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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 450 datum: 18. listopadu 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opatření rektora 
k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tímto opatřením se provádí ustanovení § 48 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“), v souladu s požadavky nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství, resp. jeho přílohy, část druhá, hlava I, kapitola C, bod II, odst. 3. 

2. Podle ustanovení § 48 odst. 1 zákona je podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo 
v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmín-
kou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní 
program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Podle 
ustanovení § 48 odst. 3 zákona je podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 
je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Tímto není dotčena možnost 
stanovení dalších podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 zákona a čl. 18 Statutu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 

3. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) je vysokou školou, která splňuje 
podmínku stanovenou v § 48 odst. 6 zákona, neboť získala institucionální akreditaci pro alespoň 
jednu oblast vzdělávání, a je tak 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. 

Článek 2 
Působnost opatření 

1. Toto opatření stanovuje pravidla, principy a proces posuzování splnění podmínky pro přijetí ke 
studiu podle § 48 zákona (dále jen „podmínka předchozího vzdělání“) v rámci přijímacích řízení 
konaných na fakultách JU. 

2. Tímto opatřením není dotčeno právo děkana fakulty stanovit opatřením pravidla pro přijímací 
řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech fakulty v souladu 
s čl. 18 Statutu JU. 

3. Na jednotlivých fakultách JU mohou být podrobnosti týkající se posuzování splnění podmínky 
předchozího vzdělání v rámci přijímacích řízení upraveny vnitřní normou fakulty, a to v souladu 
s § 48 až 50 zákona, čl. 18 Statutu JU a tímto opatřením. 
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Článek 3 
Proces posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium 

1. Posouzení splnění podmínky předchozího vzdělání je součástí přijímacího řízení. 

2. Přijímací řízení se podle § 50 odst. 1 zákona zahajuje doručením přihlášky ke studiu fakultě, která 
uskutečňuje příslušný studijní program. V přihlášce uchazeč vždy uvede jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, 
popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, 
bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, 
o jehož přihlášku ke studiu jde (dále jen „uchazeč“). 

3. Doklady prokazující splnění podmínky předchozího vzdělání jsou součástí spisu přijímacího řízení 
a jsou podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke studiu. 

4. Posouzení, zda uchazeč splnil podmínku předchozího vzdělání, je nedílnou součástí rozhodnutí 
děkana ve věci žádosti o přijetí ke studiu. Ve věci posouzení, zda uchazeč splnil podmínku před-
chozího vzdělání, se nevede samostatné správní řízení. 

Článek 4 
Pravidla a principy posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium 

1. Posouzení splnění podmínky předchozího vzdělání je součástí přijímacího řízení a vztahují se na 
ně mj. tyto základní zásady vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů: 
a) postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu; 
b) dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem 

daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly; 

c) postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, 
který je nezbytný pro soulad s výše uvedenými požadavky; 

d) chovat se k účastníkům řízení zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc, poskytnout 
dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, s dostatečným předstihem 
uvědomit dotčené osoby o úkonu, který má být učiněn, je-li to potřebné k hájení jejich práv, 
a umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy; 

e) postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně 
zatěžovat; podklady od dotčené osoby vyžadovat jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis; lze-li 
potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou JU vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, 
je fakulta povinna jejich obstarání zajistit; 

f) dbát vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy 
nebo povinnostmi dotčené osoby. 

2. Splnění podmínky předchozího vzdělání se ověřuje na základě platných dokladů, případně jejich 
úředně ověřených kopií, předložených uchazečem způsobem a v termínech stanovených děkanem. 
Podklady musejí být předloženy v listinné podobě, v podobě elektronického dokumentu vydaného 
příslušnou institucí nebo jako elektronický (PDF) dokument vzniklý autorizovanou konverzí; 
podklady v jiné podobě nebudou akceptovány. 
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3. Je-li uchazeč osobou, které byla v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie 
poskytnuta mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo na kterou je třeba 
na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo 
osobu v podobné situaci jako uprchlíci, lze předložení dokladu podle odstavce 2 nahradit čestným 
prohlášením uchazeče o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem. 

4. Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží uchazeč rovněž následující podklady: 
a) plnou moc, pokud je uchazeč zastoupen zmocněncem, 
b) v případě změny jména uchazeče doklad (např. oddací list), který toto prokazuje, 
c) rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, chce-li využít možnosti podle odstavce 3. 

5. Doporučené postupy pro ověřování splnění podmínky předchozího vzdělání na základě dokladů 
o zahraničním středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání jsou uvedeny v příloze tohoto opatření. 
Pokud okolnosti případu umožňují, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, 
způsobem, který je pro uchazeče méně zatěžující než uvedené doporučené postupy, je třeba 
namísto uvedeného doporučeného postupu zvolit způsob, který je pro uchazeče méně zatěžující. 

6. V případě, že uchazeč doklady pro ověření splnění podmínky předchozího vzdělání ve stanoveném 
termínu nepředloží, fakulta ho vyzve k doplnění žádosti o požadované doklady v přiměřeném 
náhradním termínu a současně ho poučí o následcích nedoložení požadovaných dokladů. 

7. Uchazeč, který předchozí vzdělání získal na JU, nebo uchazeč, který splnění podmínky předchozího 
vzdělání již doložil v rámci jiného přijímacího řízení na JU, může namísto doložení předchozího 
vzdělání příslušným dokladem písemně požádat, aby tato skutečnost byla zjištěna v úřední 
evidenci, kterou JU vede. Fakulty si v této věci případně poskytnou součinnost. 

8. V případě, že uchazeč podal více přihlášek ke studiu na JU současně, je povinen na tuto skutečnost 
bezodkladně upozornit, a to všechny fakulty, na kterých podal přihlášku ke studiu; v případě, že 
uchazeč tuto povinnost splní, postačí doložení předchozího vzdělání pro jedno přijímací řízení. 

9. Pro účely souběžných přijímacích řízení v rámci téže fakulty se podmínka předchozího vzdělání 
považuje za splněnou, pokud její splnění bylo prokázáno alespoň v rámci jednoho přijímacího 
řízení. O této skutečnosti provede fakulta záznam do spisu. 

10. Pro účely souběžných přijímacích řízení na více fakultách se ustanovení odstavce 9 použije přimě-
řeně, pokud uchazeč písemně požádá, aby skutečnost, že splňuje podmínku předchozího vzdělání, 
byla zjištěna v úřední evidenci fakulty, které splnění podmínky předchozího vzdělání doložil. 

11. Na uchazeče, jehož předchozí vzdělání nebylo náležitým způsobem doloženo, se pohlíží jako na 
uchazeče, který nesplnil podmínku předchozího vzdělání. Nesplnění podmínky předchozího vzdě-
lání je důvodem pro vydání zamítavého rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke studiu. 

Článek 5 
Postup při posuzování zahraničního středoškolského vzdělání 

1. Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním 
programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční stře-
doškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční 
střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu 
Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle 
školského zákona plnění povinné školní docházky, (dále jen „zahraniční středoškolské vzdělání“) 
prokazuje splnění podmínky předchozího vzdělání: 
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a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení 
středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších 
právních předpisů,1  

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,2 
c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České 

republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního 
postupu,3 nebo 

d) zahraničním dokladem o zahraničním 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. 

2. Pokud uchazeč doloží zahraniční středoškolské vzdělání podle odstavce 1 písm. d), fakulta, které 
byly příslušné doklady předloženy, posoudí splnění podmínky předchozího vzdělání tak, že ověří, 
zda doložené zahraniční středoškolské vzdělání uchazeče v uvedeném cizím státě opravňuje 
ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním 
programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program. Je-li to z hlediska principů uvedených 
v čl. 4 odst. 1 nezbytné, může fakulta vyžadovat, aby uchazeč předložil potvrzení příslušné zahra-
niční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve 
středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě 
oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském 
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program. V případě přetrvávající po-
chybnosti o tom, zda zahraniční středoškolské vzdělání uchazeče doložené zahraničním dokladem 
podle odstavce 1 písm. d) je pro splnění podmínky předchozího vzdělání dostačující, vyzve fakulta 
uchazeče k prokázání splnění této podmínky způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a). 

