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Článek 1 

 

Úvodní ustanovení 

(1) Tato směrnice se vydává za účelem stanovení použití insignií Vysoké školy technic-
ké a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“), obsahu a průběhu aka-
demických obřadů v návaznosti na usnesení Statutu VŠTE čl. 20, 22. 

(2) Akademické insignie a akademické obřady VŠTE jsou vnějším vyjádřením pravomo-
cí a odpovědností orgánů VŠTE, symbolizujícími nezávislost a samosprávnost VŠTE. 

(3) Akademické insignie VŠTE (dále jen „insignie“) a taláry se užívají pouze při akade-
mických obřadech. 

(4) Akademické insignie VŠTE tvoří: 

 akademické žezlo rektora, 

 akademický řetěz rektora, 

 akademické řetězy prorektorů, 

 akademické řetězy ředitelů ústavů. 

(5) Žezlo nosí výhradně pedel. 

(6) Barva VŠTE je karmínově červená. 

Článek 2 

Akademické insignie 

(1) Akademické žezlo rektora VŠTE zhotovila podle návrhu akademického malíře Jaro-
slava Huťi, M.F.A společnost PHK Atelier, s.r.o. Provedení řetězu je ve zlaté barvě. 
Dominantou žezla je poupě s květem, ze kterého stoupá znak školy. Délka žezla je 
1134 mm.  

(2)  Akademický řetěz rektora VŠTE zhotovila podle návrhu akademického malíře Jaro-
slava Huťi, M.F.A společnost PHK Atelier, s.r.o. Provedení řetězu je ve zlaté barvě. 
Rektorský řetěz se sestává z přívěsu s barevným znakem VŠTE, mezičlánku se zna-
kem Českých Budějovic a vlastního řetězu se záchytným řetízkem. Řetěz je zdoben 
žulou a vltavíny, tedy místně typickými kameny. Na rubu přívěsu je státní znak.  

(3)  Akademické řetězy prorektorů VŠTE zhotovila podle návrhu akademického malíře 
Jaroslava Huťi, M.F.A společnost PHK Atelier, s.r.o. Provedení řetězů je ve zlaté a 
stříbrné barvě. Řetězy prorektorů se sestávají z přívěsu s barevným znakem VŠTE, 
mezičlánku se znakem Českých Budějovic a vlastního řetězu se záchytným řetízkem. 
Přívěs je zdoben žulou a vltavíny, tedy místně typickými kameny. Na rubu přívěsu je 
státní znak.  
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(4)  Akademické řetězy ředitelů ústavů  VŠTE zhotovila podle návrhu akademického 
malíře Jaroslava Huťi, M.F.A společnost PHK Atelier, s.r.o. Provedení řetězů je ve zla-
té a stříbrné barvě. Emblém Ústavu podnikové strategie je tvořen velkou šipkou, 
která směřuje vzhůru. Šipka znázorňuje dynamiku růstu a optimismus. V pozadí je 
zobrazen monitor počítače se sítí a statistickými ukazateli jako symbol informací, 
plánování a předvídání, pozitivní ekonomické bilance. Emblém Ústavu znalectví a 
oceňování tvoří kružítko-odpichovadlo a lineárně pravítko s měrnými dílky jako 
symboly pro všestranné a objektivní posouzení a hodnocení. Emblém Ústavu tech-
nicko-technologického tvoří vztyčený příhradový nosník jako symbol konstruktiv-
ního úsilí v teorii a praxi. V pozadí je ozubené kolo, které naznačuje vývoj strojů a 
technologií a jejich využití v lidském úsilí. Přívěsy jsou zdobeny žulou, tedy místně 
typickým kamenem.  

(5) Akademické žezlo rektora, akademický řetěz rektora a akademické řetězy prorekto-
rů a ředitelů ústavů jsou uloženy v trezoru v Kanceláři rektora. Při příležitosti jejich 
použití je vydává pracovník Kanceláře rektora a dohlíží na jejich uložení po vrácení. 
Zaměstnanec Kanceláře rektora VŠTE nese odpovědnost za jejich údržbu. 

Článek 3 

Akademické taláry a čepice 

(1) Talár, stejně jako čepice rektora je karmínově červený se zlatým olemováním; nosí 
se výhradně s rektorským řetězem. 

