
NOSTRIF IKACE nebol i  UZNÁV ÁNÍ  ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ  

Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace je proces, kterým je oficiálně potvrzeno, že 

úroveň Vašeho vzdělání a kvalifikace získaná v zahraničí odpovídá úrovni vyžadované v ČR.  

Postup se liší dle účelu (další studium, práce, podnikání), za kterým potřebujete své vzdělání 

či kvalifikaci uznat. Dále se pak liší dle dosaženého stupně vzdělání (základní, střední, vyšší 

odborné a vysokoškolské).  

 

A. Uznávání zahraničních vysvědčení či diplomů ze základních, středních a vyšších 

odborných škol  

Nostrifikovat lze pouze dokončený stupeň vzdělání, tj. základní, střední či vyšší odborné 

vzdělání, tedy pouze vysvědčení nebo diplom ze základní, střední či vyšší odborné školy. 

Toto vzdělání musí být získáno na škole, která byla ve Vaší zemi akreditována ministerstvem 

školství. Nostrifikovat nelze: osvědčení o kvalifikaci, závěrečné certifikáty, potvrzení 

o absolvování rekvalifikačních kurzů atd.  

 

Uznávacím orgánem je krajský úřad v místě, kde máte nahlášený pobyt, neboli který je Vám 

místně příslušný. Pokud máte nahlášený pobyt v Praze, je uznávacím orgánem Magistrát 

hlavního města Prahy. Příslušný uznávací orgán je i kontaktním místem, kam se můžete 

obracet s jakýmikoliv dotazy, které budete mít ohledně procesu nostrifikace. Seznam 

krajských úřadů s odkazy na konkrétní pracoviště jsou uvedeny v tabulce v závěru informací. 

 

Seznam dokladů uvádíme ve znění, ve kterém jsou uvedeny na oficiálních stránkách úřadů 

a ve formuláři žádosti.  

a) vyplněný formulář žádosti;  

b) úředně ověřenou kopii legalizovaného závěrečného vysvědčení vyhotovenou 

českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem; 

Vysvědčení neodevzdáváte v originále, ale v kopii. Musí jít o legalizované vysvědčení. Legalizace diplomu či 

vysvědčení je ověření pravosti podpisů a razítek, tedy pravosti dokumentu. Provádí ji orgány nadřízené orgánům, 

které vydaly daný doklad. Odevzdává se jeho kopie, kterou vyhotovil český notář a přeložil ji český soudní 

tlumočník. 

c) úředně ověřenou kopii legalizovaného přehledu absolvovaných předmětů 

s hodinovou dotací vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním 

tlumočníkem; 

Stejně tak jako vysvědčení i přehled předmětů musí být legalizován. Legalizace diplomu či vysvědčení je ověření 

pravosti podpisů a razítek, tedy pravosti dokumentu. Provádí ji orgány nadřízené orgánům, které vydaly daný 

doklad. Odevzdává se jeho kopie, kterou vyhotovil český notář a přeložil ji český soudní tlumočník. Přehled 

předmětů s hodinovou dotací je seznam předmětů, které jste během studia absolvovali. Hodinová dotace je počet 



hodin věnovaných danému předmětu během celého studia. Může jím být kupříkladu školou potvrzený učební plán 

školy, z něhož je patrné, jaké předměty byly vyučovány a kolik každému z nich bylo věnováno učebních hodin.  

d) doklad, že škola, kde jste obdrželi vysvědčení, je součástí vzdělávací soustavy 

Vašeho státu; 

Škola, na které jste vzdělání získali, musí být institucí akreditovanou Ministerstvem školství státu, ve kterém se 

nachází. Většinou je tato skutečnost patrná z vysvědčení. Pokud není, vydá Vám takový doklad Ministerstvo 

školství ve Vaší zemi, které Vaši školu akreditovalo. 

e) doklad o zaplacení správního poplatku 1000 Kč; 

Poplatek můžete zaplatit buď převodem, nebo v hotovosti v pokladně daného krajského úřadu či Magistrátu hl. m. 

Prahy. Při převodu ze zahraničního účtu musíte dbát na to, aby částka i po převodu měn v aktuálním kurzu 

přesně odpovídala 1000 Kč. Pokud neodpovídá, krajský úřad platbu nemůže přijmout jako platbu za podání 

žádosti o nostrifikaci a žádost je považována za nekompletní. 

f) doklad totožnosti žadatele; 

Dokladem totožnosti je cestovní pas či občanský průkaz. 

g) doklad o místě pobytu v ČR. 

Jako doklad o místě pobytu může sloužit kupříkladu nájemní smlouva nebo kopie cestovního pasu s razítkem 

cizinecké policie vypovídající o místě Vašeho pobytu. Pokud nemáte v ČR nahlášený pobyt, obraťte se na 

jakýkoli krajský úřad. Krajský úřad požádá ministerstvo školství o určení místně příslušného uznávacího orgánu. 

