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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STUDIE 

Studie byla vypracována na základě vyhlášeného zadání ze strany občanského 
sdružení SOZE (Sdružení osob zabývajících se emigranty) na internetové stránce 
www.soze.cz. Hlavním cílem studie bylo provést analýzu podmínek uznávání 
vzdělání ze zemí původu azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou v České 
republice. Ve studii je věnován důraz zejména na aspekty uznávání vzdělání ze zemí 
původu s ohledem na zvláštní ustanovení školského zákona a zákona o vysokých 
školách, nostrifikacím a vlastnímu procesu uznávání zahraničního vzdělání. 
Zohledněna je i praxe subjektů činných v problematice nostrifikace a právní rámec 
této problematiky. Prostor je také ponecháván důležitým aktérům v procesu 
nostrifikace, jež představují nevládní neziskové organizace, včetně představení jejich 
aktivit. Studie dále analyzuje problematiku rekvalifikací a jejich dostupnosti pro 
poživatele mezinárodní ochrany v České republice. Tato část studie navazuje na již 
provedenou analýzu dr. Andreji Gerstnerové „Přístup azylantů a osob s doplňkovou 
ochranou k zaměstnání v ČR“, která byla zveřejněna na podzim 2010. Tato analýza je 
doplněna o polostrukturované rozhovory s odbornými pracovníky úřadů práce, jež 
mají rekvalifikace v kompetenci.   

Výzkumná studie si klade za cíl vytvořit analýzou dostatečný přehled o současné 
situaci poživatelů mezinárodní ochrany při uznávání vysokoškolských diplomů a při 
nostrifikaci středoškolského vzdělání. Studie vyúsťuje v podklady pro diskuzi 
s odpovědnými tvůrci politik ve formě doporučení a návrhů vhodných změn. 

Této vnitřní struktuře hlavních cílů odpovídají i dílčí cíle studie, které jsou řešeny 
jako dílčí úkoly postupně s logickou propojeností. 

Zpracovatelem studie je Bc. Aneta Žáčková, studentka magisterského oboru 
Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Informace uvedené ve studii jsou aktuální k období mezi 4. listopadem 2010 a 
5. prosincem 2010, kdy byly uskutečněny sběr dat a vlastní výzkum. 
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2. METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ 

Realizace hlavního cíle studie vychází z důsledné analýzy stávajícího stavu řešené 
problematiky, rozpracovanosti analýz a úrovně poznání konkrétních příkladů. 
Studie má charakter výzkumné zprávy a při řešení problematiky nostrifikace a 
uznávání vysokoškolského vzdělání autorka vychází z pokynů MŠMT. 

Základním přístupem pro zpracování cílů studie bylo uplatnění následujících metod: 

Studium literárních pramenů:  
- legislativní materiály vlády, věcně příslušných ministerstev, 
- dostupné výsledky realizovaných výzkumů, 
- aktuální statistické údaje, 
- odborné publikace a články zpracované na studované téma jednotlivými 

výzkumnými pracovišti, 
- materiály publikované nevládními neziskovými organizacemi,   
- absolventské práce vysokoškolských studentů.  
 

Obsahová analýza tištěných (popř. elektronických) dokumentů napomohla obohatit 
jednotlivé výstupy studie o nové argumenty a poskytla podněty k další diskusi. 
Zásadní význam přitom mělo studium odborných publikací vydaných univerzitními 
a výzkumnými pracovišti a materiálů publikovaných neziskovými organizacemi. 
 
E-mailový průzkum  
- V období mezi 4. listopadem 2010 a 5. prosincem 2010 byl vybraným neziskovým 

organizacím pracujících s azylanty a s osobami s doplňkovou ochranou e-mailem 
rozeslán dotaz s prosbou o vyplnění předem připraveného dotazníku, který by 
identifikoval nejzávažnější problémy v procesu nostrifikace, se kterými se 
pracovníci neziskového sektoru při své práci s výše uvedenými cizinci setkávají. 
Oslovenými organizacemi byly Organizace pro pomoc uprchlíkům v Brně, 
Sdružení občanů zabývajících se emigranty v Olomouci, Diecézní charita v 
Litoměřicích, META-Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a občanské 
sdružení Žebřík. Výsledky dotazníkového průzkumu jsou obsahem kapitoly 8.1. 

- V období mezi 4. listopadem 2010 a 5. prosincem 2010 byly také e-mailem 
osloveny odbory školství všech krajských úřadů v ČR (13 krajů a Magistrát 
hlavního města Prahy) s žádostí o poskytnutí statistiky týkající se nostrifikace 
středoškolského vzdělání. Pokud byla tato statistika poskytnuta, následoval dotaz 
týkající se problematických aspektů nostrifikace a upřesnění jednotlivých dat. 
Výsledky výzkumu jsou detailně popsány v kapitole 7.1. 

