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Rozhodnutí děkana FIT ČVUT č. 16/2022  
k přijímání studentů z	Ruské federace nebo Běloruska  

a k dalšímu studiu studentů z	Ruské federace nebo Běloruska  
a realizaci zákazu poskytování technické pomoci  

a jiných opatření v	souvislosti s	válečnou situací na Ukrajině 

Článek 1: Úvodní ustanovení 

1. Toto rozhodnutí je platné pro všechna pracoviště Fakulty informačních technologií (dále 
jen „FIT“) Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“).  

2. Toto rozhodnutí je zpracováno zejména v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., 
o	vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dalšími právními 
předpisy, sankčními předpisy Evropské unie 1 (dále jen „sankční předpisy EU“), Studijním 
a	zkušebním řádem pro studenty ČVUT (dále jen „SZŘ“) a Příkazem rektora č. 5/2022, 
v	platném znění (dále jen „Příkaz rektora“). 

3. Toto rozhodnutí je vydáno za účelem naplnění sankčních opatření dle sankčních předpisů 
EU a Příkazu rektora ve vztahu k	uchazečům a studentům, kteří jsou státními občany 
Ruské federace nebo Běloruska (dále jen „uchazeči z	RUS/BLR“, resp. „studenti 
z	RUS/BLR“). 

Článek 2: Seznam kritických studijních programů 

1. Ve smyslu části I odst. 11 Příkazu rektora jsou jako kritické označeny všechny doktorské 
studijní programy FIT ČVUT. 

2. Všechny ostatní studijní programy FIT ČVUT vyučované v	bakalářském a magisterském 
stupni studia jsou označeny jako nekritické s	tím, že jejich nekritičnost je zajištěna 
opatřeními stanovenými v	čl. 5. 

Článek 3: Postup při přijímacím řízení a zápisu do studia 

1. Uchazeči z	RUS/BLR, kteří se hlásí ke studiu v	nekritických studijních programech (tj. 
v	bakalářských či magisterských studijních programech), musí být v	souladu s	částí I 
odst. 16 Příkazu rektora dostatečným způsobem informováni, že Česká republika 
nevydává v	současné době povolení k	dlouhodobému pobytu za	účelem studia (dále jen 
„studijní vízum“) občanům Ruské federace a Běloruska. 

 
1 zejména 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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2. Vzhledem k	tomu, že dle části I odst. 18 Příkazu rektora je uchazeč z	RUS/BLR k	zapsání 
studia povinen předložit studijní vízum, bude uchazeči z	RUS/BLR až do vydání 
rozhodnutí o přijetí ke studiu umožněno vzít zpět přihlášku ke studiu s	tím, že mu bude 
vracen poplatek spojený s	přijímacím řízením. 

3. Uchazeči z	RUS/BLR, kteří se hlásí ke studiu v	kritických studijních programech (tj. 
v	doktorském studijním programu), nemají být podle části I odst. 13 Příkazu rektora 
přijati ke studiu, pozváni k	přijímací zkoušce a ve vztahu k	nim má být přijímací řízení 
zastaveno. Těmto uchazečům z	RUS/BLR bude vydáno usnesení o zastavení přijímacího 
řízení a v	případě, že se jedná o studenty z	RUS/BLR zapsané ke studiu před dnem nabytí 
platnosti tohoto rozhodnutí, bude jim v	přezkumném řízení zrušeno rozhodnutí o přijetí 
pro jeho nezákonnost. 

4. Podle části I odst. 18 Příkazu rektora je uchazeč z	RUS/BLR k	zapsání do studia povinen 
předložit platné studijní vízum, a pokud jej nezíská, má možnost požádat o přerušení 
studia. Pokud student z	RUS/BLR o	přerušení studia nepožádá a nebude se účastnit 
výuky, je relevantním postupem ukončení studia podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) 
zákona. 

Článek 4: Postup u dosavadních studentů z	RUS/BLR 
před zahájením akademického roku 2022/2023 

1. Stávající studenti z	RUS/BLR studující v	kritických i nekritických studijních programech 
jsou podle části II odst. 1 písm. c) Příkazu rektora do 19. 8. 2022 povinni písemně požádat 
děkana FIT o	pokračování ve studiu s	využitím vzoru žádosti, která je přílohou č.	1 tohoto 
rozhodnutí. Součástí žádosti by měl být motivační dopis; podrobnosti stanoví 
cit.	ustanovení Příkazu rektora. 

2. Řádně vyplněným žádostem studentů z	RUS/BLR studujících v	nekritických studijních 
programech děkan vyhoví, popř. vyzve žadatele o doplnění žádosti. Studenti z	RUS/BLR 
jsou povinni písemně potvrdit převzetí rozhodnutí děkana obsahující omezení dle čl. 5 
odst.	1. 

3. Žádosti studentů z	RUS/BLR studujících v	kritických studijních programech 
(tj.	doktorských studijních programech) děkan zamítne nebo podle části II odst. 1 písm. 
b) Příkazu rektora může požádat rektora o udělení výjimky, popř. podle části II odst. 1 
písm. a) Příkazu rektora a SZŘ může děkan schválit individuální studijní plán. Na vydání 
rozhodnutí se odst. 2 použije obdobně. V	případě zamítnutí žádosti, resp. neudělení 
výjimky rektorem je student z	RUS/BLR oprávněn požádat o přerušení studia. Pokud 
student z	RUS/BLR o	přerušení studia nepožádá a	nebude se účastnit výuky, je 
relevantním postupem ukončení studia podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákona. 

4. Stávajícím studentům z	RUS/BLR, kteří nesplní požadavek stanovený v	odst. 1, může být 
studium přerušeno v	souladu s	čl. 13 odst. 5 písm. a) SZŘ. 
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Článek 5: Zajištění nekritičnosti bakalářských  
a magisterských studijních programů 

1. Podle části I odst. 9 a odst. 17 Příkazu rektora musí být zajištěno, aby se studenti 
z	RUS/BLR účastnili jen výuky spojené s	uvedeným programem (tj. není povolena 
horizontální prostupnost studia, včetně studia studijních předmětů na jiných součástech 
ČVUT či spolupracujících vysokých školách). Zároveň za účelem naplnění sankčních 
předpisů EU se studenti z	RUS/BLR budou moci účastnit jen výuky studijních předmětů, 
které nejsou označeny jako kritické dle odst. 3. 

2. Studenti z	RUS/BLR jsou povinni písemně omezení dle odst. 1 potvrdit v	rámci převzetí 
rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2. 

3. Jako kritické studijní předměty v	bakalářských a magisterských studijních programech 
jsou označeny studijní předměty uvedené v	příloze č. 2 tohoto rozhodnutí. 

4. V	případě, že kritické studijní předměty má student z	RUS/BLR určeny jako povinné, 
může být studentovi z	RUS/BLR podle části II odst. 1 písm. a) Příkazu rektora a SZŘ 
schválen individuální studijní plán, popř. mu může být studium přerušeno v	souladu 
s	čl.	13 odst. 5 písm. a) SZŘ. 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v	platnost dne 1. 6. 2022 

 

 

 

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 
děkan Fakulty informačních technologií 
 
 
Příloha č. 1: Vzor žádosti o pokračování ve studiu 
 
Příloha č. 2: Seznam kritických studijních předmětů v	bakalářských a magisterských studijních 
programech 


