orgánů jsou hrazeny z finančních prostředků 

fakulty. 

Článek 11 

Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví 

(1) Děkan je představitelem fakulty, řídí ji, zastupuje a jedná za ní. Má 

akademickou i velitelskou působnost. Akademická působnost děkana je 

stanovena v zákoně a kromě toho se na něj vztahují pravomoci a odpovědnost 

velitele podle vnitřních předpisů Ministerstva obrany. Děkan za svoji činnost 

odpovídá senátu. Za dodržování vnitřních předpisů Ministerstva obrany na 

fakultě odpovídá rektorovi. 

(2) Děkan se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. 

Děkan odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu členem 

senátu na zasedání senátu. 

(3) V souladu se zákonem, vnitřními předpisy fakulty a vnitřními předpisy 

Ministerstva obrany děkan zejména: 

a) jmenuje a odvolává proděkany, 

b) jmenuje a odvolává členy Vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví 

po předchozím souhlasu senátu, 

c) předkládá rektorovi návrhy na jmenování docentů a postupuje k dalšímu 

řízení návrhy na jmenování profesorů, 

d) řídí přímo, nebo prostřednictvím věcně příslušného proděkana a tajemníka, 

vedoucí kateder a dalších pracovišť fakulty, 

e) rozhoduje o počtu proděkanů a rozsahu jejich působnosti, 

f) vydává pokyn k zastupování v jednotlivých případech, 

g) předkládá rektorovi návrhy na udělení ceny rektora za vědeckou práci. 

(4) Funkční období děkana je čtyřleté a začíná dnem, ke kterému byl do této funkce 

jmenován. 

Článek 12 

Vědecká rada Fakulty vojenského zdravotnictví 

(1) Působnost Vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „vědecká 

rada”) je stanovena v § 30 zákona. Předsedou vědecké rady je děkan. 

(2) Funkční období vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana, který ji 

jmenoval. 

(3) Členy vědecké rady, po předchozím souhlasu senátu, jmenuje a odvolává děkan. 

Přihlíží přitom k zastoupení oblastí, které tvoří odborné zaměření fakulty. 
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(4) Členství ve vědecké radě zaniká: 

a) odvoláním děkanem, 

b) vzdáním se funkce oznámením při zasedání vědecké rady nebo písemně 

děkanovi, 

c) uplynutím funkčního období vědecké rady. 

(5) Způsob jednání vědecké rady upravuje Jednací řád Vědecké rady Fakulty 

vojenského zdravotnictví. 

Článek 13 

Disciplinární komise Fakulty vojenského zdravotnictví 

(1) Disciplinární komise Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „disciplinární 

komise“) projednává disciplinární přestupky studentů fakulty. 

(2) Disciplinární komise má nejméně šest členů a nejméně čtyři náhradníky. Členy 

a náhradníky disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce 

fakulty. Polovinu členů a náhradníků disciplinární komise tvoří studenti. 

(3) Funkční období členů a náhradníků disciplinární komise fakulty je dvouleté. Při 

ustavování disciplinární komise, jakož i při zániku členství v disciplinární 

komisi v průběhu funkčního období se dbá na zabezpečení kontinuity její 

činnosti. 

(4) Členství v komisi zaniká uplynutím funkčního období nebo před uplynutím 

funkčního období, a to: 

a) zánikem členství v akademické obci fakulty, 

b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen či náhradník vzdá 

členství nebo náhradnictví v komisi, 

c) dnem, ke kterému děkan člena komise s předchozím souhlasem senátu 

odvolal. 

(5) Disciplinární komise se ve své činnosti řídí Disciplinárním řádem pro studenty 

Fakulty vojenského zdravotnictví. 

 

Článek 14 

Proděkani 

(1) Proděkany jmenuje a odvolává děkan po vyjádření senátu. Proděkani 

odpovídají děkanovi za svěřené oblasti. 

(2) Proděkan se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. 

Proděkan odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu 

členem senátu na zasedání senátu. 
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Článek 15 

Tajemník 

(1) Tajemník je podřízen děkanovi. 

(2) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném 

opatřením děkana a v souladu se zvláštními právními předpisy a vnitřními 

předpisy Ministerstva obrany. 

(3) Ve vojenských záležitostech se na tajemníka vztahují pravomoci náčelníka 

logistiky. Rozsah jeho dalších pravomocí, odpovědnosti a působnosti stanoví 

děkan. 