- Tentýž postup byl realizován i při získávání informací a dat od veřejných 
vysokých škol (celkem v ČR 26) a ministerstev činných v procesu nostrifikace 



Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 5 

 
(MV a MO ČR) jako zástupců státních škol (celkem v ČR 2). Výsledky výzkumu 
jsou detailně popsány v kapitolách 7.2 a 7.3. 

 
Vzhledem k omezené době vypracování studie nebylo možné získat a zpracovat 
veškerá poskytnutá data e-mailového průzkumu v rámci všech krajů a všech 
vysokých škol. 
 
Polostrukturované telefonické rozhovory (na základě předem sestavených otázek) 
proběhly v období mezi 4. listopadem 2010 a 5. prosincem 2010 s: 
- odbornými pracovníky úřadů práce vybraných měst (ÚP Praha 2, ÚP Náchod, ÚP 

Jaroměř, ÚP Olomouc, ÚP Zlín, ÚP Ústí n. L., ÚP Havířov a ÚP Karviná) 
- zástupci MŠMT (Mgr. Marie Čížková, pracovnice Oddělení vzdělávací soustavy 

MŠMT ČR) 
- zaměstnanci státní správy (JUDr. Jarmila Pavelková, pracovnice Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje; Ing. at Bc. Dagmar 
Kostrhůnová, referentka Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje) 

 
Polostrukturované osobní rozhovory (na základě předem sestavených otázek) s: 
- zástupci nevládních neziskových organizací (Iva Chvojková, DiS., pracovnice 

sociálního oddělení Poradny pro integraci (PPI), dne 18. 11. 2010 v Praze; Mgr. 
Pavel Filo, vedoucí Oddělení poradenství a multikulturních aktivit Diecézní 
charity Brno, dne 19. 11. 2010 v Brně; Mgr. Lucie Horňáková, sociální pracovnice 
pro práci s cizinci, dne 19. 11. 2010 v Brně; Michaela Schifflerová, sociální 
pracovnice Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), dne 23. 11. 2010 v Praze, Mgr. 
Hana Marková sociální pracovnice Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 
META o.s., dne 23. 11 2010 v Praze; Mgr. Martina Vodičková, sociální pracovnice 
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), dne 25. 11. 2010 v Brně; Mgr. 
Martin Punčochář, vedoucí Oddělení českého jazyka SOZE, dne 25. 11. 2010 
v Brně) 

- zástupkyní veřejné vysoké školy (Bc. Jaroslava Seifriedová, pracovnice úseku 
kvestorky Univerzity Palackého v Olomouci, dne 16. 11. 2010) 

- kamerunskou azylantkou (rozhovor proběhl při návštěvě SIMI, dne 23. 11. 2010 
v Praze) 

 
Rozbor obsahů dokumentů, e-mailový průzkum a polostrukturované telefonické i 
osobní rozhovory se zástupci státní správy, samosprávy, veřejných vysokých škol, 
neziskových organizací i s cizinci samotnými napomohly k vymezení problémových 
témat v oblasti nostrifikace a uznávání vzdělání azylantů a osob s doplňkovou 
ochranou, a také k vymezení doporučení pro zlepšení současného stavu. 
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3. MEZINÁRODNÍ OCHRANA – VYMEZENÍ POJMŮ 

Uprchlík 

Definici uprchlíka upravuje Úmluva o právním postavení uprchlíků, která byla 
přijata Valných shromážděním OSN v Ženevě v roce 1951. Podle této definice je 
uprchlíkem kterákoliv osoba, která se nachází mimo svou zemi a má opodstatněné 
obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských, národnostních či z 
důvodu příslušnosti k určitým společenským skupinám nebo pro politické názory, a 
vzhledem k tomuto strachu nemůže nebo nechce využít ochrany této země (UNHCR, 
2010). Úmluva vychází z čl. 14 Všeobecné deklarace lidských práv, který stanoví, že: 
„Každý má právo vyhledat si v jiné zemi útočiště před pronásledováním a požívat tam azylu“ 
(OSN, 2005). Úmluva je pro Českou republiku právně závazným dokumentem.  
 
Azyl 

Ochrana poskytovaná jiným státem na svém území před výkonem jurisdikce v zemi 
původu dotyčné osoby, založená na principu non-refoulement1 a charakterizovaná 
přístupem k mezinárodně uznávaným uprchlickým právům, přiznávaná obecně bez 
časového omezení (ČvT, 2004). Na udělení azylu není právní nárok (čl. 43 LZPS).  
 
