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Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace  
podle § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

  

Jméno a příjmení držitele diplomu  

⃝ žena 

⃝ muž 

Státní příslušnost Datum narození 

 

Adresa trvalého pobytu (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí)  
 

Ulice  

Město                                                                                                     PSČ 

Stát                                        e-mail:                                                 tel.  

Číslo účtu  IBAN                                                                     BIZ Swift 

 

Absolvovaná vysoká škola   

Název školy:   

Webové stránky univerzity:   

E-mail univerzity: 
  

Místo sídla VŠ (adresa, město): 
 

Sídlo (stát): 
 

Místo studia VŠ (adresa, město):  

Datum zahájení studia: 

 

Datum ukončení studia: 
 

Název studijního programu / oboru: 

 

Žádám o uznání vysokoškolského vzdělání v programu 
*)

 

Bakalářském Magisterském  Postgraduálním (Ph.D./Th.D.) 

Účel žádosti:  
studium na VŠ v ČR: 
výkon práce/zaměstnání-
profese: 

jiný účel – jaký: 

       

Adresa, na níž má být rozhodnutí zasláno (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí)   
 

Jméno a příjmení   

Ulice   

Město                          PSČ Stát 

Údaje o zmocněnci: 
Jméno, příjmení: 
Telefon: 

E-mail: 

  

 

Adresát 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Rektorát, útvar pro 
studijní činnost 

Branišovská 31a 

370 05 České Budějovice 

 



 

 

 

 

Poučení Žadatele o Žádosti  
 

1. Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář Žádosti spolu s originály nebo úředně ověřenými 
kopiemi diplomu, seznamu vykonaných zkoušek (Diploma Supplement) zašlete jednou na shora 
uvedenou adresu. 

2. Originály, nebo úředně ověřené kopie nelze vrátit z důvodu zákonné archivace. 

3. Předkládané dokumenty mohou být požadovány úředně ověřené překlady do českého jazyka 
v případě, že originální dokumenty nejsou vystaveny v jazyce slovenském, nebo anglickém. 

4. Úředně ověřená plná moc pro zástupce, v případě, že držitel diplomu zmocnil jinou osobu, aby ho 
v řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání zastupovala.  

5. Rozhodnutí o žádosti v jednom originále bude Žadateli/Zplnomocněnci zasláno poštou dopisem do 
vlastních rukou.   

 

Žadatel vlastnoručním podpisem potvrzuje pravdivost v Žádosti uvedených údajů a bere na vědomí Poučení 
Žadatel o žádosti. Současně prohlašuje, že aktuálně neprobíhá další řízení ve věci vydání Osvědčení o uznání 
stejného zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, nebo že mu nebylo v minulosti již ve stejné 
věci vydáno kladné rozhodnutí.  
Datum Podpis žadatele 

 

 

*) Označte příslušnou variantu křížkem. 
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