(2) Taláry a čepice prorektorů a ředitelů ústavů jsou černé s tmavě modrým olemová-
ním; nosí se výhradně s příslušnými řetězy. Talár a čepice promotora je černý 
s tmavě modrým olemováním.  

(3) Talár a baret pedela je modrý se zlatým olemováním. 

(4) Taláry rektora, prorektorů, ředitelů ústavů, promotora a pedela jsou uloženy ve 
skříni v Kanceláři rektora. Při příležitosti jejich použití je vydá zaměstnanec Kance-
láře rektora VŠTE a dohlíží na jejich uložení po vrácení a nese odpovědnost za jejich 
údržbu. 

Článek 4 

Akademické obřady 

 

(1) Akademickými obřady jsou zejména inaugurace rektora, imatrikulace studentů, 
promoce absolventů studijních programů, udělení čestného vědeckého titulu „do-
ctor honoris causa“ a udělení medailí VŠTE. 

(2) Inaugurace rektora po jeho jmenování prezidentem republiky probíhá na slavnost-
ním shromáždění akademické obce VŠTE. Při inauguraci skládá rektor do rukou 
předsedy Akademického senátu VŠTE inaugurační slib. Po složení slibu předává 
předseda Akademického senátu VŠTE rektorovi řetěz jako symbol pravomoci a od-
povědnosti rektora. 
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(3) Imatrikulace je slavnostní přijetí nových studentů prvních ročníků do akademické 
obce. Studenti skládají imatrikulační slib, kterým vstupují do akademické obce 
VŠTE. Součástí ceremoniálu je slavnostní předání imatrikulačních listů. Účastní se 
jej rektor, prorektoři, ředitelé ústavů, promotor a pedel, předseda a místopředsedo-
vé Akademického senátu VŠTE, všichni v talárech, případně v čepicích a 
s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu. 

(4) Promoce absolventů je tradiční akademický obřad k ukončení studia posledních 
ročníků bakalářského a magisterského studia, při kterém se absolventům předávají 
vysokoškolské diplomy s přiznaným akademickým titulem. Účastní se jí rektor, pro-
rektoři, ředitelé ústavů, promotor, předseda Akademického senátu VŠTE, vedoucí 
kateder, a pedel, všichni v talárech, případně v čepicích a s insigniemi. Představitelé 
VŠTE jsou v talárech, případně čepicích a s insigniemi. Absolventi jsou v talárech a 
čepicích. Poplatek absolventa za účast na promoci je upraven v opatření rektora 
Stanovení poplatků spojených se studiem a stanovení výše úhrad za administrativ-
ně-správní úkony a služby poskytované studentům pro příslušný akademický rok.   

(5) Čestný vědecký titul „doctor honoris causa“ je po schválení Akademickou radou 
VŠTE udělen při slavnostní promoci. Představitelé VŠTE jsou v talárech, případně 
čepicích a s insigniemi. Průběh promoce řeší samostatná vnitřní norma.  

Článek 5 

Oslovení akademických funkcionářů při obřadech 

(1) Při slavnostních ceremoniálech se používají latinská oslovení akademických funkci-
onářů: 

a) rektor – Vaše Magnificence, 

b) prorektor – Spectabilis,  

c) promotor – Honorabilis. 

Článek 6 

Imatrikulační slib studentů a promoční sliby absolventů VŠTE 

(1) Imatrikulační slib studentů zní: 

„Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny povinnosti a závazky, které vyplývají 
z mého přijetí ke studiu na vysoké škole. Zavazuji se, že vynaložím veškeré své schopnosti k 
dosažení maxima odborných znalostí i dovedností. Slibuji, že jako student Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých Budějovicích budu svým jednáním důstojně reprezento-
vat svou alma mater a přispívat tak k její vážnosti.“ 

PRŮBĚH IMATRIKULACE: 

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do místa určeného v pořadí: 

a) imatrikulovaní studenti, 

b) promotor, 

c) předseda Akademického senátu VŠTE v taláru, 
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d) hosté, 

e) prorektoři v talárech, čepicích a s insigniemi, 

f) ředitel příslušného ústavu v taláru, čepici a s insigniemi,   

g) pedel v taláru, čepici a s insignií – po nastoupení imatrikulačního kolegia se pe-
del vrací a přivádí rektora, 

h) rektor v taláru, čepici a s insignií. 