Jinými slovy ministerstvo stanoví na žádost krajského úřadu, na který jste se obrátili, krajský úřad zodpovědný za 

vyřízení Vaší žádosti o nostrifikaci. Pokud určuje Váš místně příslušný orgán Ministerstvo školství, proces se 

prodlouží. Žádost o určení místní příslušnosti nemůžete v žádném případě podat sami, vždy ji musí podat krajský 

úřad. 

 

Odevzdat žádost s náležitou dokumentací lze: 

 prostřednictvím zástupce, kterému předáte plnou moc: Žádost za Vás může 

odevzdat Váš zmocněnec na základě Vašeho zmocnění k zastupování ve věci žádosti 

o uznání Vašeho vzdělání. Aby Váš zmocněnec prokázal zmocnění správnímu orgánu, 

musíte mu k tomu písemně udělit plnou moc.  

 korespondenčně: Teoreticky můžete svou žádost vyřídit i korespondenčně přímo 

z Ukrajiny, nashromáždit veškeré dokumenty a zaslat je na příslušný krajský úřad či 

magistrát. Pokud se tedy rozhodnete pro tuto možnost, vždy se poraďte s pracovníky 

příslušného úřadu. Náklady na Vaši nostrifikaci Vám navíc narostou o poštovné. 

 

V okamžiku, kdy jste odevzdali kompletní žádost se všemi dokumenty, začíná běžet lhůta 

vyřízení žádosti. Chybí-li některý z dokladů, nebo nemá-li doklad veškeré náležitosti a úřad 

Vás vyzve k doplnění, lhůta neběží. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní, ve zvláště 

složitých případech se může prodloužit až na 60 dní.  

 

Další informace jsou dostupné na adrese: http://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-studium. 

 



 

B. Uznávání zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání  

Uznávat lze pouze ukončený stupeň vysokoškolského studia, tj. diplom vypovídající 

o ukončeném stupni vysokoškolského studia (o ukončeném bakalářském, magisterském či 

doktorandském stupni). Toto vzdělání musí být získáno na škole, která byla ve Vaší zemi 

akreditována Ministerstvem školství. Akademicky uznávat nelze závěrečné certifikáty, 

potvrzení o absolvování rekvalifikačních kurzů atd. Akademické uznávání není v žádném 

případě uznávání profesních kvalifikací, přestože jedním z požadavků na kvalifikaci 

potřebnou pro výkon profese může být i vysokoškolské vzdělání. Akademicky uznat nelze 

ani vysvědčení vydaná školou, která není akreditována ministerstvem školství ve Vaší zemi.  

 

Uznávacími orgány v případě akademického uznávání jsou obecně veřejné vysoké školy, 

které provozují stejný studijní obor, či studijní obor blízký oboru, který jste vystudovali. 

V adresáři vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na adrese 

http://stistko.uiv.cz/proavs/provsass.asp lze vyhledávat vysoké školy dle oborů. 

 

Pokud máte pochybnosti o tom, zda škola, kterou jste našli ve vyhledávači, provozuje Váš 

obor, či zda se obor, který jste vystudovali, shoduje s oborem, který škola nabízí, můžete 

kontaktovat danou vysokou školu. Pokud máte pochybnosti o tom, která z českých vysokých 

škol Vámi vystudovaný obor provozuje, obraťte se na odbor vysokých škol Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - 

odbor vysokých škol, Karmelitská 7, Praha 1, 118 12, nostrifikace@msmt.cz.  V okamžiku, 

kdy jste nalezli veřejnou vysokou školu, kde se vyučuje obor obdobný tomu Vašemu, nalezli 

jste i kontaktní místo, kam se obracet s dotazy ohledně Vašeho procesu uznávání. 

 

Seznam požadovaných dokladů: 

a) vyplněný formulář žádosti 

Formulář je dostupný na stránkách vysoké školy, která provozuje Váš studijní program. Grafická úprava formulářů 

jednotlivých škol se může lišit. Vždy však obsahuje základní identifikační informace, jako je jméno a příjmení 

absolventa zahraniční vysoké školy, datum narození, adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu, název 

a adresu zahraniční vysoké školy, název studijního oboru a programu, datum zahájení a skončení studia. 

b) úředně ověřenou kopii legalizovaného diplomu vyhotovenou českým notářem a 

přeloženou českým soudním tlumočníkem 

Diplom rozhodně neodevzdávejte v originále, ale v kopii. Musí jít o legalizovaný diplom. Legalizace diplomu je 

ověření pravosti podpisů a razítek, tedy pravosti dokumentu. Provádí ji orgány nadřízené orgánům, které vyda ly 

daný doklad. Pravost kopie musí být navíc ověřena českým notářem a přeložená soudním tlumočníkem. 



c) úředně ověřenou kopii legalizovaného dodatku diplomu či přehledu 

absolvovaných zkoušek vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým 

soudním tlumočníkem 

Pokud máte k dispozici dodatek diplomu, předložte dodatek diplomu. Dodatek diplomu (Diploma Supplement) je 

standardizovaný dokument vydávaný v zemích, které se zúčastnily Boloňského procesu. Pokud nemáte 

k dispozici dodatek diplomu, předložte přehled absolvovaných zkoušek. Nemá standardizovanou podobu, ale 

vždy z něj musí být patrná skladba studia (absolvované předměty) a počet vyučovacích hodin v rámci každého 

předmětu. Stejně tak jako diplom i dodatek diplomu či přehled absolvovaných zkoušek musí být legalizován, 