Žadatel o azyl (žadatel o udělení mezinárodní ochrany) 

Podle zákona o azylu č. 325/1999 Sb. se žadatelem o udělení azylu rozumí „cizinec, 
který požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu, nebo cizinec, který podal žádost o 
udělení mezinárodní ochrany v jiném členském státě Evropské unie, je-li Česká republika 
příslušná k jejímu posuzování. Postavení žadatele má po dobu řízení o udělení mezinárodní 
ochrany“. Člověk se stává žadatelem o azyl podáním žádosti na hraničním přechodu, 
na oblastním ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, v zařízení pro zajištění 
cizinců nebo přímo v přijímacím středisku MV ČR (MV ČR, 2008). Od roku 2006 je 
pojem žadatel azyl nahrazen zákonem č. 165/2006 Sb. pojmem žadatel o 
mezinárodní ochranu2. 
 
Azylant 

Pokud je rozhodnutí3 o udělení azylu pozitivní, nabývá žadatel o mezinárodní 
ochranu statut azylanta a získává oprávnění k trvalému pobytu v České republice. 
Azylant poté obdrží doklad podobný občanskému průkazu tzv. průkaz povolení 

                                                 
1 Princip, podle kterého nesmí být žádný uprchlík vrácen do země, kde by jeho život či svoboda 
mohly být ohroženy. Tento princip platí, ať se uprchlík nachází na území dotyčného státu či teprve na 
jeho hranicích (ČvT, 2004). 
2  Ve studii jsou užívány současně pojmy azylant a poživatel mezinárodní ochrany jako rovnocenné. 
3 Uděluje MV ČR (Odbor azylové a migrační politiky) 
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k pobytu azylanta (§ 59 Azylový zákon) s platností na 5 let (lze prodloužit dvakrát o 
pět let). Azylanti mají stejná práva a povinnosti jako čeští občané s výjimkou práva 
volebního (ČvT, 2004). Je mu rovněž přiděleno rodné číslo. Azylant má také možnost 
požádat o vydání tzv. ženevského pasu (§ 108 odst. 1 písm. c zákona o pobytu 
cizinců), což je druh cestovního dokladu, který je platný ve všech zemích s výjimkou 
země, jejíž je azylant občanem.  
 
Doplňková ochrana 

Dne 1. 9. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 165/2006 Sb., který pozměňuje původní 
zákon o azylu č. 325/1999 Sb. Touto novelou byl do českého azylového práva 
zaveden institut tzv. doplňkové ochrany. Doplňková ochrana zcela nahradila 
koncept tzv. překážek vycestování zakotvující princip non-refoulement, tedy zákaz 
navrácení do země, v níž hrozí nebezpečí života.  
Doplňková ochrana je udělena osobě, která nesplňuje podmínky pro udělení azylu, 
ale které hrozí reálné nebezpečí vážné újmy4 v případě návratu do své vlasti, kvůli 
čemuž nechce nebo nemůže tato osoba využít ochrany tohoto státu. Osobám s 
doplňkovou ochranou5 vydává Ministerstvo vnitra ČR speciální povolení k pobytu s 
platností nejméně na rok, které po přezkoumání případu může opakovaně 
prodloužit (Dlabáčková, Burdová-Hradečná, Pořízek, 2006).  
 
Azylová střediska 

V ČR existují tři typy azylových zařízení, a to přijímací střediska, pobytová střediska 
a integrační azylová střediska. Přijímací střediska mají poskytnout ubytování a 
základní životní potřeby pro nově příchozí žadatele o azyl až do doby ukončení 
vstupní procedury. Druhým stupněm jsou pobytová střediska určena žadatelům o 
udělení mezinárodní ochrany, kteří již prošli vstupní procedurou. Žadatelům je 
poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a bezplatná zdravotní 
péče. Poslední typ zařízení je určen pro úspěšné žadatele o azyl, tzv. azylanty. V 
těchto integračních azylových střediscích jim pracovníci pomáhají se začleněním do 
společnosti a v orientaci v sociálním a právním prostředí (SUZ, 2010).  
 
 
 
 

                                                 
4 Za vážnou újmu se považuje uložení nebo vykonání trestu smrti, mučení nebo nelidské či ponižující 
zacházení nebo trestání, vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v 
situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu (META, 2010). 
5 Tyto osoby mají zaručenou bezplatnou zdravotní péči, kurzy češtiny a sociální dávky, dále také 
oprávnění podnikat (Dlabáčková, Burdová-Hradečná, Pořízek, 2006). 
 



Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 8 

 
Tabulka 1 Podmínky udělení mezinárodní ochrany – shrnutí (Zdroj: UNHCR) 

Azyl Doplňková ochrana 

minulé pronásledování - § 12a azylového 
zákona za uplatňování politických práv a 
svobod 

hrozba skutečného nebezpečí vážné újmy (uložení nebo 
vykonání trestu smrti, mučení, nelidské/ponižující 
zacházení nebo trest, vážné ohrožení života/důstojnosti 
v rámci ozbrojeného konfliktu, rozpor s mezinárodními 
závazky ČR) - § 14a azylového zákona 

odůvodněný strach z budoucího pronásledování 
z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, 
národnosti, příslušnosti k určité sociální 
skupině, zastávání určitých politických názorů 
- § 12b azylového zákona 

sloučení rodiny - § 14b azylového zákona 

sloučení rodiny - § 13 azylového zákona  

důvody hodné zvláštního zřetele - § 14 
azylového zákona – humanitární azyl 

 

