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Čl. 1 
1. změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně

Studijní a zkušební řád Univerzity obrany v Brně, čj. MO 195821/2017-2994, 
registrovaný Ministerstvem obrany dne 6. září 2017 pod čj. MO 179784/2017-7542 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 článku 1 odstavci 1 se ve všech případech slova „v Brně“ zrušují.

4. V článku 2 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„(7) Studium se uskutečňuje v kreditním systému
a) v souladu s tímto řádem, jedná-li se o doktorské studijní programy akreditované před
rokem 2019,
b) v souladu s European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)8 v ostatních
studijních programech.
8 Boloňská deklarace z 19. června 1999.“.

5. V článku 3 odst. 5 písmenu b) v části za druhým středníkem se slova „nebo skupina
povinně volitelných studijních předmětů“ vypouštějí.

6. V článku 3 odst. 5 písmenu b) se za slovo „semestru“ vkládá čárka.

7. V článku 6 odst. 1 písmenu f) se za slovo „program“ vkládá čárka.

8. V článku 7 odstavci 4 se slova „a doby přerušení studia z vážného zdravotního
důvodu“ zrušují.

9. V článku 8 odst. 2 větě čtvrté se slovo „dvou“ nahrazuje slovem „čtyř“.

10. V článku 8 odst. 2 větě páté se za slova „individuální studijní plán“ vkládají slova
„a jeho změny“.

11. V článku 8 se na konec odstavce 3 vkládá nová věta, která zní: „Se způsobem vyřízení
žádosti bude student písemně seznámen do 30 dnů ode dne podání žádosti.

12. V článku 8 odst. 4 písmenu c) se slova „důvodů“ nahrazují slovy „důvodu“.

13. V článku 9 odst. 1 se slovo „statní“ nahrazuje slovem „státní“.

14. V článku 9 odst. 2 se před dosavadní písmeno a) vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) studijní požadavky u studijních předmětů, které jsou obsahem části státní závěrečné
zkoušky, je student povinen splnit před konáním této části státní závěrečné zkoušky,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
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15. V článku 10 odst. 1 se za slovo „se“ na druhém řádku vkládá slovo „o“. 
16. V článku 11 odst. 3 větě druhé se za slovo „Jedná-li“ vkládá slovo „se“. 

 
17. V článku 12 odst. 3 větě třetí se za slova „Jedná-li“ vkládá slovo „se“. 

 
18. V článku 13 odst. 2 písmenu d) se za slova „nesplní-li“ vkládá slovo „student“. 

 
19. V článku 14 odst. 1 se za slovo „studenta“ vkládá čárka. 

 
20. V článku 14 odst. 2 písmenu b) se se slova „důvodů“ nahrazují slovy „důvodu“. 

 
21. V článku 14 odst. 6 se za slovo „studia“ vkládá čárka. 
 
22. V článku 14 odst. 7 větě první se slovo „kterou“ nahrazuje slovem „které“. 

 
23. V článku 14 odst. 12 se za slovo „studia“ vkládá čárka. 

 
24. V článku 15 odstavec 1 zní: 

 
„(1) Opětovným zápisem do studia projevuje osoba, které bylo studium přerušeno, 

zájem pokračovat po přerušení studia ve studiu studijního programu.“. 
 

25. V článku 19 odst. 4 větě druhé se slovo „učitel“ nahrazuje slovy „garant studijního 
předmětu“. 
 

26. V článku 20 odst. 4 větě druhé se slova „ústním, písemném praktickém nebo 
kombinací“ nahrazují slovy „ústního, písemného, praktického nebo kombinace“. 

 
27. V článku 21 odst. 7 písmenu a) se za slova „studijních programů“ vkládají slova 

„akreditovaných do roku 2019“. 
 

28. V článku 21 odst. 7 písmenu b) se slova „bakalářských a magisterských“ nahrazují 
slovem „ostatních“. 
 

29. V článku 21 odst. 9 se za slovo „hodné“ vkládá slovo „zvláštního“. 
 

30. V článku 22 odst. 2 se slovo „rozmezí“ nahrazuje slovem „rozložení“.  
 

31. V článku 25 odst. 2 písmenu d) se za slova „studijním plánem“ vkládají slova „nebo 
je její obsah dán schválenou akreditační dokumentací“. 
 

32. V článku 25 odst. 9 písmenu b) větě druhé se slovo „čtrnáct“ nahrazuje slovy „ deset 
pracovních“. 
 

33. V článku 25 odst. 10 v poznámce pod čarou č. 25 se za zkratku „Sb.“ vkládá čárka. 
 

34. V článku 25 odst. 13 písmenu c) se slovo „hodnocena“ nahrazuje slovem 
„hodnoceny“. 
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35. V článku 25 odst. 15 písmenu c) se slovo „student“ vypouští. 
 

36. V článku 25 odst. 15 písmenu d) se slovo „studijní“ nahrazuje slovem „studijním“. 
 

37. V článku 25 odst. 16 zní: 
„(16) O tom, zda se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu odst. 15 
písm. a), a o námitce studenta proti rozhodnutí předsedy zkušební komise, kterým 
nebyla omluva uznána ve smyslu odst. 15 písm. b), rozhoduje děkan, jedná-li se 
o studijní program, který uskutečňuje fakulta, nebo rektor, jedná-li se o studijní 
program, který uskutečňuje univerzita.“ 
 

38. V článku 25 odst. 25 se slovo „čtrnáct“ nahrazuje slovy „deset pracovních“. 
 

39. V článku 26 odst. 2 písmenu b) se slova „velmi dobře“ umisťují do uvozovek. 
 

40. V článku 29 odst. 3 se za slovem „radu“ čárka vypouští. 
 

41. V článku 30 odstavec 2 zní: 
 
„(2) Prospěchový průměr za časový úsek se u studentů: 
a) doktorských studijních programů akreditovaných před rokem 2019 vypočítá 
aritmetickým průměrem, 
b) ostatních studijních programů vypočítá váženým průměrem takto: 

prospěchový průměr =
∑(𝐾𝐾𝑖𝑖 × 𝑆𝑆𝑖𝑖)

∑𝐾𝐾𝑖𝑖
 

 kde „Ki“ je počet kreditů za studijní předmět i stanovený studijním plánem, 
„Si“ je číselná hodnota klasifikačního stupně, kterým byl student ohodnocen 

ve studijním předmětu i.“. 
 

