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U Z N Á V Á N Í  Z A H R A N I Č N Í H O  V Z D Ě L Á N Í  v  Č E S K É  
R E P U B L I C E  

 

Kdo uznává zahraniční vzdělání? 

 

 

K vyřizování žádostí o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční 
škole je příslušný Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.  

Při uznávání zahraničního vzdělání se postupuje podle § 108 a § 108a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace k uznávání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání naleznete také na stránkách 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Informace k uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete na stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

 

Vybraná ustanovení školského zákona  

 
§ 108 

(1) Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále 
jen „zahraniční vysvědčení“), může požádat krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, v případě cizince podle 
místa pobytu, o 

a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, nebo 
b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen „nostrifikace“). 

 Nelze-li místní příslušnost krajského úřadu určit podle věty první, řídí se místem podání žádosti. 
 

(2) Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice vydá na základě žádosti, obsahující 
v příloze originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, krajský úřad v případech, kdy je Česká republika 
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na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání 
vydaným v České republice. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, předloží 
žadatel také rámcový obsah vzdělávání v oboru, v němž dosažené vzdělávání získal. 

 
(3) Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné 

s dokladem o vzdělání vydaným v České republice, krajský úřad rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti obsahující v příloze 
a) originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, 
b) doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole, 
c) doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za 

součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá. 
 

(4) Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na 
originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční 
vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních 
věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového 
státu. K žádosti se současně připojí úředně ověřený překlad dokladů uvedených v odstavci 2 nebo 3 do českého jazyka. 
V případě dokladu vyhotoveného ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje. V případě zahraniční školy 
nezapsané do školského rejstříku a zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území 
České republiky nebo cizím státním občanem, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní 
docházky, se doklad podle odstavce 3 písm. c) a ověření podle věty první nepožaduje. 
  

(5) V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční 
škole se v porovnání se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice podstatně 
odlišuje, žádost zamítne. V případě, že se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nemůže 
splnit požadavky uvedené v odstavci 3 písm. b) nebo v odstavci 4, nařídí krajský úřad usnesením nostrifikační zkoušku; od 
vydání usnesení do termínu stanoveného pro konání nostrifikační zkoušky neběží lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci. Krajský 
úřad žádost o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně. Žadatel, který není 
státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku 
z předmětu český jazyk a literatura. 

 
  (6) K odlišnostem v obsahu a rozsahu vzdělávání podle odstavce 5 se nepřihlíží, pokud bylo zahraniční vysvědčení vydané 
podle právního řádu členského státu Evropské unie a pokud jsou výstupy absolvovaného vzdělání srovnatelné s výstupy 
vzdělávání podle tohoto zákona na základě standardů používaných v Evropské unii. V takovém případě se žádosti o nostrifikaci 
vyhoví. Žádosti se vyhoví také tehdy, pokud zahraniční vysvědčení vydané podle právního řádu členského státu Evropské unie 
je v příslušném členském státu považováno za doklad opravňující žadatele k přístupu k vysokoškolskému studiu. 
 
 (7) Ministerstvo vede seznam řízení o žádostech podle odstavce 1. Krajské úřady vkládají do seznamu údaje v tomto 
rozsahu: 

a) jméno, příjmení a datum narození žadatele, 
b) označení zahraničního vysvědčení, jehož se žádost týká, včetně názvu a sídla školy, která je vydala, a označení 

státu, podle jehož právního řádu bylo vydáno, 
c) údaje o výsledku řízení o uznání rovnocennosti nebo o nostrifikaci s uvedením správního orgánu, který osvědčení 

nebo rozhodnutí vydal, a spisové značky, pod kterou je osvědčení nebo rozhodnutí vedeno. 
 

 (8) Údaje ze seznamu podle odstavce 6 poskytne ministerstvo na žádost krajskému úřadu a pro účely přijímacího řízení 
vysoké škole nebo vyšší odborné škole. 
  

§ 108a 
 

 (1) Ministerstvo vydává na základě žádosti, obsahující v příloze originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně 
ověřenou kopii, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice absolventům evropské školy. 
 
  (2) Ministerstvo rozhoduje o nostrifikaci zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno zahraniční školou se vzdělávacím 
programem, který je uskutečňován v dohodě s ministerstvem. Ustanovení § 108 odst. 3 až 6 se použijí obdobně, doklad podle 
§ 108 odst. 3 písm. b) a c) a ověření podle § 108 odst. 4 věty první se nevyžaduje. 
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  (3) Ministerstvo vnitra vydává osvědčení o uznání rovnocennosti a rozhoduje o nostrifikaci zahraničního vysvědčení v oblasti 
činnosti policie a požární ochrany. Ministerstvo obrany vydává osvědčení o uznání rovnocennosti a rozhoduje o nostrifikaci 
zahraničního vysvědčení v oblasti vojenství. 
 
 (4) Jde-li o osobu, které byla v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie poskytnuta mezinárodní ochrana 
formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako 
na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci, lze předložení dokladu uvedeného v § 108 odst. 1 až 
3 a ověření podle § 108 odst. 4 nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto 
dokladem nebo ověřením. V případě pochybnosti o dosaženém vzdělání nařídí krajský úřad žadateli nostrifikační zkoušku. 
  
