Vyhláška č. 3DV/2022 děkanky FEK ZČU
Úprava podmínek přijímacího řízení Fakulty ekonomické ZČU pro
akademický rok 2022/2023 pro cizince dle zákona č. 67/2022
Děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v souladu se zákonem č. 67/2022
Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaných invazí vojsk Ruské federace rozhodla o úpravě podmínek přijímacího řízení
vyhlášených v těchto dokumentech:
• Vyhláška č. 10DV/2021 - Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na
FEK ZČU pro akademický rok 2022/2023,
• Vyhláška č. 11DV/2021 - Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních
programů na FEK ZČU pro akademický rok 2022/2023,
• Vyhláška č. 12DV/2021 Přijímání ke studiu v doktorských studijních programech na
FEK ZČU pro akademický rok 2022/2023.
Tato vyhláška se vztahuje pouze cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle
zákona č. 65/2022 Sb. v návaznosti na rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. 3. 2022.
„Cizincem“ se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí:
• ukrajinský státní příslušník pobývající na Ukrajině před 24. 2. 2022,
• osoba bez státní příslušnosti a státní příslušník třetí země jiné než Ukrajiny, kterému
byla před 24. 2. 2022 poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní
ochrana na Ukrajině,
• osoba, která ke dni 24. 2. 2022 byla držitelem platného povolení k trvalému pobytu na
území Ukrajiny a její vycestování do státu, jehož je občanem, nebo části jeho území,
anebo v případě osoby bez státního občanství do státu nebo části jeho území jeho
posledního trvalého bydliště před vstupem na území Ukrajiny, není možné z důvodu
hrozby skutečného nebezpečí.

čl. 1 Prokázání statutu cizince
Statut „cizince“ je nutno prokázat dokladem o dočasné ochraně (tzv. vízum strpění) vydaným
Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR, tj. příslušným razítkem v cestovním pasu, nebo
hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem. Kopii dokladu je nutné předložit
studijnímu oddělení fakulty nejpozději do termínu pro ověření podmínek pro přijetí
stanoveným příslušnou vyhláškou.

