
Metodický pokyn prorektora pro pedagogickou činnost 

Studijní opatření na podporu ukrajinských studentů na České zemědělské 
univerzitě v Praze 

Pro zmírnění dopadů vojenské agrese Ruské federace proti Ukrajině na studentky a studenty 
s ukrajinským státním občanstvím a na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy je třeba uplatnit následující opatření.   

(1) Studenti s ukrajinským státním občanstvím (dále jen „ukrajinští studenti“) studující 
v akademickém roce 2021/2022 v prvním ročníku studia, kteří nesplnili podmínku pro postup do 
letního semestru podle článku 10 odstavce 8 Studijního a zkušebního řádu pro studium 
v bakalářských a magisterských studijních programech ČZU v Praze (dále jen „SZŘ“), mohou 
pokračovat ve studiu a bude jim nabídnut individuální studijní plán (ISP). Pokud jim již bylo zasláno 
rozhodnutí o ukončení studia, mohou se proti tomuto rozhodnutí odvolat do konce března roku 
2022 a je třeba jim vyhovět.  

(2) Ukrajinským studentům bude možné v souladu s článkem 13 SZŘ povolit ISP během letního 
semestru akademického roku 2021/2022, pokud si o něho požádají. Cílem je především umožnit 
rozložení předepsaného studijního plánu do delšího časového období.    

(3) Ukrajinským studentům, a to zejména těm, kteří se museli vrátit na Ukrajinu, bude na základě 
jejich žádosti přerušeno studium. Tato doba přerušení studia se bude zvlášť evidovat, nebude ale 
pro něj určen speciální kód přerušení studia. V případě, že by tím celková doba přerušení studia 
překročila maximálně stanovenou dobu podle článku 12 odstavce 2 SZŘ, je doporučeno, aby 
děkan/ředitel udělit výjimku.  

(4) Termíny pro odevzdávání závěrečných prací bude možné ukrajinským studentům prodloužit na 
základě jejich písemné žádosti podané na studijní oddělení fakulty/institutu, kde jsou zapsáni do 
studia. 

(5) Ukrajinským studentům, u kterých dojde prokazatelně vlivem vojenské agrese proti Ukrajině a 
nastaveného ISP k prodloužení studia, které povede k vyměření poplatku za delší studium, bude 
tento poplatek v rámci odvolacího řízení proti vyměření poplatku prominut ve smyslu § 58 odst. 
7 zákona o VŠ a čl. 25 odst. 7 Statutu ČZU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methodical Guidelines of the Vice-Rector for Education 

Study measures to support Ukrainian students at the Czech University of Life 
Sciences Prague  

The following measures should be taken to mitigate the effects of the military aggression of the Russian 
Federation against Ukraine on students of Ukrainian citizenship and based on the recommendation of 
the Ministry of Education, Youth and Sports.  

(1) Students with Ukrainian citizenship (hereinafter referred to as "Ukrainian students") studying 
in the academic year 2021/2022 in the first year of study who did not meet the condition for 
progression to the summer semester according to Article 10 Paragraph 8 of the Study and 
Examination Regulations for Bachelor's and Master's degree programs at CZU Prague 
(hereinafter "SER"), can continue their studies and will be offered an Individual Study Plan 
(ISP). If a decision to terminate their studies has already been sent to them, they can appeal 
against this decision by the end of March 2022 and the appeal must be met.  

(2) In accordance with Article 13 of SER, it will be possible for Ukrainian students to be allowed 
ISP during the summer semester of the academic year 2021/2022, if they so request. The main 
goal is to enable the distribution of the prescribed study plan over a longer period of time.  

(3) Ukrainian students, especially those who have had to return to Ukraine, will have their studies 
suspended at their request. This period of study suspension will be recorded separately, but 
no special study suspension code will be specified for it. In the event that the total period of 
study suspension would exceed the maximum period specified in Article 12, Paragraph 2 of 
SER, it is recommended that the Dean/Director grant an exemption.  

(4) It will be possible to extend the deadlines for the submission of final theses to Ukrainian 
students on the basis of their written application submitted to the study administration office 
of the faculty/institute where they are enrolled in the study. 

(5) Ukrainian students whose study will be demonstrably prolonged due to military aggression 
against Ukraine and whose set ISP will lead to the assessment of a fee for longer studies, will 
be waived this fee in the appeal proceedings against the assessment of the fee in accordance 
with § 58 Paragraph 7 of the Higher Education Act and Article 25 (7) of the CZU Statute. 

 

 

 