(4) Tajemník zpracovává návrh rozdělení finančních prostředků a předkládá jej 

děkanovi. Odpovídá za čerpání finančních prostředků a předkládá čtvrtletní 

hodnocení děkanovi. 

(5) Tajemník se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. 

Tajemník odpoví na otázky týkající se jeho funkce položenou mu členem senátu 

na zasedání senátu. 

Část III 

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURA 

Článek 16 

Členění fakulty 

Organizační struktura fakulty je tvořena těmito pracovišti: 

a) děkanát a jeho složky, 

b) katedry: 

 Katedra epidemiologie (K-301), 

 Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu (K-302), 

 Katedra radiobiologie (K-303), 

 Katedra toxikologie a vojenské farmacie (K-304),  

 Katedra vojenské chirurgie (K-305),  

 Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny (K-306),  

 Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství (K-

307),  

 Katedra molekulární patologie a biologie (K-308).  

Článek 17 

Poradní sbory a pracovní skupiny 

(1) Pro koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené 

zabezpečování všech činností fakulty a jejích pracovišť, řešení koncepčních 
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i závažných operativních úkolů se na fakultě zřizují poradní sbory a pracovní 

skupiny. 

(2) Poradní sbory jsou zřizovány zejména pro pravidelné a dlouhodobé působení, 

pracovní skupiny pro působení krátkodobé. 

(3) Poradní sbory zřizuje děkan, který rozhoduje o potřebě vypracování jednacího 

řádu příslušného poradního sboru. 

(4) Úkoly, pravomoci a složení poradních sborů jsou definovány v organizačním 

řádu fakulty. 

(5) Pracovními skupinami jsou skupiny zřizované děkanem a v rámci pravomocí a 

odpovědnosti proděkany a tajemníkem. 

(6) Činnost v poradních sborech a pracovních skupinách je pracovní povinností 

příslušných zaměstnanců. Nadřízení členů poradních orgánů a pracovních 

skupin fakulty jsou povinni vytvořit přiměřené podmínky pro jejich práci. 

Článek 18 

Oprávnění k právním jednáním za fakultu 

Za fakultu jednají děkan, proděkani, tajemník a další osoby v rozsahu stanoveném 

zákonem a vnitřními předpisy. 

Článek 19 

Pracovněprávní vztahy a působnost v personální práci 

Na obsazování míst akademických pracovníků se vztahuje § 77 zákona a Řád 

výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v 

Brně; na ostatní služebněprávní a pracovněprávní vztahy zaměstnanců fakulty se 

vztahuje zákon a další právní předpisy a vnitřní předpisy Ministerstva obrany. 

Část IV  

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ 

Článek 20 

Finanční prostředky 

(1) Fakulta je součástí Univerzity obrany v Brně, která je jako součást organizační 

složky státu Ministerstva obrany financovaná ze státního rozpočtu, zejména z 

kapitoly Ministerstva obrany. 

(2) Při nakládaní s finančními prostředky se fakulta řídí příslušnými právními 

předpisy. 
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Článek 21 

Hospodaření 

(1) Za hospodárné, efektivní a účelné využívání finančních prostředků a majetku v 

souladu s právními předpisy odpovídají v rozsahu svých pravomocí všichni 

vedoucí pracovníci. 

(2) Fakulta z důvodu dislokace v Hradci Králové realizuje své hospodaření 

prostřednictvím samostatného nákladového střediska. Po odborné stránce za 

účelné, hospodárné a řádné nakládání se schváleným rozdělením finančních 

prostředků a majetkem je děkanovi odpovědný tajemník fakulty a ve svých 

oblastech odpovědnosti proděkani. 

Část V 

STUDENTI A ZAMĚSTNANCI FAKULTY 

Článek 22 

Studenti 

(1) Uchazeč o studium se stává studentem (ve smyslu § 61 zákona) fakulty dnem 

zápisu do studia některého ze studijních programů v kterékoliv z forem studia. 

(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 

odst. 1 a 2 zákona nebo dnem přerušení studia podle § 54 zákona. 

(3) Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného 

zápisu do studia. 

(4) Právní postavení studentů je dáno § 61 až § 69 zákona. Na studenty, kteří jsou 

vojáky v činné službě, se dále vztahují zvláštní právní předpisy a vnitřní 

předpisy Ministerstva obrany. 

