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PŘÍKAZ REKTORA 

č. 02/2022 

k válečné situaci na Ukrajině 
              

 

 V důsledku napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace za účasti Běloruska jsem rozhodl o vydání následujících 

opatřeních, podporujících Ukrajinu a naše ukrajinské studenty, zaměstnance a jejich blízké. 

 

I. 

S okamžitou platností se zakazují: 

a) Financování výzkumu na území Ruské federace a Běloruska. 
b) Cesty zaměstnanců a studentů ČVUT do Ruské federace a Běloruska za účelem výzkumu či studia. 
c) Prodej licencí a patentů na území Ruské federace a Běloruska a společnostem vlastněným subjekty 

z Ruské federace a Běloruska. 
d) Přijímání vědců z Ruské federace a Běloruska, s výjimkou důvodu útěku před režimem. 
e) Provoz licencovaného software, který byl ČVUT prodán do Ruské federace či Běloruska.  

 

II. 
Pozastavení účinnosti smluv 

 
S okamžitou platností se pozastavuje účinnost všech smluv a dohod o výzkumné spolupráci uzavřených mezi 

ČVUT a institucemi z Ruské federace a Běloruska. 

 

III. 

  Studentům s ukrajinským státním občanstvím (dále jen „ukrajinští studenti“) bude poskytnuta tato pomoc: 

a) Pro řešení aktuálních problémů a sběr informací je zřízena kontaktní adresa ukrajina@cvut.cz 
b) V případě hmotné nouze mohou ukrajinští studenti požádat o podporu, která bude sestávat z  

• poskytnutí bezplatného ubytování na kolejích ČVUT,  

• poskytnutí bezplatné stravy v menzách ČVUT, 

• z příspěvku 10 000 Kč/měsíc.  

Žádost se podává v místě ubytování. 

c) V případě, že ukrajinští studenti obdrží povolávací rozkaz, bude jim poskytnuto materiální vybavení 
a finanční výpomoc. Konkrétní detaily budou sděleny, pokud studenti svou brannou povinnost ohlásí 
vedení univerzity na kontaktní e-mail: ukrajina@cvut.cz 
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d) V ubytovacích zařízeních ČVUT je možné ubytovat i osoby blízké našim ukrajinským studentům a to 
bezplatně.  

e) ČVUT poskytne technickou, legislativní a psychologickou pomoc našim ukrajinským studentům, 
pracovníkům i jejich blízkým. V případě potřeby se obraťte na e-mail: ukrajina@cvut.cz nebo přímo na 
středisko CIPS. 

f) V případě, kdy by došlo k ukončení studia ukrajinských studentů a nebylo by možno uplatnit některé 
z ustanovení článku IV., budeme hledat jiné možnosti zapojení takových studentů v rámci ČVUT, 
například při pomoci ukrajinským krajanům, starostlivosti o ukrajinské děti, organizaci humanitární 
pomoci ap. Nikdo se z důvodu ukončení studia nebude muset vrátit do válečné oblasti, pokud sám 
nebude chtít. 

IV. 

Studijní opatření pro pomoc ukrajinským studentům zasažených válečných konfliktem na Ukrajině 

(1) Ukrajinským studentům studujícím v akademickém roce 2021/2022 v prvním ročníku studia, kteří 
v zimním semestru nesplnili podmínky pro pokračování ve studiu a nemají trvalý pobyt v České 
republice a mají splněn alespoň 1 kredit bude nabídnut Individuální studijní plán (dále „ISP“). Pokud 
jim již bylo zasláno rozhodnutí o ukončení studia, mohou se v zákonné lhůtě odvolat proti ukončení 
studia a požádat o individuální studijní plán. Tento odstavec se netýká studentů, kteří ukončili studium 
na vlastní žádost zanecháním. 

(2) Ukrajinským studentům, kteří dostanou povolávací rozkaz, bude na základě jejich žádosti doručené na 
SO přerušeno studium, a to kdykoliv během semestru. Podle čl. 3 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu 
pro studenty ČVUT (SZŘ) jim tato doba přerušení nebude započítána do maximální doby studia (až do 
výše 8 měsíců). ČVUT ukrajinským studentům garantuje, že budou moci následně v přerušeném studiu 
pokračovat a řádně dostudovat. 

(3) Ukrajinským studentům bude na základě jejich písemné žádosti možné povolit v letním semestru 
akademického roku 2021/2022 studium podle ISP; o povolení ISP je možné požádat do 21. 3. 2022.  

(4) Pokud ukrajinští studenti nebudou moci využít zkouškové období v letním semestru bude jim 
umožněno pro složení zkoušek a zápočtů využít mimořádné zkouškové období, a to nejméně do 9. září 
2022; přesné časové určení závisí na harmonogramu akademického roku jednotlivých fakult. 

(5) Termíny pro odevzdávání průběžných prací během semestru bude možné ukrajinským studentům 
prodloužit na základě jejich písemné žádosti adresované studijnímu oddělení. 

(6) U ukrajinských studentů studujících v českých studijních programech, u kterých prokazatelně vlivem 
válečného konfliktu a nastaveného individuálního studijního plánu během válečného konfliktu dojde 
k vyměření poplatku za delší studium, jim bude tento poplatek snížen, případně odpuštěn. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení    

  

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. března 2022.  

 

 

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