
Přehled platných smluv o uznání dokladů o vzdělání, kterými je Česká republika vázána 

v oblasti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 

(ve smyslu § 106 zákona o vysokých školách) 

 

A. Smlouvy o vzájemném uznání rovnocennosti dokladů o vzdělání, titulech a hodnostech 

 

      Smlouvy dvoustranné 

     (smlouvy podle § 106 zákona o vysokých školách)  

1. Dohoda  mezi   vládou Československé socialistické  republiky a Svazovou  výkonnou radou 

Skupštiny   Socialistické  federativní   republiky  Jugoslávie   o vzájemném uznávání  

rovnocennosti dokladů o  vzdělání a dokladů  o vědeckých  hodnostech  a  titulech,  

vydávaných  v  Československé socialistické  republice a  v Socialistické  federativní 

republice Jugoslávii, (sdělení  federálního ministerstva zahraničních věcí č. 89/1991 Sb.  ze dne 

12. září  1989, dohoda vstoupila v platnost  na základě svého článku 7 dnem 27. srpna 1990) – 

platí jen pro Slovinsko. 
 

2. Dohoda  mezi  vládou České republiky  a vládou  Maďarské republiky o vzájemném uznávání  

rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů  o vědeckých  hodnostech a  titulech, 

vydávaných  v České republice a v Maďarské republice (sdělení  Ministerstva zahraničních 

věcí  č. 92/2005 Sb.m.s. ze dne 1. září 2005, dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 

14 dnem  9. června 2005). 

 

3. Dohoda  mezi  vládou České republiky  a  vládou  Polské republiky o vzájemném uznávání  

částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů  o  vědeckých  hodnostech  a  titulů  

vydávaných  v České republice  a Polské republice (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 

104/2006 Sb.m.s. ze dne    16. ledna 2006, dohoda vstoupila v  platnost na  základě svého  článku 

12 odst. 1 dnem 1. listopadu 2006). 

 

4. Smlouva mezi Českou republikou  a  Slovenskou republikou o vzájemném uznávání 

rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice 

(Praha, 28.11.2013, publikována pod č. 23/2015 Sb.m.s., platná od 28.3.2015) 

 

 

5. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném 

uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 60/2008 Sb.m.s. ze dne 23. července 2007, dohoda vstoupila v platnost na 

základě čl. 9 odst. 1 dnem 7. července  2008). 



B.  Smlouvy o uznání studií a diplomů v evropském regionu  

 

Smlouvy mnohostranné 

(smlouvy podle § 106 zákona o vysokých školách)   

1. Úmluva o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského 

regionu - tzv. PAŘÍŽSKÁ ÚMLUVA byla sjednána v rámci UNESCO dne 21. prosince 1979, pro 

ČSSR vstoupila v platnost dnem 6. června 1988, pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. ledna 

1993 (vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 77/1990 Sb., částka 17 Sb.). 

 

2. Evropská úmluva o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy č. 15, 

podepsaná členskými státy Rady Evropy v Paříži 11. prosince 1953, pro ČSFR vstoupila v platnost 

26. března 1991, pro Českou republiku dnem 1. ledna 1993 (sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 627/1992 Sb., částka 129/1992 Sb.). 

 

3. Evropská úmluva o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách č. 21,  podepsaná 

členskými státy Rady Evropy v Paříži 15. prosince 1956, pro ČSFR vstoupila v platnost 26. března 

1991, pro Českou republiku dnem 1. ledna 1993 (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 

č. 628/1992 Sb., částka 129/1992 Sb.). 

 

4. Evropská úmluva o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace č. 32, podepsaná členskými 

státy Rady Evropy v Paříži 14. prosince 1959, pro ČSFR vstoupila v  platnost 27. dubna 1991, pro 

Českou republiku dnem 1. ledna 1993  (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 

609/1992 Sb., částka 124).  

 

5. Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících 

přístup na vysoké školy č. 49, podepsaný členskými státy Rady Evropy ve Štrasburku 3. června 

1964, pro ČSFR vstoupil v platnost 27. dubna 1991, pro Českou republiku dnem 1. ledna 1993  

(sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 622/1992 Sb., částka 128/1992 Sb.). 

 

6. Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, 

podepsaný členskými státy Rady Evropy v Lisabonu 10. dubna 1997, pro Českou republiku vstoupila 

v platnost  dnem 1. února 2000   (sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 60/2000 Sb.m.s., částka 

30/2000 Sb.m.s.). 

 

 


