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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Řád pro udělování poct na Univerzitě obrany v Brně (dále jen „řád“) je vnitřním 

předpisem Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzity“) podle § 17 odst. 1 písm. k) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle článku 39 Statutu 

Univerzity obrany v Brně. 

(2) Řád stanovuje podrobnosti o udělování poct na univerzitě. 

Článek 2 

Čestná plaketa rektora 

(1) Čestná plaketa rektora (dále jen „plaketa“) se uděluje akademickým pracovníkům, 

ostatním zaměstnancům a studentům univerzity za dosahování mimořádných 

pracovních výsledků nebo mimořádných výsledků ve studijní nebo tvůrčí činnosti.  

(2) Plaketu uděluje rektor příležitostně buď z vlastního podnětu, nebo na návrh.  

(3) Návrh na udělení plakety může předložit prorektor, zástupce rektora, kvestor, děkan, 

ředitel vysokoškolského ústavu nebo další součásti univerzity, předseda odborové 

organizace působící na univerzitě. 

(4) Návrh na udělení plakety se předkládá rektorovi; předložený návrh musí obsahovat:  

a) údaje o osobě navrhovaného,  

b) popis skutku nebo činnosti, za kterou je udělení plakety navrhováno,  

c) odůvodnění.  

(5) Plaketu nelze udělit: 

a) studentovi, proti kterému je vedeno disciplinární řízení nebo kterému byla 

v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární přestupek podle 

zákona o vysokých školách
1
 a 

b) osobě, která se v posledních dvanácti měsících dopustila porušení Etického 

kodexu Univerzity obrany v Brně. 

(6) Udělení plakety není spojeno s finanční odměnou.  

(7) Vzhled a provedení plakety stanovuje příloha č. 1 tohoto řádu. Součástí plakety 

je doklad o jejím udělení s vyobrazením lícové strany plakety, se zapsanými 

identifikačními údaji oceněné osoby, popisem skutku nebo činnosti, za kterou je plaketa 

udělena, uvedením místa a data udělení plakety a podpisem rektora.  

(8) Plaketu předává slavnostním způsobem rektor.  

Článek 3 

Medaile Univerzity obrany v Brně 

(1) Medaile Univerzity obrany v Brně (dále jen „medaile“) se uděluje za dlouhodobé 

dosahování vynikajících pracovních výsledků, za významný podíl na rozvoji univerzity, 

vojenského školství nebo vojenské praxe nebo za zásluhy o šíření dobrého jména 

                                                           
1
 § 65 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
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univerzity. Medaile se uděluje také akademickým pracovníkům, ostatním 

zaměstnancům a studentům univerzity za jejich mimořádný čin prokazující občanskou 

statečnost, odpovědnost nebo obětavost. 

(2) Medaili uděluje rektor příležitostně buď z vlastního podnětu, nebo na návrh.  

(3) Návrh na udělení medaile může předložit prorektor, zástupce rektora, kvestor, děkan, 

ředitel vysokoškolského ústavu nebo další součásti univerzity, předseda akademického 

senátu univerzity či fakulty nebo předseda odborové organizace působící na univerzitě. 

(4) Návrh na udělení medaile se předkládá rektorovi; předložený návrh musí obsahovat:  

a) údaje o osobě navrhovaného,  

b) popis skutku nebo činnosti, za kterou je udělení medaile navrhováno,  

c) odůvodnění.  

(5) Před udělením medaile si rektor vyžádá stanovisko kolegia rektora k záměru udělit 

medaili konkrétní osobě.  

(6) Medaili nelze udělit: 

a) studentovi, proti kterému je vedeno disciplinární řízení nebo kterému byla 

v posledních třech letech uložena sankce za disciplinární přestupek podle zákona 

o vysokých školách
2
 a 

b) osobě, která se v posledních třech letech dopustila porušení Etického kodexu 

Univerzity obrany v Brně. 

(7) Udělení medaile není spojeno s finanční odměnou.  

(8) Vzhled a provedení medaile stanovuje příloha č. 1 tohoto řádu. Součástí medaile 

je doklad o jejím udělení s vyobrazením lícové strany medaile, se zapsanými 

identifikačními údaji oceněné osoby, popisem skutku nebo činnosti, za kterou 

je medaile udělena, uvedením místa a data udělení medaile a podpisem rektora.  

(9) Medaili předává slavnostním způsobem rektor.  

Článek 4 

Cena rektora za vědeckou práci 

(1) Cena rektora za vědeckou práci (dále jen „cena“) se uděluje akademickým pracovníkům 

za významné výsledky v tvůrčí činnosti dosažené v předchozím kalendářním roce. 