Článek 23 

Akademičtí pracovníci 

(1) Akademickými pracovníky fakulty jsou vojáci v činné službě a zaměstnanci, 

kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou nebo další tvůrčí činnost. 

(2) Děkan může pro akademické pracovníky stanovit opatřením způsob 

prokazování výsledků jejich vědecké a pedagogické činnosti a jeho využití 

k hodnocení akademických pracovníků. 

(3) Akademičtí pracovníci, kteří jsou zároveň studenty některého ze studijních 

programů, mají ve studijní oblasti práva a povinnosti studentů. Z hlediska 

uplatnění volebního práva při volbě členů senátů jsou posuzováni jako 

akademičtí pracovníci. 
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Článek 24 

Ostatní zaměstnanci 

(1) Vedle akademických a vědeckých pracovníků působí na fakultě ostatní 

zaměstnanci, kteří jsou: 

a) vojáky v činné službě, 

b) zaměstnanci v pracovním poměru. 

(2) Práva a povinnosti zaměstnanců jsou upraveny zejména zákonem 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními 

předpisy univerzity, vnitřními předpisy fakulty a vnitřními předpisy 

Ministerstva obrany. 

Článek 25 

Tvůrčí volno 

(1) O poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona žádá písemně akademický 

pracovník rektora prostřednictvím děkana. 

(2) O poskytnutí tvůrčího volna akademickému pracovníkovi rozhoduje rektor. 

(3) Výsledky, kterých akademický pracovník dosáhl v době tvůrčího volna, jsou 

součástí hodnocení akademického pracovníka. 

Článek 26 

Členství v orgánech  

(1) Činnost akademických pracovníků, ostatních zaměstnanců a studentů fakulty 

v orgánech vymezených zákonem, dalšími zákony a smlouvami, vztahujícími 

se k poslání vysokých škol, zejména členství v: 

a) akademickém senátu univerzity a fakulty, 

b) vědecké radě univerzity a fakulty, vědeckých radách ostatních fakult a 

součástí univerzity a vědeckých radách jiných vysokých škol, 

c) orgánech Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, 

d) orgánech reprezentace vysokých škol podle § 92 zákona, 

e) ústředních a jiných správních úřadů, Organizaci Severoatlantické smlouvy, 

Evropské unii, Evropské obranné agentuře, Organizaci spojených národů, 

Světové zdravotnické organizace a dalších organizací obdobného 

charakteru, 

je významnou součástí jejich pracovní činnosti, která vyplývá z postavení člena 

akademické obce, případně z příslušnosti k fakultě. 

(2) Nadřízení na všech úrovních jsou povinni těmto akademickým pracovníkům, 

ostatním zaměstnancům a studentům vytvořit podmínky pro jejich účast na 

jednáních a pro řádné plnění jejich poslání v těchto orgánech a tyto činnosti 

promítnout do hodnocení a odměňování výše jmenovaných osob. 
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Část VI 

SYMBOLY FAKULTY A AKADEMICKÉ OBŘADY 

Článek 27 

Symboly fakulty 

(1) Symboly fakulty jsou znak, logo, heslo a insignie. Jejich popis a zásady použití 

jsou uvedeny v příloze č. 1. 

(2) Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů při 

akademických obřadech a jiných slavnostních příležitostech jsou insignie 

fakulty. Insigniemi fakulty jsou řetěz děkana a řetězy proděkanů. 

Článek 28 

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, 

f) slavnostní zahájení a ukončení studia vybraných forem celoživotního 

vzdělávání. 

(2) Inaugurace je akademický obřad, při němž je děkan slavnostně uváděn do 

funkce. V rámci inaugurace skládá děkan slib, jehož znění je uvedeno v příloze 

č. 2. 

(3) Imatrikulace 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. Znění imatrikulačního 

slibu je uvedeno v příloze č. 2. 

(4) Promoce je akademický obřad, při němž je absolventům studijních programů 

po složení slibu předán vysokoškolský diplom. Formule promotora a znění slibu 

jsou uvedeny v příloze č. 2. Základní pořad promocí stanoví děkan opatřením. 

(5) Slavnostní zasedání vědecké rady a akademických funkcionářů se organizuje 

zejména při předávání jmenovacích listin docentům. 

