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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

V tomto opatření jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMBIS VŠ, upraveny 

podmínky studia příslušníků Armády ČR v případě jejich nasazení v zahraničních 

vojenských operacích v souvislosti s válečným konfliktem Rusko – Ukrajina. 

Čl. II 
Opatření ve věci studia 

(1) V případě odvelení studenta na zahraniční misi bude studentovi na základě jeho 
žádosti doručené e-mailem, poštou, úřadovnou v informačním systému či telefonicky 
na studijní oddělení přerušeno studium, a to od okamžiku žádosti na maximálně 
2 semestry, s možností dalšího prodloužení. 

(2) Po návratu z mise může student požádat o předčasné ukončení přerušení studia. 
AMBIS VŠ takové žádosti vyhoví. 
  

Čl. III 
Opatření ve věci školného a dalších poplatků spojených se studiem 

(1) Pro účely tohoto opatření je Rektorkou AMBIS VŠ poskytnuta výjimka v placení 
školného a poplatků spojených se studiem následovně: 

 přerušení studia: 100% sleva z poplatku; 

 školné za letní semestr akademického roku 2021/2022: poskytnuta sleva na 

poměrnou část školného za období přerušení studia (resp. bude vrácena); 

 opakovaný zápis předmětů z letního semestru akademického roku 2021/2022 

v letním semestru akademického roku 2022/2023: 100% sleva z poplatku. 

(2) Jako doklad o odvelení do zahraniční vojenské operace předloží studenti potvrzení 
vystavené služebním orgánem. 

Čl. IV 
Seznam souvisejících dokumentu 

Tento dokument vychází z následujících dokumentů AMBIS vysoké školy, a.s.: 

• Studijní a zkušební řád, 

• Sazebník poplatků spojených se studiem. 

Čl. V 
Závěrečné ustanovení 

(1) Tento dokument je platný ode dne podpisu, účinnost je uvedena na titulním listu. 

(2) Dokument je zpřístupněn v adresáři řízené dokumentace. 

Čl. VI 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 


