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Vážená paní rektorko, vážený pane rektore,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s aktuální a citlivou otázkou přístupu vysokých škol
k uchazečům a studentům z Ruské federace a Běloruské republiky.
Státy Evropské unie a další demokratické státy zavedly v různých formách sankce, jejichž
účelem je striktní omezení podpory ruského režimu a jeho podporovatelů, a to v širokém
spektru oblastí – finance, ekonomika, energetika, technická podpora, víza a další. V regionu
Evropské unie jsou tyto sankce nastaveny nařízeními Rady Evropské unie, která jsou přímo
vykonatelná, a každý, kdo v dané oblasti působí, by měl sankce aplikovat bez nutnosti
speciální legislativní úpravy národního právního řádu. V tomto smyslu dopadá i na vysoké
školy povinnost výkonu těchto sankcí, a to v případě zákazu technické podpory, za niž se
podle stanoviska Evropské komise považuje i poskytování vysokoškolského vzdělání a
podpora aplikovaného výzkumu.
Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, rád bych Vás v této věci vyzval ke vstřícnosti vůči
dotčeným uchazečům a studentům a požádal Vás o individuální přístup a posuzování jejich
přístupu ke studiu. Důvodem mé výzvy je vysoká společenská citlivost této záležitosti,
jedinečnost každého uchazeče a studenta, jeho životní situace a jeho postojů vůči ruskému
režimu a také vědomí, jaký význam mohou důsledky případného nedůvodně striktního
postupu vysoké školy mít na další život mladých lidí z Ruské federace a Běloruské republiky.
Individualizovaný přístup byl zdůrazňován při webinářích též ze strany Finančního
analytického úřadu, který je odpovědný za výkon mezinárodních sankcí, a také v rámci
metodického doporučení náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu,
prof. Radky Wildové, ze dne 10. května 2022. V kontextu tohoto metodického doporučení
plně podporuji navržený postup a v jeho mezích pak vysokou míru vstřícnosti a podpory ve
směru k dotčeným studentům.
Chtěl bych zde také zmínit mé setkání s paní Svatlanou Cichanouskou v rámci její návštěvy
České republiky, s níž jsem diskutoval nelehkou situaci, ve které se běloruští studenti
v současné době nacházejí.
Zároveň bych rád poděkoval za vstřícnost, s níž k ruským, běloruským a zejména
k ukrajinským studentům vysoké školy přistupují.
Velice Vám děkuji za spolupráci.
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