 

 
Tabulka 2 Právní úprava otázek souvisejících s poskytováním mezinárodní ochrany 
Mezinárodní Evropská Vnitrostátní 

Úmluva o právním postavení 
uprchlíků („Ženevská úmluva“) ve 
znění Protokolu z r. 1951 

Směrnice rady 2003/9/ES z 
27. 1. 2003 („přijímací směrnice“) 

Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů („zákon o 
azylu“) 

 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 z 
18. 2. 2003 („Dublinské nařízení“) 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky  
ve znění pozdějších předpisů 

 Směrnice rady 2003/86/ES ze dne 
22. září 2003 o právu na sloučení 
rodiny 

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné 
ochraně cizinců  
ve znění pozdějších předpisů 

 Směrnice Rady 2004/83/ES z 
29. 4. 2004 („kvalifikační směrnice“) 

 

 Směrnice Rady 2005/85/ES z 
1. 12. 2005 („procedurální 
směrnice“) 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/115/ES ze dne 
16. 12. 2008 („návratová směrnice“) 
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4. STATISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ŽADATELŮ A POŽIVATELŮ 
MEZINÁRODNÍ OCHRANY 

Počty žadatelů o azyl jsou výrazně ovlivňovány politickou, ekonomickou a sociální 
situací, stejně tak i případnými živelnými katastrofami, které se odehrávají v různých 
zemích světa. Při pohledu na věc z jiného úhlu významnou roli sehrává nastavení 
právního rámce jednotlivých zemí, což do značné míry usměrňuje to, zda se žadatel 
o mezinárodní ochranu rozhodne o tento status zažádat právě v dané zemi. 
Neopomenutelný faktorem také zůstává geografická poloha příslušných států.  

Podle oficiálních statistických dat OAMP MV ČR a ČSÚ každoročně stoupá počet 
cizinců, kteří v České republice žádají o udělení mezinárodní ochrany. Mezi lety 
1990-2009 požádalo o azyl celkem 81 161 cizinců. Do roku 1997 kolísal počet žádostí 
ročně mezi 1000 a 2000, poté začal narůstat. Významný nárůst byl zaznamenán v 
roce 2001 (18 094 žádostí), a to zejména díky zpřísněné úpravě cizineckého zákona, 
která vešla v platnost v roce 2000.   

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a následným přijetím 
tzv. Dublinského nařízení6, je v České republice zaznamenáván evidentní úbytek 
žadatelů o mezinárodní ochranu. Tato ustanovení byla kritizována zejména ze stran 
nevládních neziskových organizací z celé Evropské unie, jež se zaměřují na 
problematiku azylantů. Pravidla zavedená v roce 2003 požadují po žadatelích o 
mezinárodní ochranu, aby o azyl požádali v první unijní zemi, které dosáhnou, bez 
ohledu na azylovou politiku dané země. „…Výsledkem je, že země na vnějších hranicích 
EU toto břemeno nezvládají a uprchlíci, např. z Čečenska nebo afrických zemí, jsou navraceni 
zpět do nedemokratických a pro ně nebezpečných zemí…“ (OPU, 2005).  
 
Od roku 2000 do 2007 klesal nejen počet podaných žádostí, ale stejně tak se v letech 
2000 až 2007 snižovala i jejich úspěšnost (OAMP MV ČR, 2010). V roce 2009 požádalo 
v České republice o mezinárodní ochranu celkem 1 258 cizinců z 60 zemí. Ve 
srovnání s rokem předchozím, ve kterém žádost podalo celkem 1 656 osob, byl tak 
počet žadatelů snížen téměř o čtvrtinu. Stejně tak se i snížil počet osob, kterým byl 
azyl udělen. V roce 2008 Česká republika udělila azyl 157 osobám, v roce 2009 pak 
pouze 75 žadatelům, což představuje snížení o více než polovinu (UNHCR, 2010). 
Nejvíce žadatelů o mezinárodní ochranu v České republice je původem 
z Afghánistánu, Arménie, Běloruska, Bulharska, Číny, Gruzie, Indie, Iráku, 
Moldavska, Srí Lanky, Rumunska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu. Jak 
dokazuje Mapa 1, nejvíce žadatelů pochází z Asie a východní Evropy. 
 

                                                 
6 Nařízení Rady Evropské Unie č. 343/2003 označované jako „Dublin II“. 
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Mapa 1 Země s největším podílem žadatelů o azyl v ČR 1990-2009 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
V období červenec 1990 až září 2010 úřady udělily celkem 3612 azylů a 4637 
žadatelům byla poskytnuta doplňková ochrana. Deset států s nejvyšším počtem 
udělených azylů je Rumunsko (447)8, Rusko (397)9, Bělorusko (319), Afghánistán 
(293), Arménie (213), bývalý Sovětský svaz (175), Vietnam (175), Ukrajina (171), Irák 
(141) a Kazachstán (104).  

