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SMĚRNICE Č. 11/2019
POSUZOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ U UCHAZEČŮ O STUDIUM
NA VUT V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Touto směrnicí se sjednocuje postup fakult a vysokoškolských ústavů VUT (dále jen „fakult“) při
ověřování splnění podmínky dosažení požadovaného stupně zahraničního vzdělání uchazečů
o přijetí ke studiu na VUT.

Článek 2
Právní východiska
1.

Podle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je podmínkou přijetí
ke studiu v bakalářském studijním programu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

2.

Podle § 48 odst. 1 zákona je podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu,
který navazuje na bakalářský studijní program, řádné ukončení studia v kterémkoliv typu
studijního programu.

3.

Podle § 48 odst. 3 je podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu řádné
ukončení studia v magisterském studijním programu.

4.

Podle § 48 odst. 4 zákona lze dosažení středoškolského vzdělání ověřit těmito způsoby:
a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu
o dosažení středního vzdělání v České republice,
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu;
c) zahraničním dokladem o středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího
úředního postupu,
d) zahraničním dokladem o středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním
studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící
podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho
držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.
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5.

Podle § 48 odst. 5 zákona lze dosažení vysokoškolského vzdělání ověřit těmito způsoby:
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České
republice, získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů,
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České
republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního
postupu,
c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící
podle právních předpisů cizího státu.

6.

Podle § 48 odst. 6 může vysoká škola, která má institucionální akreditaci alespoň pro jednu oblast
vzdělávání, přijmout doklady uvedené v § 48 odst. 4 písm. d) a 5 písm. c) v případě, že nemá
pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání
uchazeče.

7.

Současně může vysoká škola vyžadovat předložení doplňující informace o obsahu a rozsahu
zahraničního studia a potvrzení příslušné zahraniční školy nebo jiného příslušného zahraničního
orgánu o tom, že absolvent studia dané zahraniční školy je v uvedeném cizím státě oprávněn
ucházet se o přijetí ke studiu v příslušném studijním programu.

8.

V souladu s § 48 odst. 7 vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s posouzením
splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c), který činí
nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

9.

Vysoké učení technické v Brně jako vysoká škola, která je nositelkou institucionální akreditace
alespoň pro jednu oblast vzdělávání, splňuje podmínku stanovenou v § 48 odst. 6 zákona a je
oprávněna posuzovat zahraniční středoškolské a vysokoškolské vzdělání uchazeče v rámci
přijímacího řízení v souladu s § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona, a to na všech svých
fakultách a vysokoškolských ústavech.

Článek 3
Rozhodování o přijetí dokladu o předchozím vzdělání
1.

Doklady podle § 48 odst. 4 písm. a) až c) a odst. 5 písm. a) a b) zákona překládají uchazeči
o studium v rámci přijímacího řízení a o jejich přijetí není vedeno žádné další řízení v rámci
probíhajícího přijímacího řízení.

2.

O přijetí dokladů uvedených v § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona rozhoduje děkan
fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu, kde probíhá přijímací řízení konkrétního uchazeče
o studium, dále popsaným postupem.

3.

Rozhodování podle odst. 2 probíhá v rámci konkrétního přijímacího řízení samostatně ke každé
podané přihlášce ke studiu. Rozhodnutí v rámci jednoho přijímacího řízení nemá žádný vliv na
přijetí uchazeče v rámci jiného přijímacího řízení.

ČÁST DRUHÁ
POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
Článek 4
Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání
dle § 48 odst. 4 písm. a) zákona
1.

Získání středoškolského vzdělání lze ověřit na základě předložení rozhodnutí o uznání platnosti
zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti
zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice, nebo osvědčení o uznání
rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice (týká se zemí, se
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kterými má Česká republika uzavřenou ekvivalenční smlouvu o vzájemném uznávání
rovnocennosti dokladů o vzdělání), vydaných krajskými úřady.

Článek 5
Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání
dle § 48 odst. 4 písm. b) zákona
1.

Získání středoškolského vzdělání lze ověřit na základě předložení osvědčení o Evropském
bakalaureátu (Evropská maturita, European Baccalaureate).

Článek 6
Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání
dle § 48 odst. 4 písm. c) zákona
1.

Česká republika je vázána dvoustrannými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti
dokladů o vzdělání se Slovenskou republikou, Polskou republikou, Republikou Slovinsko¸
Maďarskou republikou a Spolkovou republikou Německo.

2.