(6) Slavnostní shromáždění akademické obce svolává děkan zejména pro 

připomenutí významných výročí a při jiných významných příležitostech. 

(7) Slavnostní zahájení a ukončení studia vybraných forem celoživotního 

vzdělávání jsou obřady organizované pro účastníky dlouhodobějších kurzů. 

Účastníkům kurzů se předává osvědčení o studiu příslušného kurzu na fakultě, 

respektive osvědčení o jeho absolvování. 
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Článek 29 

Čestná ocenění a akademické odměny 

(1) Děkan uděluje akademickým pracovníkům, ostatním zaměstnancům a 

studentům, významným hostům i jiným osobám, které se významně podílely na 

rozvoji fakulty, vojenského školství, vědy a vojenské praxe, čestná ocenění, 

kterými jsou: 

a) čestné uznání, 

b) pamětní plaketa, 

c) dekret čestného absolventa fakulty, 

d) cena za vědeckou práci. 

(2) Čestná ocenění uvedená v odst. 1 uděluje děkan zejména na návrh a doporučení 

vědecké rady nebo senátu. 

(3) Dekret čestného absolventa není dokladem o získání vysokoškolského vzdělání, 

nezakládá právo užívat akademické tituly udělované fakultou a nezakládá právo 

na výkon vojenské funkce. 

(4) Dokumentace o udělování čestných ocenění je uložena na děkanátu fakulty. 

(5) Děkan uděluje studentům za zvlášť příkladné výsledky ve studiu, vědecké práci, 

výzkumné, vývojové a jiné tvůrčí činnosti a při reprezentaci fakulty na 

veřejnosti akademické odměny, kterými jsou: 

a) akademická pochvala, 

b) věcný nebo peněžitý dar, 

c) cena děkana, 

d) diplom za výsledky ve studentské tvůrčí činnosti, 

e) zapsání na desku cti fakulty. 

(6) Akademické odměny uvedené v odst. 5 uděluje děkan zejména na návrh a 

doporučení disciplinární komise fakulty. 

(7) Cena děkana se uděluje studentům za vynikající výsledky v průběhu celého 

studia na fakultě. 

(8) Zápis na desku cti je nejvyšší akademickou odměnou. Uděluje se nejlepším 

studentům fakulty v závěrečném ročníku studia. 

Část VII 

ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 30 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Statut Fakulty vojenského zdravotnictví ze dne 27. 7. 2010. 
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Článek 31 

Přechodná ustanovení 

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 vojenského zdravotnictví na období let 2016 až 2020 za strategický 

záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty. 

Článek 32 

Závěrečná ustanovení 

(1) Statut Fakulty vojenského zdravotnictví byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 

schválen Akademickým senátem Fakulty vojenského zdravotnictví dne 

17. 4. 2018. 

(2) Tento statut nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity obrany v Brně dne 15. 5. 2018. 

(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových 

stránek fakulty. 

 

 

 

 

plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. 

----------------------------------------------- 

předseda Akademického senátu 

Fakulty vojenského zdravotnictví 

 

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. 

----------------------------------------------- 

děkan 

Fakulty vojenského zdravotnictví 

 

 

prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. 

------------------------------------------ 

předseda Akademického senátu 

Univerzity obrany v Brně 
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Příloha č. 1 

Symboly Fakulty vojenského zdravotnictví 

Článek 1 

Symboly fakulty 

Symboly fakulty tvoří znak, logo, heslo a insignie. 

Článek 2 

Znak fakulty 

(1) Znak fakulty je tvořen hadem ovinujícím meč položený čepelí vzhůru, který je 

umístěn na štítě. Autentický tvar a barevné provedení znaku je uvedeno v této 

příloze. Může být zhotoven v různé velikosti, plošnou nebo plastickou 

technikou. Jeho výtvarné řešení nesmí být upravováno.  

(2) Vyobrazení znaku fakulty je následující: 

 
(3) Definice barev užitých ve znaku: 

 Pantone barva vyšívací nit 

Bílá  1179 

Šedá 663 C 1212 

Černá Black 3 C 1180 

Červená 192 C 1335 

Žlutá 123 C 1188 

(4) Znak fakulty se používá zejména 

a) na oficiálních dokumentech vydávaných fakulty, na hlavičkových papírech, 

při slavnostních příležitostech a tam, kde je to vhodné a obvyklé, 

b) při popularizaci fakulty v propagačních materiálech reprezentačního 

charakteru. 
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(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. 