 (5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení 
vydaných zahraničními školami, podmínky organizace nostrifikační zkoušky, složení komise pro vykonání nostrifikační zkoušky 
a pravidla jejího rozhodování. 

 

 

Uznávání zahraničního vzdělání u krajského úřadu 

 

JAKÉ DOKUMENTY ŽADATEL PŘEDLOŽÍ? 

1. formulář žádosti o uznání zahraničního vzdělání v České republice 
2. originál nebo úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení s úředně ověřeným překladem do českého jazyka  

 úředně ověřený překlad je vyhotoven tlumočníkem zapsaným v Seznamu znalců a tlumočníků 
 překlad do českého jazyka se nevyžaduje u dokladů ve slovenském jazyce 
 nevyžaduje se u osoby, které byla v ČR nebo v jiném členském státě EU poskytnuta mezinárodní ochrana formou 

azylu nebo doplňkové ochrany nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků ČR pohlížet jako na 
uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci - žadatel předloží místo vysvědčení čestné 
prohlášení 

 

3. doklad o místě pobytu na území České republiky, 
 pokud nelze místní příslušnost krajského úřadu určit podle místa trvalého pobytu žadatele o uznání zahraničního 

vzdělání - v případě cizince podle místa pobytu  -  řídí se tato místem podání žádosti 
4. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,--Kč, 
5. občanský průkaz nebo cestovní pas nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo průkaz totožnosti občana 

EU nebo jiný obdobný doklad 
 

a dále 

a) v určitých případech ještě žadatel předloží 

 originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání nebo rámcového obsahu vzdělávání 
v oboru, v němž žadatel dosažené vzdělávání získal s úředně ověřeným překladem do českého jazyka  

 
- úředně ověřený překlad je vyhotoven tlumočníkem zapsaným v Seznamu znalců a tlumočníků 

- překlad do českého jazyka se nevyžaduje u dokladů ve slovenském jazyce 
- rámcový obsah vzdělávání v oboru, v němž žadatel dosažené vzdělávání získal, dokládá v případě podání žádosti 

o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, když ze zahraničního vysvědčení není 
patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, 

- doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání dokládá v případě podání žádosti o vydání rozhodnutí 
o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, 

- nevyžaduje se u osoby, které byla v ČR nebo v jiném členském státě EU poskytnuta mezinárodní ochrana formou 
azylu nebo doplňkové ochrany nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků ČR pohlížet jako na 
uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci - žadatel předloží místo tohoto dokladu 
čestné prohlášení 

 

 originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o skutečnosti, že škola je uznaná státem, podle jehož právního řádu bylo 
zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy s úředně ověřeným překladem do českého jazyka  

https://www.olkraj.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani-cl-506.html
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5
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- úředně ověřený překlad je vyhotoven tlumočníkem zapsaným v Seznamu znalců a tlumočníků 

- překlad do českého jazyka se nevyžaduje u dokladů ve slovenském jazyce 
- dokládá v případě, že to nevyplývá ze zahraničního vysvědčení 
- dokládá v případě podání žádosti o vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR 
- nedokládá v případě zahraniční školy nezapsané do školského rejstříku a zřízené na území ČR cizím státem, 

právnickou osobou se sídlem mimo území ČR nebo cizím státním občanem, v níž ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky 

- nevyžaduje se u osoby, které byla v ČR nebo v jiném členském státě EU poskytnuta mezinárodní ochrana formou 
azylu nebo doplňkové ochrany nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků ČR pohlížet jako na 
uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci - žadatel předloží místo tohoto dokladu 
čestné prohlášení 

 

 plnou moc s úředně ověřeným překladem do českého jazyka  
- úředně ověřený překlad je vyhotoven tlumočníkem zapsaným v Seznamu znalců a tlumočníků 
- překlad do českého jazyka se nevyžaduje u dokladů ve slovenském jazyce 
- dokládá v případě, že je žadatel zastoupen 

 

 oddací list, popř. jiný doklad prokazující změnu jména nebo příjmení s úředně ověřeným překladem do českého jazyka  
- úředně ověřený překlad je vyhotoven tlumočníkem zapsaným v Seznamu znalců a tlumočníků 
- překlad do českého jazyka se nevyžaduje u dokladů ve slovenském jazyce 
- dokládá v případě změny jména nebo příjmení 

 

Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na 

originálech zahraničních vysvědčení a dokladu o skutečnosti, že škola je uznána státem za součást jeho vzdělávací soustavy, musí 

být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního 

řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu. 

 
 

Jaká je výše správního poplatku? 

Žadatel uhradí správní poplatek za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu 
o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole ve výši 1000,--Kč. 
 
 
 
V jaké lhůtě lze očekávat vyřízení žádosti? 

Tato lhůta je stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - do 30 dnů ode dne zahájení řízení, 
u složitějších případů může být lhůta prodloužena. 
 
 
 
Doporučení 

Před podáním žádosti doporučujeme telefonickou nebo osobní konzultaci. 

Mgr. Eva Bednářová - tel. č.: 585 508 551, e-mail: e.bednarova@olkraj.cz. 

 

Olomouc, březen 2022 
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