Článek 6 
Postup při posuzování zahraničního vysokoškolského vzdělání 

1. Uchází-li se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu nebo v magisterském studijním 
programu, který navazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční 
vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké 
škole, prokazuje splnění podmínky předchozího vzdělání: 
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, 

získaným podle § 89 a 90 zákona nebo podle dřívějších právních předpisů,4 
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice 

podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu,5 nebo 

 
1 Tj. dokladem osvědčujícím nostrifikaci zahraničního středoškolského vzdělání v České republice. 
2 Osvědčení o Evropském bakalaureátu je bez dalšího automaticky považováno za doklad rovnocenný českému 
vysvědčení o maturitní zkoušce. Pozor, tzv. International Baccalaureate je dokladem podle písm. d). Pokud je 
International Baccalaureate součástí vysvědčení o maturitní zkoušce, dokládají uchazeči v rámci přijímacího řízení 
maturitní vysvědčení. 
3 Jedná se o doklady vydávané na Slovensku (Vysvedčenie o maturitnej skúške), v Polsku (Swiadectwo Dojrzalosci), 
v Maďarsku (Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány, Szakközépiskolai Érettségi-Képesítő Bizonyítvány, Érettségi 
Szakiskolai Bizonyítvány) a Slovinsku (Splošna Matura, Poklicna Matura). 
4 Tj. dokladem osvědčujícím nostrifikaci zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice. 
5 Jedná se o doklady o zahraničním vysokoškolském vzdělání vydané v těchto zemích: Německo, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko a Slovinsko. 
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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 

2. Pokud uchazeč doloží zahraniční vysokoškolské vzdělání podle odstavce 1 písm. c), fakulta, které 
byly příslušné doklady předloženy, posoudí splnění podmínky předchozího vzdělání tak, že: 
a) ověří, zda doložené zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo získáno na zahraniční vysoké škole, 

která je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání; je-li to z hle-
diska principů uvedených v čl. 4 odst. 1 nezbytné, může fakulta vyžadovat, aby uchazeč 
předložil potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je 
v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání;  

b) a současně ověří, zda studijní program, jehož absolvováním uchazeč získal zahraniční vysoko-
školské vzdělání, odpovídá typu, který je pro splnění podmínky předchozího vzdělání nezbytný 
(tj. zda v daném cizím státě opravňuje absolventa k přístupu ke studiu v magisterském 
studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nebo v doktorském 
studijním programu); je-li to z hlediska principů uvedených v čl. 4 odst. 1 nezbytné, může 
fakulta vyžadovat, aby uchazeč kromě vysokoškolského diplomu předložil doplňující informace 
o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia. 

3. Při posuzování zahraničního vysokoškolského vzdělání uchazeče poskytne fakultám potřebnou 
součinnost Útvar pro studijní činnost rektorátu. 

Článek 7 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve sbírce rozhodnutí a opatření 
rektora ve veřejné části internetových stránek JU. 

2. Posouzení splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium provedená v souladu 
s § 48 zákona před účinností tohoto opatření tímto opatřením zůstávají nedotčena. 

3. Účinnost tohoto opatření je vázána na dobu, po kterou bude JU oprávněna uskutečňovat studijní 
programy v rámci institucionální akreditace udělené Národním akreditačním úřadem pro vysoké 
školství. 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r. 
rektor 

Příloha: Doporučené postupy pro ověřování splnění podmínky předchozího vzdělání na základě 
dokladů o zahraničním středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání  

Zpracoval: prorektor pro studium 
Rozdělovník:  prorektoři JU, děkani fakult JU 
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Příloha 
Opatření rektora JU R 450 k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium 

Doporučené postupy pro ověřování splnění podmínky předchozího vzdělání 
na základě dokladů o zahraničním středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání 

1 Formální náležitosti dokumentů 

1.1 Podklady je uchazeč povinen doložit ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie. 
1.2 Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí 

být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. V případě, že úředně ověřený 
překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny 
k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, způsobem, který znemožňuje dodatečnou 
záměnu listů. 