Článek 2 

Logo fakulty 

(1) Logem fakulty je stylizovaná forma znaku upravená do podoby obrysové 

kresby pro jednobarevný tisk. Logo může být použito ve dvou verzích, jejichž 

tvar a provedení jsou uvedeny v této příloze. 

(2) Logo fakulty se používá zejména: 

a) na hlavičkových papírech, v elektronických dokumentech určených 

k jednobarevnému tisku a tam, kde je to vhodné a obvyklé, 

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) Pravidla používání loga fakulty stanovuje děkan. 

 

Článek 4 

Heslo fakulty 

(1) Heslo fakulty je shodné s heslem univerzity a vyjadřuje myšlenku, kterou se řídí 

příslušníci akademické obce fakulty. Je možno ho použít při slavnostních 

příležitostech a je včleněno do nápisu na řetězu děkana. 

(2) Heslo fakulty je v jazyce latinském a zní: „Docendo discimus.“ 

(3) Český překlad hesla fakulty zní: „Učíce jiné učíme sebe.“ 

 

Článek 5 

Insignie fakulty 

(1) Insignie fakulty jsou tvořeny řetězy děkana a proděkanů, taláry a mečem. 

(2) Řetěz děkana je tvořen vlastním řetězem a medailí se znakem fakulty. Vlastní 

řetěz je složen ze 46 obdélníkových závěsných článků, na které navazují z každé 

strany 3 ozdobné čtvercové tvarované články, z nichž krajní nesou symbol 

českého lva umístěného ve středu kruhového výřezu, a prostřední nese znak 

vojenského zdravotnictví – kalich obtočený hadem. Na krajní ozdobné články 

je zavěšena medaile se znakem fakulty v barvě bronzu, která je umístěna na 

kruhové podložce. Kruhová podložka je shora opatřena heslem fakulty 
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„Docendo discimus“. Celý řetěz je zlacen. Řetězy proděkanů jsou totožné s 

výjimkou medaile, která je v barvě stříbra. 

(3) Insignie fakulty se používají při akademických obřadech a slavnostních 

příležitostech pořádaných na fakultě, jiných vysokých školách či institucích. 

(4) Insignie používají děkan, proděkani, tajemník a předseda senátu při 

akademických obřadech a slavnostních příležitostech pořádaných na univerzitě, 

jiných vysokých školách či institucích. 

(5) Talár s příslušným řetězem se užívá zejména při akademických obřadech nebo 

při přijetí představiteli státu. Při užití insignií a talárů se přihlíží k požadavkům 

hostitele. 

(6) Řetěz bez taláru se užívá na slavnostech, které talár nevyžadují nebo nedovolují. 

Řetěz bez taláru může mít akademický hodnostář na pohřbu člena akademické 

obce. 
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Příloha č. 2 

Znění slibů 

Článek 1 

Slib děkana Fakulty vojenského zdravotnictví 

Slibuji, že budu vykonávat funkci děkana podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 

v duchu zákona o vysokých školách a vojenských předpisů pro rozvoj Fakulty 

vojenského zdravotnictví. 

Článek 2 

Slib člena Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví 

U vědomí čestnosti a nezastupitelnosti svěřeného úkolu a s pocitem odpovědnosti vůči 

voličům, kteří mi svěřili senátorský mandát, slibuji věrnost akademické obci Fakulty 

vojenského zdravotnictví. 

Slibuji, že povinnosti člena Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví 

budu vykonávat nezištně a co nejsvědomitěji v zájmu akademické obce i celé školy a v 

souladu s platnými zákony. Budu dbát o uchování akademických svobod a pečovat o 

dobré jméno školy. 

Ve své činnosti se budu řídit vnitřními předpisy Fakulty vojenského zdravotnictví a 

respektovat usnesení senátu. 

Článek 3 

Imatrikulační slib studenta Fakulty vojenského zdravotnictví 

Slavnostně slibuji, že se nezpronevěřím své vojenské a občanské cti, že při studiu na 

Fakultě vojenského zdravotnictví se budu řídit právními a etickými normami tak, abych 

svým jednáním nepoškodil své jméno, pověst Fakulty vojenského zdravotnictví, 

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 a zajištění obrany vlasti. 

