NOSTRIFIKAČNÍ ŘÁD
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Nostrifikace je uznáním zahraničního studia na základě jeho úspěšného absolvování jako ukončení či
absolvování řádného studijního programu či oboru akreditovaného na Ostravské univerzitě nebo některé
její součásti.
(2) Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními
předpisy, zákonem č. 111/1998 Sb. (viz § 89, § 90, § 105, § 106), o vysokých školách v platném znění a
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
(3) Postup při uznávání vzdělání a kvalifikace vychází z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a
které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových
stránkách MŠMT.
(4) Postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech zahraničních dokladů o
vzdělání se řídí závazky, které vyplývají pro ČR z mezinárodních úmluv. Podle existujících
mezinárodních závazků lze rozdělit postup při ověřování do tří skupin:
a) První se řídí závazky vyplývajícími z dvoustranných smluv o právní pomoci – umožňují
předkládat veřejné listiny (diplomy a další doklady o vzdělání) vydané ve smluvním státě
druhého smluvního státu bez dalšího ověření.
b) Druhá závazky z mnohostranných smluv o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin
(Haagská úmluva) – stanoví jednotnou formu ověření listiny tzv. Apostillou (doložka
v úředním jazyce státu, který ji vydává-jednotný vzor) s tím, že smluvní státy určí orgány,
které doklady Apostillou opatří. Česká republika Apostillu vyžaduje.
c) Třetí se týká uznávání dokladů vydaných ve státech, s nimiž nebyla uzavřena žádná
smlouva (ostatní státy) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být
ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která
doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským
úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala.
(5) Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice je dána Článkem 17 Dohody mezi
vládou České republiky a vládou Slovenské republiky O vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o
vzdělávání vydávaných v České republice a Slovenské republice (sdělení Ministerstva zahraničních
věcí č. 33/2001 Sb. m. s.) platí diplomy vydané ve Slovenské republice na území České republiky bez
dalšího úředního ověření (uznání), tzn., že v případě slovenských diplomů se nevydává žádné
rozhodnutí ani osvědčení o rovnocennosti.
(6) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhoduje o uznání vzdělání, které žadatelé získali
v těchto zemích: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Gruzie, Maďarsko, Moldávie, Polsko,
Slovinsko, Tádžikistán, Turkmenistán.
(7) Ostravská univerzita rozhoduje o uznávání vysokoškolského vzdělání získaného v ostatních zemích, a to
v rámci studijních programů akreditovaných na OU.

Článek 2
Procesní postup na OU
(1) Žadatel(ka) podává písemnou žádost o nostrifikaci rektorovi Ostravské univerzity v Ostravě, pokud je
na OU daný studijní program (studijní obor) akreditován, prostřednictvím kanceláře prorektorky pro
studium OU. Písemná žádost obsahuje tyto náležitosti:
a) Jméno a příjmení,
b) Státní příslušnost,
c) Datum narození,
d) Adresu trvalého bydliště (včetně kontaktní adresy a telefonního spojení),
e) Název absolvované vysoké školy, sídlo VŠ (město, stát),
f) Datum zahájení studia,
g) Datum ukončení studia,
h) Název absolvovaného studijního programu a oboru (v českém jazyce),
i) Důvod pro podání žádosti,
j) Datum podání žádosti,
k) Podpis držitele diplomu,
l) Případně úředně ověřenou plnou moc zástupce vyřizujícího žádost.

(2) K žádosti musí být přiloženy následující doklady:
a) Úředně ověřená kopie diplomu a vysvědčení nebo adekvátního dokladu o řádném ukončení
studia vydaného zahraniční vysokou školou,
b) Úředně ověřená kopie seznamu vykonaných zkoušek nebo Diploma Supplement,
c) Úředně (soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí) ověřené překlady
všech dokumentů do českého jazyka,
d) Písemné prohlášení, ve kterém žadatel(ka) deklaruje skutečnost, že nepožádal(a) v minulosti,
nežádá v současnosti a do budoucna nepožádá o nostrifikaci na jiné univerzitě v ČR.
(3) Prorektorka postoupí žádost a předložené doklady vedoucímu katedry příslušné fakulty, na níž je
studijní program akreditován, ten posoudí, zda úspěšně ukončené studium v zahraničí z hlediska
studijního programu splňuje předpoklady pro nostrifikaci a s písemným vyjádřením rektorovi OU,
předá k vyřízení na rektorát.
(4) Na základě tohoto vyjádření vydá rektor OU rozhodnutí o vydání osvědčení o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR nebo jeho části, případně rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
(5) S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká
škola absolventovi přiznala a který je uveden v diplomu. Držitel zahraničního diplomu má právo užívat
akademický titul či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho diplomu.
(6) Rozhodnutí i vlastní osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele.
(7) Proti rozhodnutí lze podat odvolání k MŠMT prostřednictvím Ostravské univerzity v Ostravě.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti 1. září 2007.
Zpracovaly: Andrea Kulmová a Mgr. Renáta Kočířová
Předkládá: Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v.r.
rektor

