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Vážená paní rektorko, 

Vážený pane rektore, 

dovoluji si Vám touto cestou předat metodické doporučení pro vysoké školy a vědecko-
výzkumné instituce připravené Finančním analytickým úřadem, vnitrostátním 
koordinátorem při provádění mezinárodních sankcí. Toto doporučení bylo projednáno 
Meziresortní koordinační skupinou pro provádění mezinárodních sankcí na jejím zasedání 
dne 23. března 2022.  

Doporučení bylo přijato v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině za podpory Běloruska, 
resp. v souvislosti se zpřísněním dosavadních omezujících opatření a zavedením nových 
sankcí. Omezení formulovaná v přijatých nařízeních Rady (EU) se bezprostředně dotýkají 
i technické pomoci, pod kterou se rozumí předávání pokynů, poradenství, školení, konzultací 
či předávání pracovních znalostí či dovedností, a to i v ústní formě, a může se vztahovat 
i k vysokoškolskému vzdělávání a aplikovanému výzkumu.  

Dále si dovoluji pozvat zástupce Vaší vysokoškolské instituce na webinář k mezinárodním 
sankcím vůči Rusku a Bělorusku spoluorganizovaný ministerstvy školství, mládeže 
a tělovýchovy, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a Finančním analytickým úřadem. 

Webinář se uskuteční dne 26. 4. 2022 od 9:30 hod. na platformě MS Teams. Webinář je 
primárně určen pracovníkům zahraničních a studijních oddělení rektorátů vysokých škol, 
respektive děkanátů fakult, nicméně účast je otevřena všem, kdo se aktivně účastní 
sjednávání a realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu. Pro 
lepší efektivitu webináře doporučujeme, aby se účastníci zevrubně obeznámili s Příručkou 
technické pomoci a nehmotného přenosu technologií a s Metodickým doporučením pro 
vysoké školy a vědecko-výzkumné instituce vydaným 23. března 2022 v souvislosti 
s mezinárodními sankcemi vůči Rusku a Bělorusku a provedli analýzu studijních oborů 
z hlediska přijatých mezinárodních sankcí vůči Rusku a Bělorusku.  

Program webináře:  
• Riziková teritoria – vymezení pojmu z hlediska zahraniční bezpečnostní politiky (MZV) 
• Mezinárodní sankce – kde najít informace a jak jim rozumět (FAÚ) 
• Specifika mezinárodních sankcí vůči Ruské federaci a Bělorusku (MZV) 
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• Mezinárodní kontrolní režimy (zboží „dvojího“ použití) – vývozní kontroly, nehmotný 
přenos technologií (MPO) 

• Protivlivový manuál pro sektor VŠ – jak si v instituci nastavit bezpečnostní pravidla 
(MV) 

• Vízová problematika (MZV) 

Nařízení Rady (EU), která jsou přímo použitelná ve všech členských státech Evropské unie bez 
nutnosti jakékoli implementace do vnitrostátního práva, vyžadují zvýšenou pozornost ze 
strany vysokých škol. S ohledem na komplexnost problematiky a ne vždy dostatečnou míru 
povědomí o aplikaci přijatých mezinárodních sankcí ve vysokoškolském prostředí očekávám, 
že se webináře zúčastní alespoň 1 zástupce Vaší instituce.   

Kontakty pro potvrzení účasti či dotazy: Mgr. Ivana Ryšková, odbor mezinárodních vztahů 
MŠMT, e-mail Ivana.Ryskova@msmt.cz. Prosím o sdělení jména a kontaktní emailové adresy 
účastníka do 20. 4. 2022.  

Zároveň prosím vysoké školy o zaslání případných dotazů k uvedeným tématům a námětů 
k diskuzi, a to nejpozději do 21. 4. 2022 (včetně) na výše uvedenou emailovou adresu. 

S pozdravem 
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