Slibuji, že budu hájit čest a vážnost Univerzity obrany v Brně a Fakulty vojenského 

zdravotnictví, na které jsem se rozhodl získat vysokoškolské vzdělání. 

Tak slibuji! 

Článek 4 

Promoce vojenských lékařů 

Doctorandi clarissimi, 

examinibus, quae ad eorum, qui in arte medica doctoris nomen ac honores consequi 
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student, doctrinam et facultatem explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, 

nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus. 

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, 

quam obtinueritis, et nos vos fore speramus. 

Spondebitis igitur: 

Primum vos huius Facultatis Medicinae Militaris, in qua summum in arte medica 

gradum ascederitis, piam perpetuamque memoriam habituros , eiusque res ac rationes, 

quoad poteritis, adiuturos. 

Dein, honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos. 

Postremo, doctrinam, qua vos nunc polletis, cum industria vestra culturos et cum 

omnibus incrementis, quae progrediente tempore haec ars ceperit, aucturos et in 

prosperitatem hominum studiose conversuros, denique cunctis officiis, quae probum 

medicum sponsioni Hippocraticae obtemperantem decent, ea quae par est humanitate 

erga quemcunque functuros esse. 

 

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC 

POLLICEBIMINI? 

Spondeo ac polliceor! 

Itaque iam nihil impedit, quominus honores quos obtinere cupitis, vobis impertiamus. 

ERGO EGO PROMOTOR RITE CONSTITUTUS VOS EX  DECRETO ORDINIS 

MEI 

MEDICINAE  MILITARIS  DOCTORES  CREO,  CREATOS  RENUNTIO  

OMNIAQUE 

MEDICINAE MILITARIS DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. 

IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA FACULTATIS MEDICINAE 

MILITARIS SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO. 

 

Vážení doktorandi, 

vykonali jste s úspěchem zkoušky, jež jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí 

těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktora medicíny. Předstupujete nyní před 

nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž 

se ucházíte. 

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje 

vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme. 

Slíbíte tedy: 

Především, že trvale uchováte ve věčné paměti Fakultu vojenského zdravotnictví, na 

níž dosáhnete hodnosti doktora medicíny, a že vždy budete podle svých sil podporovat 

její činnost a zájmy. 

Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. 

A konečně, že budete s pílí pěstovat nauku, kterou jste si nyní osvojili, budete své 

vědomosti rozšiřovat o nové poznatky, které lékařská věda během času získá, a obracet 
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je usilovně ve prospěch lidstva, a že budete plnit všechny povinnosti, jak přísluší podle 

Hippokratovy přísahy řádnému lékaři, a postupovat s náležitou lidskostí vůči komukoli. 

SLIBUJETE TO NA SVÉ SVĚDOMÍ? 

Slibuji a přísahám! 

 

Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout. 

PROČEŽ JÁ, ŘÁDEM USTANOVENÝ PROMOTOR, VÁS Z MOCI SVÉHO 

ÚŘADU 

USTANOVUJI DOKTORY VOJENSKÉHO LÉKAŘSTVÍ, VAŠE JMENOVÁNÍ 

VEŘEJNĚ 

VYHLAŠUJI A UDĚLUJI VÁM VŠECHNA PRÁVA A VÝSADY DOKTORŮ 

VOJENSKÉHO LÉKAŘSTVÍ. 

NA DOKLAD TOHO VÁM PŘEDÁVÁME DO RUKOU TYTO DIPLOMY 

STVRZENÉ PEČETÍ FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. 

Článek 5 

Promoce vojenských farmaceutů 

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui [in rebus pharmaceuticis] 

magistri nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta 

sunt, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni 

consessu ornaremus. 

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, 

quam obtinueritis, et nos vos fore speramus. 

Spondebitis igitur: 

Primum vos huius Facultatis Medicinae Militaris, in qua magistri [summum in rebus 

pharmaceuticis] gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res 

ac rationes, quoad poteritis, adiuturos; 

Dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos; 

Postremo studia naturae et humanitatis impigro labore culturos et provecturos non 

sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux 

eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat. 

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC 

POLLICEBIMINI? 

Spondeo ac polliceor! 

Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus. 

