
 
 

Prohlášení studenta  

o dodržování sankčních omezení 
 

Já, níže podepsaný 

jméno a příjmení: ……………………………………………………………. 

datum narození: ……………………………………………………………. 

číslo cestovního pasu: …………………………………………………………. 

adresa pobytu v ČR: ……………………………………………………………. 

národnost: ……………………………………………………………. 

fakulta: ……………………………………………………………. 

název studijního programu: ……………………………………………………………. 

Prohlašuji, a svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen a srozuměn s obsahem sankčních předpisů Evropské 

unie a České republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace, a to zejména s: 

- Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,  

- Nařízením Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezujících opatřeních v reakci na 

protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, 

- Nařízením 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, 

- Nařízením 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, zakazujím poskytovat fyzickým nebo 

právnickým osobám z těchto zemí přímou či nepřímou technickou pomoc. 

Vzhledem k výše uvedenému se zavazuji, že nebudu navštěvovat jiné předměty než ty, které mám v daném 

semestru zapsány a které vyplývají ze studijního plánu mého nekritického studijního programu v rámci mého 

studia na Českém vysokém učení technickém v Praze a nebudu vyhledávat informace ani příležitosti k jejich 

získání, jejichž poskytnutí by bylo v rozporu s výše uvedenými či jinými platnými právními předpisy či vnitřními 

normami ČVUT.  

Pokud bych takové informace přesto získal, ať už jakýmkoliv způsobem, zavazuji se je nevyužít v rozporu s výše 

uvedenými předpisy. 

Jsem si vědom, že při prokazatelném porušení tohoto prohlášení se mnou může být vedeno disciplinární řízení 

s udělením nejvyšší sankce - vyloučení ze studia.                                                                                                  

 

V Praze dne   ………………………………………………. 

 
 
Podpis ………………………………………………………. 


