
Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace v České republice podle zákona o 
vysokých školách  

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, 
(soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají) v konkrétním případě pak ta veřejná vysoká 
škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Přehled 
akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný na 
webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - sekce Vzdělávání, podsekce 
Vysoké školství, volba Studijní programy. Adresy veřejných vysokých škol pak naleznete v 
sekci Vzdělávání, podsekce Vysoké školství, volba Přehled vysokých škol.  
V případě pochybností o existenci obdobného studijního programu určí příslušnost vysoké 
školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, anebo může rozhodnout o uznání samo. 

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Dohodou o 
vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve 
Slovenské republice č. 33/2001 Sb.m.s., ze které vyplývá, že diplomy vydané vysokými 
školami ve Slovenské republice se uznávají v České republice za rovnocenné. Zároveň platí, 
že všechny doklady o vzdělání uvedené v této Dohodě platí na území České republiky a na 
území Slovenské republiky bez dalšího úředního ověření. 

Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují ekvivalenční 
dohody, mohou doklady používat na území ČR přímo, aniž by bylo nutné předkládat 
osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká 
škola v ČR. Pro účely dalšího studia na vysokých školách v ČR se osvědčení o  
rovnocennosti dokladů nepožaduje. Pokud to bude držitel zahraničního dokladu přesto 
považovat za vhodné a nutné, může požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen „MŠMT“), odbor vysokých škol, o  uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání 
a kvalifikace. 

I dohoda uzavřená se Spolkovou republikou  Německo náleží do kategorie tzv. 
prezidentských smluv schválených Parlamentem ČR a ratifikovaných prezidentem republiky, 
ale o uznání vzdělání získaného v Německu musí držitelé dokladu požádat MŠMT, odbor 
vysokých škol (ust. čl. 3 odst. l a  2 cit. dohody). 

 

Průběh řízení 

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy 
(žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu).  

K žádosti je třeba připojit : 

a) originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia a 
dodatek k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“) nebo výpis o vykonaných zkouškách,  
 

b) na vyžádání vysoké školy i doplňující informace o tom, že studijní program 
uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání nebo doklad o 
náplni vysokoškolského studia. 

 

Vysoká škola může požadovat legalizaci vysokoškolských diplomů, tj. ověření 
pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu ministerstvem zahraničních 
věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala a dále 
příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva 
nestanoví jinak. Dle tzv. Haagské úmluvy lze požadovat ověření tzv. Apostilou, kterou 
vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán.  

http://www.msmt.cz/


 

 

V případě potřeby se připojí i překlad výše uvedených dokladů od soudního tlumočníka a 
překladatele nebo zastupitelského úřadu ČR v zahraničí. V řízení o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v 
akreditovaném studijním programu, který uskutečňuje veřejná vysoká škola v České 
republice.  

V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nebo v 
případě, že diplom vydala zahraniční instituce, která není ve státě, v němž má sídlo, 
uznávána jako vysoká škola, nastávají důvody pro zamítnutí žádosti vysokou školou. 
Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, žadatel obdrží rozhodnutí o uznání 
vysokoškolského vzdělání, jehož přílohou je osvědčení potvrzující rovnocennost se 
vzděláním získaným absolvováním odpovídajícího typu studijního programu na veřejné 
vysoké škole v České republice; případně i osvědčení práva užívat přiznaný zahraniční titul.  

Vzhledem k tomu, že se na toto řízení vztahují předpisy o správním řízení, musí veřejná 
vysoká škola nebo příslušné ministerstvo vydat rozhodnutí do 30 dnů od podání žádosti, 
která má veškeré náležitosti. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena o dalších 
30 dní. 

Žadatel má právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se 
podává vždy orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. 

O odvolání může rozhodnout veřejná vysoká škola (v případě, že odvolání vyhoví) nebo 
odvolání postoupí ministerstvu jako odvolacímu orgánu. Ministerstvo pak o odvolání 
rozhodne – buď odvolání vyhoví nebo potvrdí rozhodnutí veřejné vysoké školy. Rozhodnutí o 
odvolání je konečné. 

 

Související právní předpisy: 

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - § 89, § 90 a § 106 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Mezinárodní smlouvy upravující vzájemné uznávání dokladů o vzdělání 

 Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin  

 