ERGO  EGO  PROMOTOR  RITE  CONSTITUTUS  VOS  EX  DECRETO  ORDINIS 

PHARMACIAE MILITARIS MAGISTROS CREO, CREATOS RENUNTIO 

OMNIAQUE 

MAGISTRI IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM 

HAEC DIPLOMATA FACULTATIS MEDICINAE MILITARIS SIGILLO 

FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO. 
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Vážení absolventi, 

vykonali jste s úspěchem zkoušky, jež jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí 

těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se 

žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se 

ucházíte. 

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje 

vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme. 

Slíbíte tedy: 

Především, že trvale uchováte ve věčné paměti Fakultu vojenského zdravotnictví, na 

níž dosáhnete hodnosti magistra, a že vždy budete podle svých sil podporovat její 

činnost a zájmy. 

Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. 

Konečně, že náklonnost k přírodě a lidskosti budete nadále usilovnou prací pěstovat, 

ne ze zištných důvodů, ani ne pro uchvácení slávy a ješitnosti, nýbrž toliko proto, aby 

byla šířena pravda a její světlo pro blaho lidského rodu jasněji zazářilo. 

SLIBUJETE TO NA SVÉ SVĚDOMÍ? 

Slibuji a přísahám! 

Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout. 

PROČEŽ JÁ, ŘÁDEM USTANOVENÝ PROMOTOR, VÁS Z MOCI SVÉHO 

ÚŘADU 

USTANOVUJI MAGISTRY VOJENSKÉ FARMACIE, VAŠE JMENOVÁNÍ 

VEŘEJNĚ VYHLAŠUJI A UDĚLUJI VÁM VŠECHNA PRÁVA A VÝSADY 

MAGISTRŮ A ZAVAZUJI VÁS POVINNOSTMI S TOUTO HODNOSTÍ 

SPOJENÝMI. 

NA DOKLAD TOHO VÁM PŘEDÁVÁME DO RUKOU TYTO DIPLOMY 

STVRZENÉ PEČETÍ FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. 

Článek 6 

Promoce absolventů bakalářských studijních programů 

Scholares clarissimi, 

examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen ac honores consequi student, 

doctrinam 

explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos 

eo honore in hoc solemni consessu ornaremus. 

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit facultas, 

cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus. 

Spondebitis igitur: 

Prium vos semper humanam rationem, ouoad facultate et iudicio consequi poteritis, 

utilem praescripturos, vitam atque disciplinam vestram castam et ab omni scelere 
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puram servaturos animumque vestrum soli saluti hominum patriaeque observandae 

intenturos. 

Dein vos Facultas Medicinae Militaris piam perpetuamque memoriam habituros. 

Postremo itaque cum non ignoretis, quo modo vos ipsos obligatum iri, ex animi vestri 

sententia spondebitis? 

Spondeo ac polliceor! 

Itaque iam nihil impedit, quominus honores quos obtinere cupitis, vobis impertiamus. 

ERGO EGO PROMOTOR RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS 

MEI 

BACCALARIOS CREO, CREATOS RENUNTIO, OMNIAQUE BACCALARII 

IURA AC 

PRIVILEGIA IN VOS CONFERO VOSQUE OFFICIIS CUM HOC GRADU 

CONIUNCTIS OBSTRINGO 

IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA FACULTATIS MEDICINAE 

MILITARIS SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO. 

 

Vážení absolventi, 

vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření 

vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní 

před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o 

níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od 

vás vyžaduje vaše příslušnost k této fakultě, daná hodnost, již nabudete, a jak to i my 

od vás očekáváme. 

Slíbíte tedy: 

Především, že budete vždy podle svých schopností prosazovat ušlechtilou a prospěšnou 

vědu, svůj život a mravy uchováte čisté a bezúhonné, svého ducha zaměříte na to, aby 

dbal pouze zdaru a prospěchu lidstva a vlasti. 

Dále, že uchováte ve věčné paměti Fakultu vojenského zdravotnictví. 

Konečně, pokud jste si dobře vědomi, k čemu se zavážete, slibujete to na své dobré 

svědomí? 

Slibuji a přísahám. 

Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout. 

PROČEŽ JÁ, ŘÁDEM USTANOVENÝ PROMOTOR, VÁS Z MOCI SVÉHO 

ÚŘADU 

USTANOVUJI BAKALÁŘI, VAŠE JMENOVÁNÍ VEŘEJNĚ VYHLAŠUJI, 

UDĚLUJI VÁM VEŠKERÁ PRÁVA A PRIVILEGIA BAKALÁŘŮ A ZAVAZUJI 

VÁS POVINNOSTMI S TOUTO HODNOSTÍ SPOJENÝMI. 

