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PŘÍKAZ REKTORA
č. 5/2022
Postup při přijímání studentů z Ruské federace a Běloruska a pravidla
pro další studium studentů z Ruské federace a Běloruska
a realizace zákazu poskytování technické pomoci a jiných opatření
v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině

Část I.
Postup při přijímání studentů z Ruské federace a Běloruska
(1) V důsledku napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace (dále též jen „Rusko“) za účasti
Běloruska se pro přijímání studentů z těchto zemí uplatní režim upravený v tomto příkazu,
zajišťující naplnění sankčních opatření orgánů Evropské unie zakazujících mj. technickou
pomoc Ruské federaci a Bělorusku1; nařízení Rady EU jsou přímo použitelná ve všech
členských zemích EU bez nutnosti jakékoli implementace do vnitrostátního práva.
(2) ČVUT zamezí poskytování přímé i nepřímé technické pomoci, pod kterou se v tomto
smyslu rozumí i předávání pokynů, poradenství, školení, konzultace, či předávání znalostí
či dovedností, a to ve všech formách (i ústně) v níže vymezených oblastech, a to jak při
výuce, tak v aplikovaném výzkumu. Vycházeje z doporučení Mezirezortní koordinační
skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice ze dne 23.3.2022, je třeba
zajistit, aby taková technická pomoc nebyla poskytována fyzickým osobám, právnickým
osobám, orgánům či subjektům z Ruska či Běloruska (resp. též v Rusku či Bělorusku).
(3) Součásti posoudí individuálně každý jednotlivý případ přijímání uchazečů z Ruska
a Běloruska ke studiu na ČVUT. Vždy je třeba posoudit, zda se v případě konkrétní osoby
s ruským či běloruským občanstvím má zamezení technické pomoci formou nepřijetí ke
studiu uplatnit.
(4) Zákaz přímého či nepřímého poskytování technické pomoci se netýká základního
výzkumu, jehož výsledky budou otevřeně publikované. V rámci tohoto výzkumu však
nesmí docházet ke vzniku výsledků s patentovou ochranou nebo výsledků komerčně
1

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím
situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi
Krymu a Sevastopolu, Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání
nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na
tato území, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k
zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině.
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využitelných. Při posuzování, zda by se uchazeč o studiu dostal do styku s podobnými
výsledky i v rámci základního výzkumu je třeba postupovat odpovědně.
(5) Rovněž pokročilé metody, nástroje a postupy výzkumu, se kterými se student seznamuje
nesmí být využitelné v sankcionovaných oblastech zakázané technické pomoci.
(6) Rozhodujícím faktorem pro posouzení, zda má být uplatněno zamezení technické pomoci
nepřijetím ke studiu je souvislost studia zejména s některou z níže uvedených oblastí:
a) zboží a technologie dvojího užití
b) zboží či technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému
posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti
c) zboží a technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu
d) doprava
e) telekomunikace
f) energetika (klasická i jaderná)
g) vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a dalších nerostných
surovin
h) další detailní výčet oblastí je uveden v příslušných Nařízeních Rady EU2.
(7) Vzhledem k šíři vymezení uvedených oblastí a špičkovému technologickému vzdělávání
a výzkumu probíhajícímu na ČVUT je zřejmé, že převážné množství informací, které je
v rámci výuky poskytováno studentům při výuce a souvisejícím výzkumu může do
uvedených oblastí zasáhnout.
(8)

Jedná se zejména o kritické studijní programy ve strategické oblasti: umělé inteligence,
IT technologií, cyber-security, kvantových technologií, jaderných a energetických
technologií, letectví a kosmonautiky, pokročilých materiálů, biomedicíny, telekomunikací
atp. Ve všech těchto a v mnoha dalších oblastech je velký potenciál dvojího využití
a vymezení oblastí zakázané technické pomoci. Souvislost s omezeními je třeba
analyzovat detailně a s přihlédnutím k propojením vyučovaných oborů a výzkumu.
Oblasti sankcí - zákazu technické pomoci

zboží a technologické vojenské
Oblasti potenciálního vlivu sankcí technologie
posílení
posílení
dvojího užití
Ruska
Ruska

vyhledávání,
rozvoj
technologie
průzkum, těžba
odvětví
leteckého a oblast
oblast
oblast
nerostných
obrany a kosmického dopravy telekomunikací energetiky
surovin, ropy a
bezpečnosti průmyslu
zemního plynu