Uchazeči dokládající středoškolské vzdělání ze zemí uvedených v odst. 1 předkládají doklad
o středoškolském vzdělání uvedený v příslušné smlouvě. Jde o tyto doklady:
a) pro vzdělání získané na Slovensku doklad o dosažení středního vzdělání ve středních školách,
b) pro vzdělání získané v Polsku doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
„świadectwo dojrzalości“,
c) pro vzdělání získané ve Slovinsku vysvědčení o ukončení studia vydaná středními školami a
středními školami s odborným zaměřením; smlouva neuvádí konkrétní název dokladu,
d) pro vzdělání získané v Maďarsku maturitní vysvědčení: „érettségi bizonyítvány“,
e) pro vzdělání získané v Německu vysvědčení o všeobecné zralosti pro studium na vysoké škole:
„Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife“.

3.

Doklad podle odst. 2 je platný v České republice bez nutnosti dalšího ověření podle části čtvrté a
doklad není třeba dále posuzovat po obsahové stránce.

Článek 7
Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání
dle § 48 odst. 4 písm. d) zákona
1.

Uchazeči mohou doložit středoškolské vzdělání přímo dokladem o ukončeném středoškolském
vzdělání ze zemí neuvedených v článku 6. Doklad musí obsahovat ověření pravosti podpisů a
otisků razítek podle části čtvrté.

2.

Současně s dokladem podle odst. 1 předloží uchazeč žádost na formuláři, který je Přílohou č. 1
této směrnice.

3.

Pro ověření vzdělání podle odst. 1 je možné vyžadovat další doklady:
a) úředně ověřený překlad dokladu,
b) doplňující informace o obsahu a rozsahu studia,
c) potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom,
že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském
studijním programu,
d) potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je
v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání.
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ČÁST TŘETÍ
POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
Článek 8
Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání
dle § 48 odst. 5 písm. a) zákona
1.

Ověření splnění podmínky dosažení předepsaného stupně vzdělání lze provést na základě
předložení osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České
republice vydaného českou veřejnou vysokou školou nebo MŠMT.

Článek 9
Posouzení vysokoškolského vzdělání
dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona
1.

Česká republika je vázána dvoustrannými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti
dokladů o vzdělání se Slovenskou republikou, Polskou republikou, Republikou Slovinsko,
Maďarskou republikou a Spolkovou republikou Německo.

2.

Uchazeči dokládající vysokoškolské vzdělání ze zemí uvedených v odst. 1 předkládají doklad
o vysokoškolském vzdělání uvedený v příslušné smlouvě. Jde o tyto doklady:
a) pro vzdělání získané na Slovensku doklad o získání příslušného stupně vzdělání,
b) pro vzdělání získané v Polsku doklad, který potvrzuje získání odborného titulu „licencjat“ nebo
„inzynier“ v Polské republice; doklad, který potvrzuje ukončení studia v magisterském studijním
programu a získaní odborného titulu „magister“ nebo „lekarz“ v Polské republice,
c) pro vzdělání získané ve Slovinsku doklad o ukončeném vzdělání magisterského stupně (smlouva
se nevztahuje na vzdělání v bakalářském stupni, zde je třeba postupovat podle § 48 odst. 5 písm.
a) nebo c),
d) pro vzdělání získané v Maďarsku doklad o ukončeném bakalářském či magisterském vzdělání,
e) pro vzdělání získané v Německu doklad o ukončeném bakalářském či magisterském vzdělání.
Článek 10
Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání
dle § 48 odst. 5 písm. c) zákona

1.

Uchazeči mohou doložit vysokoškolské vzdělání přímo dokladem o ukončeném vysokoškolském
vzdělání (diplomem) ze zemí neuvedených v článku 9. Doklad musí obsahovat ověření pravosti
podpisů a otisků razítek podle části čtvrté.

2.

Současně s dokladem podle odst. 1 předloží uchazeč žádost na formuláři, který je Přílohou č. 1
této směrnice.

3.

Pro ověření vzdělání podle odst. 1 je možné vyžadovat další doklady:
a) úředně ověřený překlad diplomu,
b) doplňující informace o obsahu a rozsahu studia,
c) potvrzení příslušné zahraniční vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom,
že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v magisterském
navazujícím studijním programu případně doktorském studijním programu,
d) potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je
v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání.
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4.

V případě nejasností ohledně dosaženého stupně vysokoškolského vzdělání poskytne fakultám a
součástem stanovisko Odbor studijních záležitostí Rektorátu VUT.

ČÁST ČTVRTÁ
OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISŮ A OTISKŮ RAZÍTEK
Článek 11
Přijetí dokladů bez ověření
1.