1.3 Podle § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, listina (např. vysvědčení, 
diplom nebo dodatek k diplomu), která platí v místě, kde byla vydána, za listinu veřejnou, má 
důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným ověřením. 
Pokud listinu vydanou v cizině nelze opatřit předepsaným ověřením v souladu s mezinárodními 
zvyklostmi a příslušný zastupitelský úřad České republiky nemá pochybnosti o její pravosti, 
opatří listinu doložkou, že zastupitelský úřad nemá pochybnosti o pravosti této listiny.  

1.4 Předepsané způsoby ověření jsou uvedeny v oddíle 2. Požadavky na předložení řádně 
ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie 
z dokumentů, které jsou již ověřeny požadovaným způsobem (např. předloží úředně ověřenou 
kopii superlegalizovaných dokumentů z Nigérie). 

2 Formy ověření 

Z hlediska ověřování listin se státy, v nichž bylo zahraniční vzdělání získáno, dělí na: 

2.1 Státy, které uzavřely úmluvu o právní pomoci, tj. doklady platí na území smluvních států bez 
dalšího ověření, úředně ověřená kopie vyhotovená notářem této země je považována za 
postačující: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Černá Hora, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Jemen, KLDR (Severní Korea), Kosovo, Kuba, Kypr, 
Kyrgyzstán, Maďarsko, (Severní) Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, 
Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam. 

2.2 Státy, které uzavřely úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská 
úmluva), podle které je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů formou tzv. 
apostily, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán: Americká Samoa, 
Americké Panenské ostrovy, Andorra, Angola, Anguilla (Velká Británie), Antigua a Barbuda, 
Argentina, Arménie, Aruba (Nizozemsko), Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, 
Bermudy (Velká Británie), Bolívie, Botswana, Brazílie, Britské antarktické území (Velká 
Británie), Britské Panenské ostrovy (Velká Británie), Britské Šalamounovy ostrovy (Velká 
Británie), Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína (Hongkong a Macao), Dominika, 
Dominikánská republika, Ekvádor, Falklandské ostrovy (Velká Británie), Fidži, Francouzská 
Polynésie, Gibraltar (Velká Británie), Grenada, Guam (USA ), Guatemala, Guernsey (Velká 
Británie), Guadalupe (Francie), Guyana (Francie), Honduras, Chile, Indie, Island, Izrael, 
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Japonsko, Jersey (Velká Británie), Jihoafrická republika, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy 
ostrovy (Velká Británie), Kajmanské ostrovy (Velká Británie), Kazachstán, Kolumbie, Komorské 
ostrovy, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, 
Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Martinik (Francie), Mauritius, Mexiko, Monako, 
Montserrat (Velká Británie), Mosambik (Portugalsko), Namibie, Nikaragua, Niue, Nizozemské 
Antily, Nová Kaledonie (Francie), Omán, Ostrov Man (Velká Británie), Panama, Paraguay, Peru, 
Portoriko (USA), Réunion – Francie, Salvador, Samoa, San Marino, Severní Mariany (USA), 
Seychely, Surinam, Svatá Helena (Velká Británie), Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis (Francie), 
Svatý Pierre a Miquelon (Francie), Svatý Tomáš, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, 
Tádžikistán, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turks a Caicos (Velká Británie), 
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Wallis a Futuna (Francie). 

2.3 Státy, kde lze apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) nahradit úředním ověřením doku-
mentu doplněným o potvrzení vydané zahraniční školou: Austrálie, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Irsko, Itálie, Kanada, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový 
Zéland, Portugalsko, Spojené státy americké (USA), Švédsko, Velká Británie. 

2.4 Ostatní státy, kde pravost dokladu o vzdělání získaném v zahraničí musí být ověřena minister-
stvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která doklad vydala, a dále 
příslušným zastupitelským úřadem České republiky (tzv. superlegalizace). 

