
Ověřování podmínky přijetí ke studiu na základě dokladu o 

zahraničním vzdělání 

Tato stránka slouží vysokým školám jako pomůcka pro ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu absolventů 

zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).1 

S účinností od 1. 9. 2016 získali uchazeči možnost prokázat splnění podmínky přijetí ke studiu 

stanovené § 48 odst. 1 a odst. 3 zákona o vysokých školách přímo předložením zahraničního dokladu 

o zahraničním vzdělání, pokud takové vzdělání absolvovali. Takto mohou postupovat jen v případě 

přihlášek na vysoké školy, kterým byla udělena institucionální akreditace. Nemusí tedy již předkládat 

obtížně získatelný doklad o obecném uznání zahraničního vzdělání v ČR, jako tomu bylo doposud. 

Vysoká škola v rámci přijímacího řízení ověří předchozí zahraniční vzdělání těchto uchazečů. Jestliže je 

výsledek ověření zahraničního vzdělání ze strany vysoké školy kladný, uchazeč prokázal splnění jedné 

z podmínek pro přijetí ke studiu (vedle složení přijímací zkoušky apod.).  

Cílem této stránky je poskytnout pracovníkům vysokých škol vodítka pro řešení tří základních otázek, 

které vedou k řádnému posouzení zahraničního vzdělání: 

1. Je formální stránka zahraničního dokladu v souladu s požadavky VŠ? 

Uchazeč za účelem ověření splnění podmínky pro přijetí ke studiu předkládá doklad o zahraničním 

vzdělání, tj. vysvědčení nebo diplom a případně další doklady, pokud jsou vysokou školou vyžadovány. 

Vysoká škola ověří, zda je doklad předložen v požadované formě. Vysoká škola si sama stanoví, v jaké 

formě bude doklady požadovat, tedy zda ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, dále zda bude 

 
1 Tato stránka se nezabývá postupem vysoké školy v případě, že uchazeč prokazuje splnění podmínky přijetí ke studiu 
dokladem uvedeným v § 48 odst. 4 písm. a) až c) nebo v § 48 odst. 5 písm. a) a b) zákona o vysokých školách. 



vyžadovat překlad2 nebo ověření pravosti podpisů a otisků razítek.3 Rovněž je na vysoké škole, v jakých 

jazycích bude tyto doklady akceptovat. 

Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek závisí na tom, zda země původu zahraničního dokladu: 

a) má s Českou republikou uzavřenou smlouvu o právní pomoci, která se dle jejího předmětu 

vztahuje i na přijímací řízení na vysoké škole 

→ vysoká škola přijme doklad bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek. 

Seznam států, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o právní pomoci, je k dispozici na 

stránkách Ministerstva spravedlnosti.  

 

b) je signatářem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagské 

úmluvy) 

→ formou ověření je tzv. apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, ve kterém byl diplom 

vydán (apostilní úřad). 

 

Seznam států, které jsou signatáři Haagské úmluvy: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 

Seznam apostilních úřadů: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 

 

c) nemá s Českou republikou uzavřenou smlouvu o právní pomoci a není signatářem Haagské 

úmluvy 

 
2 § 90 odst. 2 věta druhá zákona o vysokých školách: V případě potřeby se připojí úředně ověřený překlad těchto dokladů. 
3 § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách: Veřejná vysoká škola nebo ministerstvo může požadovat, aby pravost podpisů a 
otisků razítek na originálech dokladů byla ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která 
doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

https://www.justice.cz/web/msp/dvoustranne-smlouvy
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41


→ formou ověření je vyšší ověření cizí veřejné listiny (tzv. superlegalizace), které provede 

ministerstvo zahraničních věcí státu, v němž má sídlo škola, která doklad vydala (nebo příslušný 

cizozemský orgán), a následně příslušný zastupitelský úřad České republiky pro zemi, ve které 

má sídlo zahraniční škola. 

 

2. Má uchazeč právo na přístup do požadovaného stupně vzdělání? 

Vysoká škola zjistí stupeň zahraničního vzdělání doloženého zahraničním dokladem o absolvovaném 

vzdělání (vysvědčením nebo diplomem), a zda toto vzdělání a doklad opravňuje uchazeče v daném 

cizím státě k přístupu do požadovaného stupně vzdělání. Uvedené skutečnosti lze ověřit v některé ze 

zahraničních databází (odkazy v tabulce na webové stránce vpravo dole). Na této stránce v jednotlivých 

okénkách najdete obvyklé stupně vzdělání ve 23 vybraných zemích, jejichž zahraniční doklady o 

absolvovaném vzdělání české vysoké školy často zpracovávají.  

3. Je škola, která zahraniční doklad vydala, oprávněna poskytovat vzdělání v zemi, ve 

které má sídlo? 

V současnosti neexistuje veřejně dostupná mezinárodní databáze středních škol oprávněných 

poskytovat středoškolské vzdělání. Informace lze hledat na oficiálních webových stránkách 

ministerstev školství daných zemí či v jiných důvěryhodných zdrojích, případně ověřit jiným způsobem 

(např. zasláním dotazu na ministerstvo školství dané země nebo národní informační středisko sítě 

ENIC-NARIC dané země). Oprávnění zahraniční vysoké školy poskytovat vysokoškolské vzdělání lze 

ověřit v některé ze zahraničních databází: WHED, případně Anabin4.  

  

 
4 Odkazy naleznete v tabulce na webové stránce vpravo dole. 



Co dělat, pokud se některý z požadavků nepodaří ověřit?  

Vysoká škola může vyzvat uchazeče k doložení dalších podkladů, například potvrzení vydané danou 

zahraniční školou, případně příslušným státním orgánem (zejména ministerstvo školství dané země 

nebo národní informační středisko sítě ENIC-NARIC dané země). Pokud i poté přetrvávají pochybnosti, 

může vysoká škola po uchazeči požadovat, aby vzdělání prokázal dokladem o obecném uznání 

zahraničního vzdělání.5  

Vznik stránky byl podpořen z Centralizovaného rozvojového projektu Dobudování systémů zajišťování 

a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace.  Na řešení projektu se 

podílely Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita 

Pardubice, Ostravská univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Mendelova univerzita 

v Brně. 

Informace na této stránce jsou základním rozcestníkem pro práci na ověřování konkrétních 

zahraničních dokladů o studiu a nezohledňují specifické přístupy jednotlivých vysokých škol v této 

agendě.  

Aktualizováno k 8. 1. 2020 

 

 
5 § 48 odst. 4 písm. a), resp. odst. 5 písm. a) zákona o vysokých školách. 