Udělení ceny lze navrhnout akademickému pracovníkovi, kterému v daném nebo 

předchozím kalendářním roce nebylo uděleno obdobné čestné ocenění na některé 

součásti univerzity. 

(2) Cenu uděluje rektor jednotlivým akademickým nebo vědeckým pracovníkům univerzity 

nebo pracovním týmům univerzity na základě návrhu.  

(3) Návrh na udělení ceny se předkládá na výzvu rektora; návrh na udělení ceny může 

předložit děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo další součásti univerzity, člen 

vědecké rady univerzity nebo kterýkoliv člen akademické obce univerzity 

prostřednictvím vědeckých rad fakult a vysokoškolských ústavů. 

                                                           
2
 § 65 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
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(4) Návrh na udělení ceny se předkládá rektorovi; předložený návrh musí obsahovat:   

a) údaje o navrhované osobě nebo o navrhovaných osobách, jde-li o návrh 

na udělení ceny pracovnímu týmu,  

b) popis vědeckého díla, pro které je navrhován,  

c) význam a přínosy vědeckého díla pro univerzitu, ozbrojené síly České republiky, 

vědeckou komunitu a společnost, 

d) stanovisko vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu, je-li návrh 

předkládán jejich prostřednictvím. 

(5) V jednom kalendářním roce lze udělit pouze jednu cenu. Stejnému akademickému nebo 

vědeckému pracovníkovi nebo pracovnímu týmu může být cena znovu udělena nejdříve 

po třech letech.  

(6) Rektor si vyžádá ve věci udělení ceny předchozí souhlas vědecké rady univerzity.  

(7) Udělení ceny je spojeno s udělením odměny ve výši 30 000 Kč; laureát ceny obdrží také 

diplom.  

(8) Cenu předává rektor zpravidla na zasedání vědecké rady univerzity nebo 

při shromáždění akademické obce.  

Článek 5 

Doktorát honoris causa 

(1) Titul doktor honoris causa (ve zkratce „dr. h. c.“) může univerzita udělit osobnostem, 

které se významně zasloužily o rozvoj vědy nebo jinak o prospěch lidstva. 

(2) Návrh na udělení tohoto titulu může předložit děkan spolu se stanoviskem vědecké rady 

fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu spolu se stanoviskem vědecké rady 

vysokoškolského ústavu. Rektor může navrhnout udělení titulu doktor honoris causa též 

z vlastního podnětu. 

(3) Návrh na udělení titulu doktor honoris causa se předkládá rektorovi; předložený návrh 

musí obsahovat:  

a) údaje o osobě navrhovaného,  

b) životopis osoby, které je udělení doktor honoris causa navrhováno, 

c) údaje o tvůrčí činnosti navrhované osoby, 

d) údaje o pracovním zařazení či funkci, kterou navrhovaná osoba zastává nebo 

zastávala, 

e) dosavadní spolupráce navrhované osoby s univerzitou, 

f) odůvodnění. 

(4) O udělení titulu doktor honoris causa rozhoduje rektor po předchozím souhlasu vědecké 

rady univerzity.  

(5) Udělení titulu a promoce se uskutečňuje v rámci slavnostního zasedání vědecké rady 

univerzity; promoční slib stanovuje Statut Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním 

předpisem
3
. 

                                                           
3
 § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách. 
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Článek 6 

Emeritní profesor 

(1) Emeritním profesorem
4
 může být jmenován profesor, který v minulosti působil 

na univerzitě. Označení „Emeritní profesor Univerzity obrany v Brně“ je čestný titul, 

který nezakládá členství v akademické obci univerzity.  

(2) Návrh na jmenování emeritním profesorem může předložit děkan spolu se stanoviskem 

vědecké rady fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu spolu se stanoviskem 

vědecké rady vysokoškolského ústavu. Rektor může navrhnout jmenování emeritním 

profesorem též z vlastního podnětu. 

(3) Návrh na jmenování emeritním profesorem se předkládá rektorovi; předložený návrh 

musí obsahovat:  

a) údaje o osobě navrhovaného,  

b) životopis osoby, která je na jmenování emeritním profesorem navrhována, 

c) údaje o pedagogické a tvůrčí činnosti navrhované osoby, 

d) odůvodnění. 

(4) Emeritní profesory jmenuje rektor po vyjádření vědecké rady univerzity.  

(5) Emeritní profesory jmenuje rektor slavnostním způsobem.  

