
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. listopadu 2020 

 

Věc: dopis českých poslanců Evropského parlamentu požadující co největší 

koordinovanou snahu o umožnění studia běloruským studentům na univerzitách v ČR 

 

Vážení ministři, vážené rektorky, vážení rektoři, 

 

obracíme se na Vás s naléhavou výzvou pomoci běloruským studentům, kteří v současné době 

bojují za svobodu, za což jim hrozí vyloučení ze studia.  

 

Po zahájení celostátní stávky 26. října 2020 běloruský  prezident Alexandr Lukašenko  navrhl 

vyloučit z vysokých škol všechny studenty a učitele, kteří se účastní protestů proti jeho 

opětovnému zvolení do funkce. Dle jeho vlastních slov, mají tito studenti být: „posláni do 

armády nebo vyhozeni do ulic“. Nezůstalo jen u slov, nedlouho poté bylo 18 studentů 

propuštěno z Běloruské státní univerzity kultury a umění, 50 z Běloruské národní technické 

univerzity, 15 z Minské státní lingvistické univerzity, 9 ze Státní technické univerzity v Brestu, 

20 až 30 z Běloruské státní lékařské univerzity a 65 studentům hrozí bezprostřední vyloučení z 

Běloruské státní univerzity informatiky a radioelektroniky. Propouštění a vyloučení ze studia 

se mohou týkat až 300–500 studentů spolu s pedagogickými zaměstnanci, kteří studenty 

podporují a odmítají podepsat příkazy k vyloučení.  

 

To vše se děje bez jakéhokoli předběžného oznámení nebo možnosti odvolat se proti rozhodnutí 

o vyloučení. Spolu s oznámením o vyloučení dostávají mladí muži automaticky odvod do 

armády. Toto brutální opatření vážně ohrožuje jejich profesionální budoucnost. Jedná se o 

talentované a odvážné mladé lidi, kteří mají politickou vizi a zaslouží si naši plnou podporu. 

 

Tímto dopisem bychom chtěli poděkovat univerzitám, které již deklarovaly vypsání stipendií 

pro studenty z Běloruska. Rádi bychom na vás apelovali k navýšení těchto stipendií, aby co 

nejvíce neprávem vyloučených studentů mohlo pokračovat ve studiu, a abychom tak alespoň 

částečně napomohli jejich budoucnosti. K tomu je však také zapotřebí finanční podpory. Věřím, 

že ani v této těžké době bychom se k utlačovaným studentům neměli obrátit zády. Právě nyní 

máme příležitost prokázat naši solidaritu, pokud univerzity, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí vynaloží úsilí a finanční prostředky na hromadná 

a koordinovaná stipendia pro běloruské studenty. Studenti jsou budoucností Běloruska a 

nesmíme je ponechat svévoli vládnoucího autokrata. Vzdělání je cestou ke svobodě a 

demokratické budoucnosti této země.  

 



My, níže podepsaní, proto vyzýváme, aby naše univerzity ve spolupráci s českou vládou 

poskytly příležitosti pro co nejvíce studentů, kterým bylo pro jejich výkon základních práv 

znemožněno studium.  

 

Velmi Vám děkuji za Váš čas a pomoc. 

Se srdečným pozdravem 

 

Radka Maxová, RENEW 

Markéta Gregorová, The Greens/EFA 

Michaela Šojdrová, EPP 

Ondřej Kovařík, RENEW 

Evžen Tošenovský, ECR 

Tomáš Zdechovský, EPP 

Veronika Vrecionová, ECR 

Jan Zahradil, ECR 

Alexandr Vondra, ECR 

Marcel Kolaja, The Greens/EFA 

Mikuláš Peksa, The Greens/EFA 

 

 

 

  



Adresáty tohoto dopisu jsou:  

 

ministr zahraničních věcí: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Ing. Robert Plaga, Ph.D., 

rektor Akademie múzických umění v Praze (AMU): doc. Mgr. Jan Hančil 

rektor Akademie výtvarných umění v Praze (AVU): doc. MgA. Tomáš Vaněk 

rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU): prof. Ing. Petr Sklenička, CSc 

rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT): doc. RNDr. Vojtěch Petráček, 

CSc. 

rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU): prof. Mgr. Petr Oslzlý 

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU): prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 

rektor Masarykovy univerzity (MU): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

rektorka Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU): prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 

rektor Ostravské univerzity (OU): prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

rektor Slezské univerzity v Opavě (SU): doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 

rektor Technické univerzity v Liberci (TUL): doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 

rektor Univerzity Hradec Králové (UHK): prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 

rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP): doc. RNDr. Martin 

Balej, Ph.D. 

rektor Univerzity Karlovy (UK): Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP): prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

rektor Univerzity Pardubice (UPa): prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB): prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. 

rektor Veterinární a farmaceutická univerzity Brno (VFU): prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., 

MBA 

rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO): prof. RNDr. Václav 

Snášel, CSc. 

rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE): Prof. Ing. Hana Machková, CSc. 

rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT): prof. Dr. RNDr. Pavel 

Matějka 

rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ): prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 

rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE): prof. Ing. 

Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 

rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM): prof. PhDr. et PaedDr. 

Jindřich Vybíral, DSc. 

rektor Vysokého učení technického v Brně (VUT): RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h.c. 

rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU): doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček 