NA DOKLAD TOHO VÁM PŘEDÁVÁME DO RUKOU TYTO DIPLOMY 

STVRZENÉ PEČETÍ FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. 
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Článek 7 

Promoce absolventů doktorských studijních programů 

Doctōrandī clārissimī, exāminibus, quae ad eōrum, quī doctōris nōmen et honōrēs 

cōnsequī student, doctrīnam explōrandam lēge cōnstitūta sunt, cum laude superātīs  ac  

dissertātiōne propriā prōpositā nōs adīstis dēsīderantēs, ut vōs eō honōre in hōc 

sollemnī cōnsessū ornārēmus. 

Prius autem fidēs est danda vōs tāles semper futūrōs, quālēs vōs esse num iubēbit 

dīgnitās, quam obtinueritis, et nōs vōs fore spērāmus. 

SPONDĒBITIS IGITUR: 

PRĪMUM vōs Facultātis medicīnae mīlitāris, in quā doctōris gradum ascenderitis, piam 

perpetuō memoriam habitūrōs eiusque rēs ac doctās ratiōnēs, quoad poteritis, adiūtūrōs; 

DEIN honōrem eum, quem in vōs collātūrus sum, integrum incolumemque servātūrōs; 

POSTRĒMŌ  disciplīnās  medicīnae  mīlitāris,  quibus  adhūc  operam  assiduam  

dabātis, 

impigrō  labōre  cultūrōs  et  prōvectūrōs,  ut  porrō  augeantur  salūtīque  generis  

hūmānī  et 

prosperitatis scientiae opem maiōrem ferant. 

HAEC VŌS EX ANIMĪ VESTRĪ SENTENTIĀ SPONDĒBITIS AC 

POLLICĒBIMINĪ? 

SPONDEŌ AC POLLICEOR! 

Itaque iam nihil impedit, quōminus honōres, quōs obtinēre cupitis, vōbīs impertiāmus. 

Ergō ego prōmōtor rīte cōnstitūtus vōs ex dēcrēto ordinis meī doctōrēs creō, creātōs 

renuntiō omniaque doctōris iūra, prīvilēgia, religiōnēs in vōs cōnferō. In cuius reī fidem 

haec diplōmata Facultātis medicīnae mīlitāris patrōciniō Reī pūblicae conditae sigillō 

firmāta vōbīs in manūs trādō. 

 

Vážení doktorandi, 

vykonali jste všechny zkoušky, které jsou studijním programem předepsány, a obhájili 

jste svou disertační práci. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom Vám na 

tomto slavnostním shromáždění udělili akademický titul „doktor“ (Ph.D.). 

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat a jednat tak, jak to od Vás 

vyžaduje akademický titul, který nyní nabudete, a jak to i my od Vás očekáváme. 

Slibujete tedy: 

Především, že trvale uchováte ve věčné paměti Fakultu vojenského zdravotnictví, na 

níž dosáhnete akademického titulu „doktora“ (Ph.D.) a že vždy budete podle svých sil 

podporovat její činnosti a zájmy ve vědecké výchově a při řešení vědeckých projektů. 

Dále, že akademický titul, který Vám udělím, uchováte bez poskvrny a úhony. 

A konečně, že budete s pílí pěstovat vědeckou disciplínu, kterou jste si studiem osvojili, 

budete své vědomosti rozšiřovat a věnovat je ku prospěchu rozvoje vědy a ve prospěch 

lidstva. 

Slibujete to na své svědomí? 



 

25 

 

 

 

Slibuji a přísahám! 

Nyní již tedy nebrání nic tomu, abychom Vám udělili hodnosti, kterých si přejete 

dosáhnout. 

Proto já, řádem ustanovený promotor Vás z moci svého akademického úřadu ustanovuji 

„doktory“ (Ph.D.), Vaše jmenování veřejně vyhlašuji a zavazuji Vás povinnostmi s 

tímto akademickým titulem spojenými. Na doklad toho Vám předávám do rukou tyto 

diplomy stvrzené pečetí Fakulty vojenského zdravotnictví. 

Q.B.F.F.F.S 

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque, sit. 

 

 

 