 
Diagram 1 Podíl udělených azylů podle státní příslušnosti červenec 1990 až září 2010 (Zdroj: OAMP 

MV ČR, 2010) 

                                                 
7 Údaj platný pro období mezi lety 2006-2010, kdy byl institut doplňkové ochrany zaveden.   
8 Úspěšné žádosti občanů Rumunska pocházejí převážně z počátku 90. let, později začal tento trend 
prudce klesat. 
9 Jedná se především o uprchlíky z Čečenska. 
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Mapa 2 Země s největším podílem udělených azylů v ČR 1990 až září 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Jak dokazuje graf 1, počet udělených azylů v průběhu posledních dvou dekád kolísá. 
Od roku 2006 konstantně klesá. Je zřejmé, že obecně dochází ke zpřísňování azylové 
politiky země.  
 
Česká republika čelí často kritice za nízké procento kladně vyřízených žádostí, a to 
jak domácími, tak i zahraničními odborníky. Množství udělených azylů je v 
západních zemích stále mnohonásobně vyšší než v České republice. Hlavním 
argumentem Ministerstva vnitra ČR je především fakt, že mezi žadateli o 
mezinárodní ochranu převažuje mnoho takových, kteří zneužívají azylový proces k 
legalizaci svého pobytu na území České republiky10. Tito cizinci tak postrádají 
oprávněné důvody pro udělení azylu. Značným problémem také zůstává to, že 
žadatelé nejsou schopni doložit zřejmé důkazy svého pronásledování (Günterová, 
2004).  
 

 
Graf  1 Počet udělených azylů za období červenec 1990 až prosinec 2010 (Zdroj: OAMP MV ČR, 2010) 

                                                 
10 Jde především o občany Ukrajiny a dalších postsovětských republik. 
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Pro tuto studii je nejdůležitějším statistickým ukazatelem počet aktuálně platných11 
uživatelů mezinárodní ochrany, kterých je k 31. 9. 2010 celkem 220112. Podle grafu 2 
se počet aktuálně platných azylů výrazně liší v porovnání s počtem udělených azylů 
za stejné časové období (OAMP MV ČR, 2010)13. Desítku zemí, odkud pocházejí 
cizinci s platnými azyly, tvoří Rusko (313), Bělorusko (244), Afghánistán (219), 
Rumunsko (122), Irák (111), bývalý Sovětský svaz (99)14, Kazachstán (96), Ukrajina 
(93), Arménie (88) a Vietnam (64).  

 
Diagram 2 Podíl aktuálně platných azylů podle státní příslušnosti červenec 1990 – září 2010 (Zdroj: 

OAMP MV ČR, 2010) 
 

Jak už bylo řečeno, počet cizinců, kterým byla udělena doplňková ochrana v období 
září 2006 až září 2010, je celkem 463, z toho 411 je aktuálně platných. 

Graf 2 Počet platné doplňkové ochrany podle státní příslušnosti září 2006 – září 2010 (Zdroj: OAMP 
MV ČR, 2010) 

                                                 
11 Rozdíl udělených azylů a aktuální platných azylů je dán: odejmutím azylu, pozbytím azylu, 
vzdáním se azylu, zánikem azylu (z důvodu smrti), udělení státního občanství ČR.  
12 Z toho 2097 za období 1990-2009 a 104 za období 1. 1. 2010 - 31. 9. 2010 (OAMP MV ČR, 2010).  
13 V grafu jsou použita data platných a udělených azylů za období červenec 1990 – prosinec 2009.  
14 * do roku 1996 byl azyl udělován i cizincům, kteří uváděli státní příslušnost k bývalému SSSR 
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Jak dokazuje graf 3, nejvíce jsou zastoupeni cizinci pocházející z Iráku (93), Kuby (70) 
a Běloruska (63). Druhou nejpočetnější skupinou jsou poživatelé doplňkové ochrany 
z Ruska (34), Uzbekistánu (33), cizinci bez státní příslušnosti15 (32) a Kyrgyzstánu (22) 
(OAMP MV ČR, 2010).    