Abecední přehled zemí a předepsaného způsobu ověření dokumentů 

Vysvětlivky 

ÚOK v případě předložení originálu dokladu nemusí být dokument dále ověřován; úředně ověřená kopie 
vyhotovená notářem cizí země je považována za postačující (existuje smlouva o právní pomoci) 

A je vyžadováno ověření dokladu apostilou dle Haagské úmluvy 
S je vyžadováno ověření dokladu superlegalizací, tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí 

cizího státu a současně zastupitelským úřadem ČR 
ÚOK+ ověření dokladu apostilou / superlegalizací lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrze-

ním vydaným zahraniční školou 
 
Stát, v němž byl diplom vydán  Ověření 
Afghánistán  ÚOK 
Albánie  ÚOK 
Alžírsko  ÚOK 
Americká Samoa  A 
Americké Panenské ostrovy  A 
Andorra A 
Angola A 
Anguilla (UK) A 
Antarktida  S 
Antigua a Barbuda  A 
Argentina  A 
Arménie  A 
Aruba (Nizozemsko) A 
Austrálie  A / ÚOK+ 
Ázerbájdžán  A 
Bahamy  A 
Bahrajn  A 

Stát, v němž byl diplom vydán  Ověření 
Bangladéš  S 
Barbados  A 
Belgie  ÚOK 
Belize  A 
Bělorusko  ÚOK 
Benin  S 
Bermudy (UK) A 
Bhútán  S 
Bolívie  A 
Bosna a Hercegovina  ÚOK 
Botswana  A 
Bouvetův ostrov  S 
Brazílie  A 
Britské antarktické území (UK) A 
Britské Panenské ostrovy (UK) A 
Britské Šalamounovy ostrovy (UK) A 
Brunej Darussalam  A 



 
 

8 

Stát, v němž byl diplom vydán  Ověření 
Bulharsko  ÚOK 
Burkina Faso  S 
Burundi  A 
Ceuta (Španělsko) S 
Cookovy ostrovy  A 
Čad  S 
Černá Hora  ÚOK 
Čína (Hongkong a Macao) A 
Čína  S 
Dánsko  A / ÚOK+ 
Dominika  A 
Dominikánská republika  A 
Džibutsko  S 
Egypt  S 
Ekvádor  A 
Eritrea  S 
Estonsko  A / ÚOK+ 
Etiopie  S 
Faerské ostrovy  S 
Falklandské ostrovy (UK) A 
Fidži  A 
Filipíny  S 
Finsko  A / ÚOK+ 
Francie  ÚOK 
Francouzská jižní území  S 
Francouzská Polynésie  A 
Gabon  S 
Gambie  S 
Ghana  S 
Gibraltar (UK) A 
Grenada  A 
Grónsko  S 
Gruzie  ÚOK 
Guam (USA) A 
Guatemala  A 
Guernsey (UK) A 
Guinea  S 
Guinea-Bissau  S 
Guadalupe (Francie) A 
Guyana (Francie) A 
Haiti  S 
Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy  S 
Honduras  A 
Chile  A 
Chorvatsko  ÚOK 
Indie  A 
Indonésie  S 
Irák S 
Írán S 
Irsko  A / ÚOK+ 
Island  A 
Itálie  A / ÚOK+ 