Fakulty a ústav
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

x

x

x

x

x

Fakulta architektury
Fakulta dopravní
Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta informačních technologií
Masarykův ústav
Kloknerův ústav

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

Tabulka 1. V tabulce je uveden přehled oblastí, kde lez předpokládat se aktivita fakult a ústavu dotýká sankcí
spočívajících v zákazu technické pomoci v uvedených sankcionovaných oblastech.
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Nařízeních Rady EU č. 2022/263, č. 692/2014, č. 833/2014 a č. 765/2006
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(9)

Rozhodné posouzení provedou děkani příslušných fakult a ředitelé ústavů vyučujících
studenty (dále jen „děkani“), přičemž je třeba uvážit i prostupnost studia napříč ČVUT;
za tímto účelem si jednotlivé součásti poskytnou potřebnou součinnost.

(10) Evidenci kritických studijních programů povede Odbor pro studium a studentské
záležitosti Rektorátu ČVUT (dále jen „OSSZ“).
(11) Fakulty a součásti ČVUT předají seznam kritických studijních programů s doložením
konkrétních důvodů prorektoru pro bakalářské a magisterské studium ve lhůtě 10 dní
od účinnosti tohoto příkazu. Z odůvodnění musí jasně vyplývat, proč by měl být studijní
program označen za kritický.
(12) OSSZ zašle seznam kritických studijních programů Finančnímu analytickému úřadu.
(13) V případě, že se uchazeč o studium hlásí do studia v kritickém programu, kde je
evidentní možnost poskytnutí technické pomoci, nebude ke studiu přijat, nebude
pozván k přijímací zkoušce a ve vztahu k němu bude přijímací řízení zastaveno 3 .
V případě, že přijat již byl před účinností tohoto příkazu, nebude ke studiu zapsán4.
(14) V odůvodněných případech mohou děkani prostřednictvím OSSZ požádat rektora
o udělení výjimky a tuto výjimku zdůvodnit na základě informací o uchazeči
a motivačního dopisu, který uchazeč děkanovi předloží. Do doby udělení výjimky bude
přijímací řízení přerušeno. OSSZ může požádat o součinnost FAÚ.
(15) V případě nejasností se osoby stojící v čele součástí mohou obrátit na Finanční
analytický úřad, který sporné situace pomůže rozhodnout.
(16) V případě, že se uchazeč o studium hlásí do studia v jiném než kritickém programu, je
vhodné ho upozornit, že Česká republika nevydává v současné době nová víza občanům
Ruska a Běloruska.
(17) Pokud děkani rozhodnou o přijetí uchazeče z Ruska či Běloruska do studijního programu,
který neposkytuje zakázanou technickou pomoc, musí zajistit, aby se studenti účastnili
jen výuky spojené s uvedeným programem a studenti musí písemně toto omezení
stvrdit; tím není dotčena povinnost fakulty či ústavu zajistit, aby jim zakázaná technická
pomoc nebyla poskytnuta ani jiným způsobem v souvislosti se studiem programu, který
zakázanou technickou pomoc neposkytuje; v případě, že by toto omezení bylo
překročeno, bude to považováno za důvod k ukončení studia, neboť to představuje
bezpečnostní riziko a ohrožuje citlivé informace.
(18) K zapsání do studia musí uchazeč z Ruska či Běloruska předložit platné studijní vízum,
pokud vízum nezíská, má možnost požádat o přerušení studia. Pokud o přerušení
nepožádá a nebude se účastnit výuky, je relevantním postupem ukončení studia podle
ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o vysokých školách.