                                                 
15 Může být způsobeno změnou teritoria nebo suverenity určitého území, jež vede ke změně státní 
příslušnosti osob, které na takovém území doposud pobývaly, to může mít za následek, že některé 
osoby žádné nové státní občanství nenabudou. Popřípadě může dojít k svévolnému rozhodnutí státu 
odejmout státní občanství. Déle také může dojít k nesouladu zákonů (dítě se může narodit na území 
státu, ve kterém se státní občanství nabývá pouze po rodičích, zatímco zákony státu, jehož občany 
jsou rodiče dítěte, umožňují nabytí občanství pouze za předpokladu, že se dítě narodí na jeho území). 
S tím může souviset také neschopnost zaznamenat narození dítěte. Takové dítě není schopno později 
doložit, kde a komu se narodilo. Pokud není narození dítěte řádně zaregistrováno, může snadno dojít 
k tomu, že občanství nemá nebo jej nemá určené. Děti narozené rodičům bez státní příslušnosti jsou 
také bez občanství. Může docházet také k diskriminační politice státu při udělování občanství, kdy 
může být udělení občanství založeno na národnostní nebo náboženské příslušnosti, pohlaví, rase nebo 
politickém přesvědčení uchazeče (UNHCR, 2009). 
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Graf 3 Počet udělených a platných azylů podle státní příslušnosti červenec 1990 až prosinec 2009 (Zdroj: OAMP MV ČR, 2010) 
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5. UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ  

Většina legálních migrantů, kteří přicházejí do České republiky za prací, dosáhla ve 
své zemi původu určitého stupně vzdělání. Stejně tak je tomu i u osob, které na 
našem území požívají mezinárodní ochrany. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, 
počet azylantů na našem území není zanedbatelný, a to ani z hlediska využití na 
zdejším trhu práce. Zásadním momentem pro azylanty (a cizince obecně) se tak stává 
proces, který vede k uznání zahraničního vzdělání v přijímající zemi. Bez uznání 
předchozího vzdělání, které dokládá odpovídajícím vysvědčením, diplomem, 
popřípadě certifikátem, se nemůže azylant ucházet o kvalifikovaná pracovní místa a 
je mu také znemožněn přístup k dalšímu vzdělávání. To může v důsledku způsobit 
problémy při procesu integrace do nové společnosti. Významné tituly a diplomy 
mohou značně pozitivně ovlivňovat status takových azylantů v často uzavřené české 
společnosti. Mezi podstatné životní situace spojené s pobytem na území jiného než 
vlastního státu tak patří zajištění si uznání dosaženého vzdělání. Přesto samotné 
institucionální uznání vzdělání nemusí být jedinou překážkou, která může azylanta 
potkat při snaze získat vyšší vzdělání nebo kvalifikované zaměstnání za území ČR. 
Přinejmenším bude obtížné vyrovnat se s jazykovou bariérou a sociokulturními 
rozdíly obyvatel země poskytující danému cizinci azyl.  

5.1 Vymezení pojmů 

V České republice je užíváno několik označení pro posuzování úrovně dosaženého 
vzdělání ze země původu a přiznání rovnocennosti s tím souvisejících dokladů. 
Pokud se azylant rozhodne nechat si vystavit potvrzení na doklady o ukončení 
vzdělání, které odpovídá základnímu, střednímu nebo vyššímu odbornému 
vzdělání v České republice, pak se jedná o proces „nostrifikace“16 (uznání platnosti 
zahraničního vysvědčení v ČR) anebo o „uznání rovnocennosti zahraničního 
vysvědčení v ČR“ (Portál VS, 2009).  

S odlišným postupem, se kterým se může azylant setkat, nastává v případě, že žádá 
o uznání vysokoškolského diplomu. V takové situaci podává žádost o „uznání 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“ (dále jen „uznání vysokoškolského 
vzdělání“). Vysokoškolský zákon na rozdíl od školského zákona výslovně 
nerozlišuje uznávání rovnocennosti a uznávání platnosti dokladu o vzdělání jako 
dvě odlišné procedury uznávání vzdělání. V tomto případě je při uznání vzdělání 
vydán doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice 
(Radostný, 2009). Jak již bylo zmíněno, osoby s platnými doklady o dosaženém 

                                                 
16 z latinského nostro (naše) a ficatio (činnost), tedy činnost směřující k tomu, aby se objekt činnosti stal 
naším 
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vzdělání jsou často zvýhodňovány oproti uchazečům, kteří jimi nedisponují. Pokud 
azylant prokazuje nějakým dokladem dosažené vzdělání a uplatňuje svůj nárok na 
vyplývající výhody, pak společnost vyvíjí aktivity ke zjištění, zdali má azylant na 
odpovídající sociální status a s ním spojené výhody opodstatněný nárok. 

 
Obrázek 1 Posuzování úrovně zahraničního vzdělání 

5.2 Právní zakotvení 

Podle výše uvedeného existují jisté rozdíly při uznávání vzdělání mezi jednotlivými 
stupni vzdělání. Nostrifikace i uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jsou 
upravovány odlišnými zákony a nejsou tedy obsaženy v jednotném zákoně.  

5.2.1 Základní, střední a vyšší odborné školství 
Tyto stupně vzdělání upravuje § 108 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání 
rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto ani jiné směrnice přitom 
nerozlišují záměr, pro který k nostrifikaci dochází, zda jde o uznání z důvodu 
dalšího studia či výkonu zaměstnání.  