(6) Emeritní profesoři mají právo účastnit se vědeckého bádání na univerzitě 

a za tím účelem používat její zařízení a informační technologie, jinak jmenování 

emeritním profesorem nezakládá žádné majetkoprávní nároky. Emeritní profesoři mají 

rovněž právo, aby jim bylo uděleno slovo na shromáždění členů akademické obce. 

Článek 7 

Společné ustanovení 

Přehled a dokumentaci o udělování poct vede rektorát univerzity. 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení  

(1) Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 13. června 2017. 

(2) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem obrany
5
. 

 

 

v. r.  v. r. 

 

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. 

  

brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. 

předseda akademického senátu univerzity  rektor 

  

                                                           
4
 § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách. 

5
 § 95 odst. 8 písm. a) zákona o vysokých školách. 
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Příloha č. 1 

POPIS ČESTNÉ PLAKETY REKTORA 

A MEDAILE UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ 

Čl. 1 

Čestná plaketa rektora 

 Plaketa má kruhový tvar o průměru 80 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně plakety 

je uprostřed plochy umístěn znak univerzity, který je tvořen trojúhelníkovým štítem s kónicky 

vypuklými stranami, orientovaný cípem dolů a lemovaný českou trikolórou, na který 

je položena otevřená kniha s deskami, pod jejíž listy vrůstají dvě, stonky u paty štítu zkřížené 

lipové ratolesti, každá o třech listech. S lipovými ratolestmi je jílcem zkřížen meč, čepelí 

položený přes otevřenou knihou a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Kolem znaku 

univerzity jsou dvě mezikruží. Ve vnitřním mezikruží je v jedné řadě uveden dvojjazyčný 

název vysoké školy, v horní polovině „UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ“ a v dolní 

polovině „UNIVERSITY OF DEFENCE IN BRNO“. Ve vnějším mezikruží jsou dvě řady 

částečně se překrývajících lipových listů, každá o třinácti listech, které se od dolního středu 

rozbíhají nahoru. V horní části vnějšího mezikruží je v jedné řadě uveden latinský nápis 

„DOCENDO DISCIMUS“. Plaketa je ražena z oceli, patinovaná. Plaketa se předává v etuji 

v barvě bordó o rozměrech 90 × 123 × 30 mm vyložené sametem v barvě bordó.  

Čl. 2 

Medaile Univerzity obrany v Brně 

 Medaile má kruhový tvar o průměru 34 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně medaile 

je uprostřed plochy umístěn znak univerzity, který je tvořen trojúhelníkovým štítem s kónicky 

vypuklými stranami, orientovaný cípem dolů a lemovaný českou trikolórou, na který 

je položena otevřená kniha s deskami, pod jejíž listy vrůstají dvě, stonky u paty štítu zkřížené 

lipové ratolesti, každá o třech listech. S lipovými ratolestmi je jílcem zkřížen meč, čepelí 

položený přes otevřenou knihou a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Kolem znaku 

univerzity jsou dvě mezikruží. Ve vnitřním mezikruží je v jedné řadě uveden dvojjazyčný 

text, v horní polovině „UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ“ a v dolní polovině 

„STUDIORUM UNIVERSITAS DEFENSIONIS“. Ve vnějším mezikruží jsou dvě řady 

částečně se překrývajících lipových listů, každá o třinácti listech, které se od dolního středu 

rozbíhají nahoru. V horní části vnějšího mezikruží je v jedné řadě uveden latinský nápis 

„DOCENDO DISCIMUS“. Na rubové straně medaile je vyryto pořadové číslo medaile. 

Medaile je ražena z oceli, patinovaná. Medaile je podélným ouškem, pohyblivou karabinkou 

a pohyblivým kroužkem zavěšena na 38 mm široké a 60 mm dlouhé náprsní průvlečné stuze, 

která má svislé pruhy v pořadí barev černá, žlutá, tmavozelená, světlezelená, žlutá, šedá, bílá, 

žlutá, světlezelená, tmavozelená, žlutá, černá v poměru 1 : 5 : 2 : 2 : 5 : 4 : 4 : 5 : 2 : 2 : 5 : 1 

mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 38 × 12 mm 

barevně shodné se stuhou medaile.  

 

*** 
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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 31. srpna 2017 pod č. j. MSMT-21548/2017-2 souhlas s registrací Řádu 

pro udělování poct na Univerzitě 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 6. září 2017 pod č. j. MO 179881/2017-7542 Řád pro udělování poct 

na Univerzitě obrany v Brně.  

 

…………………v. r. ………………… 

Ing. Petr VANČURA 

státní tajemník v MO 
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