Za předpokladu, že s příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci, lze
přijímat doklady vydané tímto státem bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek.

2.

U ostatních zemí je třeba vyžadovat předepsaný způsob ověření podle článku 12 a 13.

Článek 12
Apostila
1.

Tato forma ověření pravosti podpisů a razítek je postačující u dokladů ze států, které jsou signatáři
Mnohostranné smlouvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagské úmluvy.

2.

Ověření formou apostily zahrnuje jeden krok ověření pravosti razítek a podpisů na listině.

3.

Ověření formou apostily vystavuje pověřený orgán státu, kde má sídlo škola, která listinu vydala
(tzv. apostilní orgán).

Článek 13
Superlegalizace
1.

Ověření formou superlegalizace je nutný u států, které nesplňují podmínky podle čl. 11 a 12.

2.

Tento způsob ověření vyžaduje ověření pravosti podpisů a razítek ve dvou krocích.

3.

Prvním krokem je ověření ministerstva zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční škola sídlo.

4.

Dalším krokem je ověření zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo
zahraniční škola.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 14
Forma předkládaných dokladů o dosaženém vzdělání
1.

Uchazeč dokládá vzdělání podle této směrnice vždy ověřenou kopií originálu konkrétního dokladu.
Tyto ověřené kopie dokladů jsou součástí spisu uchazeče nebo studenta.

2.

Seznam států s požadavky na ověření podpisů a otisků razítek podle části čtvrté je Přílohou č. 2
této směrnice.
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Článek 15
Postup pří přijetí dokladů podle čl. 7 a 10
1.

Pokud uchazeč nepředloží k žádosti o posouzení dokladů o předchozím vzdělání podle čl. 7 a 10
všechny potřebné doklady, je pověřeným pracovníkem fakulty nebo vysokoškolského ústavu
vyzván k doplnění své žádosti a je mu stanovena přiměřená lhůta. Pokud svou žádost nedoplní
v této lhůtě, je na něj pohlíženo, jako by doklad o požadovaném stupni vzdělání nepředložil.

2.

V případě, že je předložený doklad o dosaženém vzdělání v rámci přijímacího řízení přijat, je přijetí
dokladu oznámeno uchazeči písemným oznámením. Oznámení je uchazeči zasláno
prostřednictvím elektronického informačního systému VUT v případě, že uchazeč v přihlášce
souhlasil s tímto způsobem doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Jinak je oznámení doručeno
osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Článek 16
Postup v případě pochybností o zahraničním dokladu
1.

V případě, že vznikla pochybnost o tom, zda předložený zahraniční doklad podle článků 7 a 10
ověřuje potřebný stupeň vzdělání nutný pro přijetí ke studiu, může VUT požadovat doložení
dosaženého vzdělání doklady podle článků 4 nebo 8.

2.

Tato skutečnost je uchazeči oznámena písemným oznámením, kde je uchazeči stanovena lhůta
pro doložení požadovaného dokladu. Oznámení je uchazeči zasláno prostřednictvím
elektronického informačního systému VUT v případě, že uchazeč v přihlášce souhlasil s tímto
způsobem doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Jinak je oznámení doručeno osobně nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

3.

Současně je v oznámení uchazeči stanovena lhůta pro doložení dokladu o dosaženém vzdělání
podle článků 4 nebo 8. Pokud uchazeč nepředloží doklad prokazující dostatečný stupeň vzdělání
v požadované lhůtě, je na něj pohlíženo, jako by požadovaný stupeň vzdělání nedoložil.

Článek 17
Poplatek
1.

Rektor VUT stanovuje pro každý akademický rok poplatek za úkony spojené s posouzením splnění
podmínky pro přijetí ke studiu podle článku 7 a článku 10.

2.

Uchazeč je povinen předložit doklad o uhrazení poplatku spolu s žádostí o posouzení dokladu o
vzdělání.

3.

Pokud uchazeč poplatek nezaplatí, je pověřeným pracovníkem fakulty nebo vysokoškolského
ústavu vyzván k úhradě a je mu stanovena přiměřená lhůta. Pokud poplatek v této lhůtě neuhradí,
nebude jeho žádost posuzována a bude na něj pohlíženo, jako by požadovaný stupeň vzdělání
nedoložil.

Článek 18
Zastavení přijímacího řízení
1.

V případě, že uchazeč o přijetí ke studiu nedoloží dosažení zákonem požadovaného stupně
předchozího vzdělání nebo není předložený doklad o vzdělání přijat, je řízení o přijetí takového
uchazeče ke studiu na VUT zastaveno.

6

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 19
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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