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, školský zákon rozeznává dva možné 
postupy při uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání, a to 
nostrifikaci a uznání rovnocennosti.  

• Pokud existuje mezinárodní smlouva s daným státem o uznávání 
rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání, jimiž je Česká republika 
vázána, potom je vydáno osvědčení o rovnocennosti zahraničního dokladu o 
dosažení vzdělání.  

• V případě, že Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou o uznávání 
rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a 
uznána, je potřeba nostrifikace dokladů a je vydáno rozhodnutí o uznání 
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platnosti zahraničního vysvědčení, jehož součástí je tzv. nostrifikační 
doložka (MŠMT, 2006).  

V případě nostrifikace může dojít k situaci, kdy je žádost zamítnuta „…z důvodu, že 
obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání se srovnatelným rámcovým 
vzdělávacím programem v České republice výrazně odlišuje. Pokud se obsah a rozsah vzdělání 
v zahraniční škole odlišuje pouze zčásti nebo ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a 
rozsah vyučovacích předmětů, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku17. Žádost bude 
krajským úřadem zamítnuta, pokud žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně. Žadatel, 
který není státním občanem České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český 
jazyk a literatura…“ (školský zákon). 

Nostrifikaci nepodléhají odborné kurzy (např. masér, pedikérka, svářeč apod.) 
získané v zahraničí, jelikož nedeklarují stupeň dosaženého vzdělání (MZV ČR, 2010). 

5.2.2 Vysoké školství 
Praxe v oblasti vysokého školství je poněkud odlišná. Opírá se o § 89, § 90, § 105 a 
§ 106 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů18 (zákon o vysokých školách), mezinárodní úmluvy o uznávání 
rovnocennosti dokladů o vzdělávání a úmluvu o uznávání kvalifikací ve vysokém 
školství (tzv. „Lisabonská úmluva“).  
 
Při uznávání akademické kvalifikace získané v zahraničí (vysokoškolských diplomů) 
se postupuje odlišně podle toho, zda Česká republika sjednala bilaterální dohodu o 
uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a 
akademických titulech (tzv. „ekvivalenční dohodu") se zemí, v níž je zahraniční 
vysoká škola, která vydala doklad o vzdělání, zřízena a uznána (MŠMT ČR, 2006). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Podmínky její organizace upravuje výše uvedená vyhláška MŠMT (součástí nostrifikační zkoušky 
může být i zkouška praktická, koná se zpravidla v českém jazyce, po domluvě i v jazyce jiném, pokud 
tím není dotčen účel zkoušky (např. pokud cizinec žádá o uznání dosaženého vzdělání pro účely 
pokračování ve studiu, které bude probíhat v cizím jazyce), termín, místo konání i obsah zkoušky je 
určován krajským úřadem, zkouška se koná před min. tří člennou komisí, která rozhoduje většinovým 
hlasováním). 
18 Změny provedeny zákonem č. 210/2000 Sb., zákonem č. 147/2001 Sb., zákonem č.362/2003 Sb., 
zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem č. 121/2004 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 473/2004 
Sb., zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 552/2005 Sb., zákonem č. 
161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 sb. a zákonem č. 310/2006 Sb. 
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Česká republika má k roku 2010 uzavřeny takové smlouvy19 s (ESIPA, 2010): 

• Maďarskem (č. 92/2005 Sb.m.s.) – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o 
sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o 
vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti o vzdělání dokladů a dokladů o 
vědeckých hodnostech a titulech vydaných v České republice a Maďarské republice,   

• Polskem (č. 104/2006 Sb.m.s) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání 
dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném 
uznávání částí studia, rovnocennosti o vzdělání dokladů a dokladů o vědeckých 
hodnostech a titulech vydaných v České republice a Polské republice,   

• Slovenskem (č. 33/2001 Sb.m.s.) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o 
sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o 
vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České 
republice a ve Slovenské republice, 

• Slovinskem (č. 89/1991 Sb.m.s), Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o 
dohodě 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 – platná pouze pro Slovinsko, 

• SRN (č. 60/2008 Sb.m.s.) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání 
dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o 
vzájemném uznávání dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství.  

 

 
Obrázek 2 Právní rámec uznávání vzdělání v ČR 

 

                                                 
19  V roce 2007 Česká republika vypověděla s Afghánistánem „Dohodu mezi vládou ČSSR a vládou 

Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém 
vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů z roku 1981 – č. 111/1982 Sb. 
V následujícím roce vypověděla ČR také smlouvu z roku 1982 s Bulharskem (Dohoda mezi vládou 
ČSSR a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o 
vzdělání a vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČSSR a v BLR – č. 43/1983 Sb.) (ESIPA, 
2010). 
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U vysokoškolských diplomů se k přezkoušení téměř nepřistupuje, jak je tomu u 
vzdělání středoškolského. Dochází pouze k porovnání požadovaného oboru 
s ekvivalentním akreditovaným oborem v České republice. Pokud se obory vzájemně 
příliš liší, žádost je většinou zamítnuta. Pokud se obsah srovnávaných oborů 
shoduje, žadateli je vydáno osvědčení (viz předchozí kapitola). Problém nastává, 
pokud se určitý obor na českých vysokých školách nevyučuje. Jiným případem je 
situace, kdy zahraniční obor sice existuje, ale v české podobě má příliš mnoho 
odlišných předmětů, a proto nemůže být vysokou školou akceptován (Radostný, 
2009). 
 
