
Zvláštní informace pro žadatele o nostrifikaci  
z Ukrajiny  
Informace pro držitele ukrajinských diplom ů vydaných do 27.02.2000 
 
Na ukrajinské diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 v četně se 
vztahuje Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které 
jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských 
socialistických republik (podepsaný dne 6. června 1972 v Praze, publikovaný v českém jazyce 
pod č. 123/1973 Sb.) (dále jen Protokol). 
Protokol zakotvuje rovnocennost diplomů, vydávaných po ukončení vysokých škol v 
Československé socialistické republice a Svazu sovětských socialistických republik. Protokol se 
plně aplikuje na diplomy vydané v uvedeném období a tyto diplomy jsou automaticky a bez 
dalšího rovnocenné s diplomy českými . 
Protokol pozbyl platnost pro Ukrajinu a Českou republiku jakožto nástupnické státy podle sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí publikovaného ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 81/2000 
Sb.m.s. dnem 28. února 2000. V souladu s ustanovením čl. 70 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy 
o smluvním právu (č. 15/1988 Sb.) zánik mezinárodní smlouvy se nedotýká žádného práva, které 
vzniklo při provádění dané smlouvy do jejího skončení. 
 
Informace pro ostatní žadatele  
Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice 
(tzv. nostrifikace) je procedura akademického uznávání jednotlivého konkré tního 
zahrani čního vysokoškolského vzd ělání  a kvalifikace získaného žadatelem,  tj. absolventem 
zahraniční vysoké školy; procedura p ředstavuje správní řízení vedené na základ ě žádosti 
podané žadatelem.   
 
O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR rozhoduje: 
1. Veřejná vysoká škola,  která uskutečňuje akreditovaný obsahov ě 
pobodaný  (tj. porovnatelný) studijní program . Soukromá a státní vysoká škola nemá 
pravomoc uznávat zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci. 

Seznam veřejných vysokých škol https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-
vysokych-skol-v-cr-3  

Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice, podle 
kterého lze vybrat příslušný správní orgán pro vedení řízení o žádosti je přístupný zde. 

2. Ministerstvo obrany  (oddělení vzdělávací politiky a vojenských škol) (dále „MO“) 
rozhoduje o vysokoškolském vzdělání a kvalifikaci získaném v zahraničí v 
oblasti  vojenství  (podle § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách); více 
informací https://www.mocr.army.cz/kariera/vojenske-skolstvi/vojenske-skolstvi-3293/. 

3. Ministerstvo vnitra  (odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání) (dále „MV“) 
rozhoduje o vysokoškolském vzdělání a kvalifikaci získaném v zahraničí v oblasti 
bezpečnostních služeb  (podle § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách); více 
informací https://www.mvcr.cz/clanek/uznavani-zahranicniho-vysokoskolskeho-vzdelani.aspx. 

4. Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy  (odbor vysokých škol, oddělení správní) 
(dále „MŠMT“) je odvolacím orgánem  v případě zamítnutí žádosti veřejnou vysokou školou. 
MŠMT v případě pochybností určí příslušnost konkrétní ve řejné vysoké 
školy  k uznání. Ve výjime čných p řípadech , pokud příslušná veřejná vysoká škola v ČR 



není (v ČR není akreditován porovnatelný studijní program), MŠMT rozhodne o uznání samo. 
Dotazy k nostrifikacím lze zaslat MŠMT na nostrifikace@msmt.cz; kontakty na 
MŠMT https://www.msmt.cz/ministerstvo/kontakty. 

 
 
Informace pro nositele ukrajinského vysokoškolského  vzdělání  
s neúplnými doklady o vzd ělání 
 
K žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, tzv. nostrifikaci, se 
dokládá diplom a dodatek k diplomu (či jiný obdobný dokument obsahující podrobnosti o 
absolvovaném vzdělání), které jsou originály nebo ověřenými kopiemi. 
Na ukrajinské občany s dočasnou ochranou či zvláštním vízem, vydaným Ministerstvem vnitra, 
bude při řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pohlíženo jako na 
osoby v podobné situaci jako uprchlíci, tzn. mohou nahradit čestným prohlášením chybějící 
doklady o vzdělání (diplom a dodatek k diplomu), které ukrajinský občan jako žadatel o nostrifikaci 
není schopen doložit. 
 
Držitel dokladu o udělené ochraně či zvláštního víza pro občany Ukrajiny k žádosti přiloží úředně 
ověřenou kopii tohoto dokladu. 
 
V případě chybějícího dodatku k diplomu žadatel doloží úředně ověřenou kopii podepsaného 
čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace:  

• Název absolvované vysoké školy,  
• úroveň daného vzdělání,  
• název absolvovaného studijního programu/oboru, dobu studia,  
• výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. praxe,  
• informace o obsahu závěrečných zkoušek a o absolventské práci,  
• příp. jakékoli další informace, které je žadatel o absolvovaném vzdělání schopen 

poskytnout. 
 
 
V případě chybějícího diplomu žadatel doloží úředně ověřenou kopii podepsaného čestného 
prohlášení, které bude obsahovat tyto informace:  

• Název absolvované vysoké školy,  
• název či typ vysokoškolského diplomu (bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd, 

doktorský),  
• název absolvovaného studijního programu/oboru,  
• rok vydání diplomu,  
• příp. jakékoli další informace, které je žadatel k popisu daného dokladu schopen 

poskytnout. 

Pro případné další informace je možné se v českém nebo anglickém jazyce obracet na informační 

e-mail k agendě uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 

kvalifikace nostrifikace@msmt.cz. 

 