3
4

Vydáním usnesení o zastavení přijímacího řízení.
Bude v přezkumném řízení zrušeno rozhodnutí o přijetí pro nezákonnost.
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Část II.
Pravidla pro další studium studentů z Ruské federace a Běloruska
(1) S ohledem na skutečnost, že studenti z Ruska a Běloruska, kteří již na ČVUT studují
a pobývají v České republice a na ČVUT společně s námi a sdílejí s námi způsob
akademického života i fungování společnosti jakož i v přesvědčení, že sdílíme společné
lidské a demokratické hodnoty, které jsou v současné době v jejich vlasti popírány,
s ohledem na humanistické ideály Evropy a ve snaze, aby se příkladem rozšířily
v budoucnosti i do Ruska a Běloruska, se pravidla pro další studium studentů z Ruska
a Běloruska upravují následovně:
a) V případě, že studenti studují ve studijních programech, které zcela nebo zčásti
pokrývají strategické oblasti (kritické studijní programy), které podléhají sankci
spočívající v zákazu poskytování technické pomoci, je možné zvážit nastavení
individuální studijního plánu schváleného děkanem, za předpokladu, že by tím
nedošlo ke snížení nutných znalostí k dosažení profilu absolventa stanoveného
akreditací studijního programu.
b) V odůvodněných případech mohou děkani prostřednictvím OSSZ požádat rektora
o udělení výjimky a tuto výjimku zdůvodnit na základě informací o studentovi
a motivačního dopisu, který student děkanovi předloží; OSSZ může požádat
o součinnost FAÚ. Do doby rozhodnutí o výjimce může student ve studiu pokračovat.
c) O pokračování ve studiu musí každý student z Ruska či Běloruska (bez ohledu na to,
zda studuje v kritickém studijním programu či v programu, který není považován za
kritický) písemně požádat do 19. srpna 2022 příslušného děkana nebo ředitele
součásti; součástí žádosti by měl být motivační dopis, který by měl obsahovat
motivaci studenta pro další studium na ČVUT a pobyt v ČR. Tento dopis může, ale
nemusí, obsahovat případné aktivity studenta v pomoci Ukrajině, v protiválečném
postoji, či jiné aktivity, které by jej mohly ohrožovat v případě návratu do vlasti.
Případně mohou být uvedeny důležité skutečnosti jako trvalý pobyt v ČR, rodinný
vztah v ČR, existence žádosti o azyl v ČR nebo může být vyjádřena podpora např.
katedry, vedoucího práce, studentských organizací apod. S motivačními dopisy se
bude nakládat jako s důvěrným osobním materiálem a nebudou moci být
poskytnuty třetím osobám, kromě FAÚ a to z důvodu posouzení výjimky pro studium
v kritických studijních programech. V ostatních případech mohou motivační dopisy
posloužit jako zdroj informací, který umožní ČVUT podpořit studenta, např. při
získání víza. Žádost studenta může svým vyjádřením podpořit pracovník
fakulty/ústavu, na kterém student studuje, a studenta osobně zná a může potvrdit
uvedené skutečnosti, či zástupce studentské organizace nebo člen akademického
orgánu.
d) Pokud nebude možné další studium studentovi umožnit (ani stanovením např.
individuálního studijního plánu apod.), bude mu studium přerušeno.
e) Absence motivačního dopisu není důvodem k přerušení studia, nicméně v takovém
případě ČVUT nemůže studentovi nikterak pomoci při jednání se státní správou.
f)

Pomine-li sankční důvod a válečná situace se vrátí k normálu a budou normalizovány
akademické vztahy s Ruskem a Běloruskem, ČVUT podnikne maximum pro to, aby
toto studium mohli dokončit.
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g) Pokud dochází k přechodu na navazující stupeň studia, bude student přijat k dalšímu
studiu na ČVUT, pokud zároveň splnil všechny podmínky přijímacího řízení (tím není
dotčena možnost případného přerušení studia, pokud to bude nezbytné).

Část III.
Závěrečná ustanovení
(1) Při uplatňování sankcí nesmí být, v souladu s postupy doporučenými státními orgány, na
uchazeče o studium a studenty z rizikových zemí uplatňován plošný přístup k aplikaci
daných opatření; každý případ musí být posuzován individuálně.
(2) Informace o obsahu tohoto příkazu bude studentům z Ruska a Běloruska komunikována
vhodným způsobem (např. prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek
ČVUT či prostřednictvím informačního systému KOS - komponenta studium apod.).
(3) Pravidla obsažená v Části I. platí pro všechny stupně studia a budou uplatněna počínaje
přijímáním uchazečů pro akademický rok 2022/2023.
(4) Pravidla obsažená v Části II. platí pro všechny stupně studia a budou uplatněna počínaje
akademickým rokem 2022/2023 s tím, že přechody mezi studijními programy je třeba
řešit s předstihem v období jara a léta 2022.
(5) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 23. května 2022.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r.
rektor

5