úředně ověřen českým notářem a přeložen českým soudním tlumočníkem. Pokud má vysoká škola pochybnosti, 

může od Vás vyžádat doplňující dokumenty. Může jimi být kupříkladu dokument, který dokládá, že Váš studijní 

program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání. Takový dokument Vám obvykle 

vydá Ministerstvo školství v zemi, kde jste získali vysokoškolské vzdělání. Vysoká škola Vás může také zažádat o 

doplňující informace o náplni Vašeho vysokoškolského studia v zahraničí, které by ji lépe pomohly zhodnotit 

srovnatelnost studia. Na uměleckých školách Vás pak kupříkladu může zažádat o předložení programu 

absolventského vystoupení atd.  

 

Žádost se všemi dokumenty odevzdejte na vysoké škole, která provozuje Váš studijní 

program. Obvykle se odevzdává na zahraničním oddělení, studijním oddělení, či na 

podatelně. Vždy je dobré kontaktovat konkrétní vysokou školu a ujistit se, kam nejlépe 

kompletní žádost odevzdat. Odevzdat žádost s náležitou dokumentací lze: 

 prostřednictvím zástupce, kterému předáte plnou moc: Žádost za Vás může 

odevzdat Váš zmocněnec na základě Vašeho zmocnění k zastupování ve věci žádosti 

o uznání Vašeho vzdělání. Aby Váš zmocněnec prokázal zmocnění správnímu orgánu, 

musíte mu k tomu písemně udělit plnou moc.  

 korespondenčně: Teoreticky můžete svou žádost vyřídit i korespondenčně přímo 

z Ukrajiny, nashromáždit veškeré dokumenty a zaslat je na příslušnou vysokou školu. 

 

V okamžiku, kdy jste odevzdali kompletní žádost se všemi dokumenty, začíná běžet lhůta 

pro vyřízení žádosti. Chybí-li některý z dokladů, nebo nemá-li doklad veškeré náležitosti 

a úřad Vás vyzve k doplnění, lhůta neběží. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní, ve 

zvláště složitých případech se může prodloužit až na 60 dní.  

 

Další informace jsou dostupné na adrese: http://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-studium. 

  



Kraj Odbor   Web odkaz 

Hlavní město 
Praha 

Odbor školství a mládeže / Oddělení regionálního školství 
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/skolstvi/uznavani_rovnocennost
i_a_nostrifikace.html  

Středočeský kraj Odbor školství, mládeže a sportu / Oddělení správní a organizační http://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/6  

Jihočeský kraj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy / Oddělení školství  
http://www.kraj-
jihocesky.cz/1904/nostrifikace_a_uznavani_rovnocennosti_zahranicnich_vysvedceni_zs_ss_a
_vos.htm  

Plzeňský kraj Odbor školství, mládeže a sportu / Oddělení organizace školství  http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/uznavani-zahranicniho-vzdelani-v-ceske-republice  

Karlovarský kraj 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy / Oddělení vzdělávání a 
evropských programů 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/odbory/Stranky/kontakty-odbory/telseznam.aspx  

Ústecký kraj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy / Oddělení správní 

http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1286802&n=zadost%2Do%2Duznani%
2Drovnocennosti%2Dnebo%2Duznani%2Dplatnosti%2Ddale%2Djen%2Dnostrifikace%2Dzahra
nicniho%2Dvysvedceni%2Dv%2Dceske%2Drepublice&p1=204451  

Liberecký kraj 
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  / Oddělení vzdělávání a 
koncepcí  

http://www.kraj-lbc.cz/vyhledavani/quickSearchInput:nostrifikace/sent:1/showResults:yes/  

Královéhradecký 
kraj 

Odbor školství / Oddělení středního a speciálního vzdělávání 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vzdelavani/ke-stazeni/zadost-o-
uznani-zahranicniho-vzdelani-6090/  

Pardubický kraj Odbor školství a kultury / Oddělení organizační a vzdělávání https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost/69529/uznavani-zahranicniho-vzdelani  

Kraj Vysočina Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu http://www.kr-vysocina.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani/d-4003666/p1=9086  

Jihomoravský kraj Odbor školství / Oddělení vzdělávání http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=181553&TypeID=2  

Olomoucký kraj Odbor školství, sportu a kultury / Právník odboru http://www.kr-olomoucky.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani-cl-506.html  

Zlínský kraj Odbor školství, mládeže a sportu /  Oddělení organizační a správní https://www.kr-zlinsky.cz/uznani-zahranicniho-vzdelani-cl-38.html  

Moravskoslezský 
kraj 

Odbor školství, mládeže a sportu / Oddělení správy škol http://www.msk.cz/skolstvi/navody.html?n=12  
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