2. Státní hymna. 

3. Promotor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu rektora. 

4. Projev rektora. 

5. Promotor vyzve studenta (studentku) k přednesení studentského slibu. 

6. Studenti složí slib lehkým dotknutím se žezla pravou rukou s pohledem rektorovi 

do očí a slovem „Slibuji“.   

7. Ředitel ústavu předá imatrikulační listy jednotlivým studentům. 

8. Hudba – studentská hymna – Gaudeamus igitur. 

9. Odchod za zvuku hudby v obráceném pořadí. 

(2) Bakalářský slib absolventů zní: 

„Slavnostně slibuji před akademickou obcí, že i po absolvování studia zachovám věr-
nost humanitním ideálům a svou přízeň Vysoké škole technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích, na níž jsem získal vysokoškolské vzdělání a akademický titul 
,,bakalář“. Jsem si vědom, že jako příslušník vysokoškolsky vzdělané inteligence nesu 
významnou míru odpovědnosti za uskutečňování rozvoje vzdělanosti a vědeckého po-
znání ku prospěchu a užitku všeho lidstva. Proto se budu snažit svými činy tomuto sli-
bu dostát. Tak slibuji!“. 

(3) Magisterský slib absolventů zní: 

„Slavnostně slibuji před akademickou obcí, že i po absolvování studia zachovám věr-
nost humanitním ideálům a svou přízeň Vysoké škole technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích, na níž jsem získal vysokoškolské vzdělání a akademický titul 
,inženýr“. Jsem si vědom, že jako příslušník vysokoškolsky vzdělané inteligence nesu vý-
znamnou míru odpovědnosti za uskutečňování rozvoje vzdělanosti a vědeckého po-
znání ku prospěchu a užitku všeho lidstva. Proto se budu snažit svými činy tomuto sli-
bu dostát. Tak slibuji!“. 

PRŮBĚH BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ PROMOCE: 
1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do místa určeného v pořadí: 

a) absolventi, 

b) promotor v taláru, 

c) předseda Akademického senátu VŠTE v taláru, 

d) hosté, 

e) prorektoři v talárech, čepicích a s insigniemi, 

f) ředitel ústavu v taláru, čepici a s insigniemi,  
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g) pedel v taláru, čepici a s insignií – po nastoupení promočního kolegia se pedel 
vrací a přivádí rektora, 

h) rektor v taláru, čepici a s insignií. 

2. Státní hymna. 

3. Promotor uvítá hosty a představí členy promočního kolegia.  

4. Rektor přednese úvodní projev. 

5. Promotor uvede absolvovaný studijní program a obor; nejprve přečte studenty, 
kteří absolvovali s vyznamenáním, potom abecedně ostatní. 

6. Promotor požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu a udělení aka-
demického titulu.  

7. Rektor na žádost promotora vyjádří souhlas s vykonáním promočního aktu.  

8. Promotor vyzve absolventa (absolventku) k přednesení slibu.  

9. Absolventi slibují na žezlo s pohledem na rektora se slovy „Zavazuji se a slibuji“.  

10. Ředitel příslušného ústavu předá absolventům diplomy. 

11. Promotor přečte studenty, kteří absolvovali s vynikajícími výsledky v průběhu 
celého studia (červený diplom). Vyznamenaní studenti slibují na žezlo 
s pohledem na rektora se slovy „Zavazuji se a slibuji“. Ředitel příslušného ústavu 
předá absolventům diplom. 

12. Promotor poděkuje absolventům za provedení slibu: „Když jste se veřejně tímto 
slibem zavázali, nebrání nic tomu, abyste titulu bakaláře/inženýra dosáhli. PROTO 
JÁ, ŘÁDNĚ USTANOVENÝ PROMOTOR, PROHLAŠUJI VÁS Z ÚŘEDNÍ MOCI BAKALÁ-
ŘI/INŽENÝRY OBORU (název) A ZAVAZUJI VÁS POVINNOSTMI, KTERÉ S TÍMTO TI-
TULEM SOUVISEJÍ.“ 

13. Děkovný projev absolventa. 

14. Hudba – studentská hymna – Gaudeamus igitur. 

15. Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí. 

 

 

 


