
 
 

Stručná pomůcka pro agendu  

UZNÁVÁNÍ ROVNOCENNOSTI VZDĚLÁNÍ 
 

 

 Žadatel (zodpovědný zaměstnanec úřadu) porovná žadatelovo dosažené vzdělání 

s vyhláškou č. 304/2012 Sb., resp. s vyhláškou č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti 

vzdělání úředníků územních samosprávných celků (dále jen „vyhláška“). 

 

 Pokud úředník vystudoval některý z vysokoškolských bakalářských nebo magisterských 

studijních programů stanovených vyhláškou, nemusí žádat Ministerstvo vnitra ČR 

o uznání rovnocennosti vzdělání. Zaměstnavatel uzná úředníkovo vzdělání na základě 

porovnání vyhlášky a dokladů o jeho vysokoškolském vzdělání. 

 

 To platí za předpokladu, že se vzdělání absolvované žadatelem shoduje se všemi třemi 

požadavky stanovenými vyhláškou, tj.  

1) shodná klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV) 

2) shodný název studijního programu 

3) shodný název oboru 

 

 Pokud se absolvovaný studijní program či obor s vyhláškou rozchází (byť v jediném ze tří 

výše uvedených požadavků nebo se nepatrně liší název programu či oboru) nebo ho 

vyhláška vůbec neuvádí, může úředník požádat o uznání rovnocennosti svého vzdělání 

v individuálním správním řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, a dle vyhlášky.  

 

 Na žadateli leží tzv. důkazní břemeno. Žadatel tedy musí správnímu orgánu (Ministerstvu 

vnitra ČR) prokázat, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání žádá, jsou rovnocenné 

příslušnému akreditovanému vzdělávacímu programu (musí prokázat, že absolvované 

vysokoškolské studium bylo srovnatelné s požadavky pro danou část zvláštní odborné 

způsobilosti, případně pro vstupní vzdělávání nebo vzdělávání vedoucích úředníků).  

 



 K žádosti je proto nezbytné doložit ověřené kopie diplomu o získání vysokoškolského 

vzdělání, dodatku k tomuto diplomu (seznam absolvovaných předmětů) a také sylaby 

obsahově relevantních předmětů vztahujících se k požadované části ZOZ, vstupnímu 

vzdělávání nebo vzdělávání vedoucích úředníků.  

 

 Formulář žádosti pro vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání podle § 34 odst. 

1 zákona č. 312/2002 Sb. je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: 

http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-

instituci-676573.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 

 

 Žádosti se zasílají v listinné (či elektronické) podobě Ministerstvu vnitra ČR na adresu: 

Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. 

 

 Časté chyby: 

 

 špatně vyplněná žádost – nezaškrtnutá pole pro obecnou část, resp. pro zvláštní 

část a nevyplněná či nesprávným názvem vyplněná rubrika pro zvláštní část 

 nepodepsaná žádost 

 nesouhlasí jméno žadatele uvedené v žádosti se jménem na diplomu o získání 

vysokoškolského vzdělání (např. když se žadatelka provdala)  

 k žádosti nejsou přiloženy sylaby předmětů (žadatel zašle např. pouze kopii 

diplomu, dodatku k diplomu, případně indexu) 

 přiložené dokumenty nejsou úředně ověřené   
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