42. V článku 32 odst. 3 se slovo „pobytů“ nahrazuje slovem „pobytech“. 
 

43. V článku 33 odst. 2 se slova „bude žádosti“ vypouští a mezi slova „ročníku“ 
a „vyhověno“ se vkládá slovo „bude“. 
 

44. V článku 36 odst. 2 se slovo „stánek“ nahrazuje slovem „stránek“. 
 

45. V článku 36 odst. 3 větě druhé se v obou případech slova „v Brně“ zrušují. 
 

46. V článku 36 odst. 3 větě třetí se v obou případech slova „v Brně“ zrušují. 
 

47. V článku 37 odst. 1 se za slovem „studiu“ čárka vypouští. 
 

48. V článku 38 větě první se slova „Rektor“ nahrazuje slovy „ Prorektor pro vzdělávání 
a záležitosti studentů“. 

 
49. V článku 38 větě druhé se slovo „rektor“ nahrazuje slovy „ prorektor pro vzdělávání 

a záležitosti studentů“. 
 

50. V článku 38 větě druhé se ke slovům „správní řád“ připojuje poznámka pod čarou 
č. 34, která zní:  
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„34 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“ 

51. V článku 39 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů v řízeních o udělení výjimky podle
článku 38,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

52. V článku 39 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 35 vypouští.

53. V článku 39 odst. 4 se poznámka pod čarou č. 36 vypouští.

54. V článku 39 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod
čarou č. 38 a poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(5) Při rozhodování o právech a povinnostech studentů dle § 68 zákona o vysokých 
školách se rozhodnutí doručují prostřednictvím elektronického informačního systému 
univerzity: 

a) v řízení o povolení opakovat část studia38, je-li žádosti studenta vyhověno,
b) v řízeních o uznání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností

a předepsání rozdílových zkoušek, včetně uznání zkoušek vykonaných v rámci
studia ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo fakultou
a uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností nebo předmětů nebo jiných
ucelených částí studia absolvovaných v rámci studia v akreditovaném
vzdělávacím programu na vyšší odborné škole39, je-li žádosti studenta vyhověno.

38 § 68 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
39 § 68 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.“ 

55. V článku 42 odst. 3 se poznámka pod čarou č. 37 mění na poznámku pod čarou č. 40.

56. V příloze č. 1 článku 1 se poznámka pod čarou č. 38 mění na poznámku pod čarou
č. 41 a poznámka pod čarou č. 39 se mění na poznámku pod čarou č. 42.

57. V příloze č. 1 článku 3 odst. 3 větě první se slova „s interdisciplinární problematikou“
zrušují.

58. V příloze č. 1 článku 3 odst. 4 písmeno b) zní:

„b) usměrňuje studenta při řešení problematiky disertační práce a vede jej při jejím
vypracování,“. 

59. V příloze č. 1 článku 6 odst. 1 se v poznámka pod čarou č. 40 mění na poznámku pod
čarou č. 43, která zní:
„43 Část druhá, Hlava II B II 2; E II 2 a 3 přílohy k nařízení vlády č. 274/2016 Sb.,
o standardech ve vysokém školství.“

60. V příloze č. 1 článku 6 odstavec 3 zní:

„(3) Garant studijního předmětu dbá na trvale vysokou úroveň studijního předmětu
a za tím účelem zejména každý semestr hodnotí úroveň uskutečňování studijního
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předmětu, projednává náměty k jeho rozvoji a svá stanoviska předkládá garantovi 
studijního programu.“. 

61. V příloze č. 1 článku 7 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 41 mění na poznámku pod
čarou č. 44 a slova „jej.41“ se nahrazují slovy „jej41.“.

62. V příloze č. 1 článku 8 odst. 3 se poznámka pod čarou č. 42 mění na poznámku pod
čarou č. 45.

63. V příloze č. 2 článku 1 odst. 1 se poznámka pod čarou č. 43 mění na poznámku pod
čarou č. 46, která zní:
„46 § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(autorský zákon).“

64. V příloze č. 2 článku 4 odst. 2 písmenu c) se za číslo „140“ vkládá slovo „normostran“.

Čl. 2 
Přechodná ustanovení 

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti 1. změny tohoto řádu se dokončí podle
dosavadní úpravy. 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato 1. změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně byla
schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách Akademickým senátem 
Univerzity obrany dne 22. června 2022. 

(2) Tato 1. změna Studijního a zkušebního řádu 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 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně nabývá
účinnosti dnem 1. října 2022. 

v. r. v. r.
.……………………………………. ...………………………………….……………… 
   prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc. brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. 
    předseda Akademického senátu       rektorka Univerzity obrany 

 Univerzity obrany 
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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 6. září 2022  pod č. j. MŠMT-21022/2022-2  souhlas s registrací 1. změny 
Studijního a zkušebního řádu 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 7. 9. 2022  pod č. j. MO 365841/2022-7542 1. změnu Studijního a zkušebního řád 
Univerzity obrany v Brně.  

v zastoupení  
JUDr. František KUBALÍK 

…………………………………… 
Ing. Petr VANČURA 
státní tajemník v MO 
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