Stát, v němž byl diplom vydán  Ověření 
Izrael  A 
Jamajka  S 
Japonsko  A 
Jemen  ÚOK 
Jersey (UK) A 
Jihoafrická republika  A 
Jižní Georgie a Jižní Sandw. ostrovy (UK) A 
Jordánsko  S 
Kajmanské ostrovy (UK) A 
Kambodža  S 
Kamerun  S 
Kanada  S / ÚOK+ 
Kapverdy  S 
Katar  S 
Kazachstán  A 
Keňa  S 
Kiribati  S 
Kolumbie  A 
Komorské ostrovy  A 
Kongo  S 
Kongo, demokratická republika  S 
Korejská republika (Jižní Korea)  A 
KLDR (Severní Korea)  ÚOK 
Kosovo  A 
Kostarika  A 
Kuba  ÚOK 
Kuvajt  S 
Kypr  ÚOK 
Kyrgyzstán  ÚOK 
Laos  S 
Lesotho  A 
Libanon  S 
Libérie  A 
Libye  S 
Lichtenštejnsko  A 
Litva  A / ÚOK+ 
Lotyšsko  A / ÚOK+ 
Lucembursko  A / ÚOK+ 
Macao  S 
Madagaskar  S 
Maďarsko  ÚOK 
(Severní) Makedonie  ÚOK 
Malajsie  S 
Malawi  A 
Maledivy  S 
Mali  S 
Malta  A 
Maroko  A 
Marshallovy ostrovy  A 
Martinik (Francie) A 
Mauritius  A 
Mauretánie  S 
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Stát, v němž byl diplom vydán  Ověření 
Mayotte (Francie) S 
Melilla (Španělsko) S 
Menší odlehlé ostrovy USA  S 
Mexiko  A 
Mikronésie  S 
Moldavsko ÚOK 
Monako  A 
Mongolsko  ÚOK 
Montserrat (UK) A 
Mosambik (Portugalsko) A 
Myanmar  S 
Namibie  A 
Nauru  S 
Německo  A / ÚOK+ 
Nepál  S 
Niger  S 
Nigérie  S 
Nikaragua  A 
Niue  A 
Nizozemské Antily  A 
Nizozemsko A / ÚOK+ 
Norfolk  S 
Norsko  A / ÚOK+ 
Nová Kaledonie (Francie) A 
Nový Zéland  A / ÚOK+ 
Omán  A 
Ostrov Man (UK) A 
Pákistán  S 
Palau  S 
Panama  A 
Papua Nová Guinea  S 
Paraguay  A 
Peru  A 
Pitcairn  S 
Pobřeží slonoviny  S 
Polsko  ÚOK 
Portoriko (USA) A 
Portugalsko  A / ÚOK+ 
Rakousko  ÚOK 
Réunion – Francie  A 
Rovníková Guinea  S 
Rumunsko  ÚOK 
Ruská federace  ÚOK 
Rwanda  S 
Řecko  ÚOK 
Salvador  A 
Samoa  A 
San Marino  A 
Saúdská Arábie  S 
Senegal  S 
Severní Mariany (USA) A 
Seychely  A 

Stát, v němž byl diplom vydán  Ověření 
Sierra Leone  S 
Singapur  S 
Slovensko  ÚOK 
Slovinsko  ÚOK 
Somálsko  S 
Spojené arabské emiráty S 
Spojené státy americké  A / ÚOK+ 
Srbsko  ÚOK 
Srí Lanka  S 
Středoafrická republika  S 
Súdán  S 
Surinam A 
Svatá Helena (UK) A 
Svatá Lucie  A 
Svatý Kryštof a Nevis (Francie) A 
Svatý Pierre a Miquelon (Francie) A 
Svatý Tomáš  A 
Svatý Vincenc a Grenadiny  A 
Svazijsko  A 
Sýrie  ÚOK 
Španělsko  ÚOK 
Švédsko  A / ÚOK+ 
Švýcarsko  ÚOK 
Tádžikistán  A 
Tanzanie  S 
Thajsko  S 
Tchaj-wan  S 
Togo  S 
Tokelau  S 
Tonga  A 
Trinidad a Tobago  A 
Tunisko  A 
Turecko  A 
Turkmenistán  S 
Turks a Caicos (UK) A 
Tuvalu  S 
Uganda  S 
Ukrajina  ÚOK 
Uruguay  A 
Uzbekistán  ÚOK 
Vánoční ostrov  S 
Vanuatu  A 
Vatikán  S 
Velká Británie  A / ÚOK+ 
Venezuela  A 
Vietnam  ÚOK 
Východní Timor  S 
Wallis a Futuna (Francie) A 
Zambie  S 
Zimbabwe  S 
 