Obsahem školského i vysokoškolského zákona jsou jak samotné podmínky, které 
musejí být při procesu uznávání vzdělání splněny, tak i postup, který tomuto uznání 
předchází (institucionální zajištění, lhůty, formální požadavky apod.). Pokud tyto 
předpisy některé procesní otázky neupravují, aplikují se zásady obsažené 
ve správním řádu20 (Studený, 2008). 

Podle oslovených zástupců neziskových organizací, kteří pracují s migranty, je 
legislativní systém sestaven vcelku srozumitelně a čitelně. Nostrifikace základního a 
středoškolského vzdělání se zdá být obecně jednodušší, větší komplikace pak 
nastávají spíše u uznávání vzdělání vysokoškolského na všech jeho stupních. 

5.3 Institucionální zajištění 

5.3.1 Základní, střední a vyšší odborné školství 
Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání mají v kompetenci 
odbory školství krajských úřadů příslušných místům bydliště žadatele. V případě 
bydliště na území města Prahy se vyřizují žádosti o nostrifikaci na Magistrátu 
hlavního města Prahy. Některé případy jsou však v pravomoci ministerstev. MŠMT 
rozhoduje o nostrifikaci zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno zahraniční 
školou se vzdělávacím programem, který je uskutečňován po dohodě s MŠMT, zatím 
co Ministerstvo vnitra rozhoduje o nostrifikaci a vydává osvědčení o uznání 
rovnocennosti v oblasti působení policie a požární ochrany (MZV ČR, 2010). 

5.3.2 Vysoké školství 
V případě ověřování vysokoškolského diplomu mohou nastat dvě situace. V první 
situaci, uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání doloženého vysokoškolským 
zahraničním diplomem, rozhodují ústřední orgány státní správy, tzn. ministerstva. 
Jedná-li se o uznání vzdělání vyplývající z bilaterálních mezinárodních smluv o 
vzájemném uznávání dokladů, které má Česká republika uzavřené s Maďarskem, 
Polskem, Slovenskem a Slovinskem, pak držitelé dokladů o vzdělání z těchto zemí 

                                                 
20 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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mohou tyto doklady přímo používat na území České republiky, aniž by bylo nutné 
požadovat osvědčení o uznání vzdělání od vysoké školy nebo Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy21.  

V případě Německa je situace jiná. V bilaterální dohodě je uvedena nutnost uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace příslušným uznávacím 
orgánem, který je v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT ČR, 2006).  

Druhým případem je neexistence mezinárodních ekvivalenčních dohod tohoto 
druhu mezi Českou republikou a zemí původu azylanta. Pak o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání rozhodují veřejné vysoké školy22. A to vždy škola, která 
uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program, který chce žadatel 
uznat. Informace jsou k dispozici většinou na rektorátech jednotlivých vysokých škol 
(META, 2010). Důležité je také zmínit úlohu tzv. Lisabonské úmluvy. Pokud je 
azylant ze země, která tuto smlouvu ratifikovala23 a zároveň nemá s ČR uzavřenou 
jinou bilaterální smlouvu, pak žádost o uznání může být zamítnuta pouze tehdy, 
pokud jsou rozdíly mezi studijními programy výrazné a musí být zároveň dokázány. 

Může nastat situace, kdy se vyskytují pochybnosti o tom, která veřejná vysoká škola 
vyučuje obsahově srovnatelný studijní program a má tedy pravomoc rozhodnout o 
uznání. V tomto případě má MŠMT právo vydávat osvědčení o uznání vzdělání. 
Popřípadě může ministerstvo určit příslušnost určité veřejné vysoké školy, která tuto 
kompetenci přebírá (MZV ČR, 2010). Především je však toto ministerstvo odvolacím 
orgánem v případě neúspěšné žádosti v první instanci.  

Jedná-li se navíc o oblast vojenství, rozhoduje o uznání dle § 95 odst. 9 zákona o 
vysokých školách Ministerstvo obrany (sekce personální) a v oblasti bezpečnostních 
služeb řeší uznání vzdělání Ministerstvo vnitra (odbor vzdělávání a správy 
policejního školství) (MVZ ČR, 2010). 

                                                 
21 V případě, že např. doklad udělení titulu, který není v dohodě zmíněn, nebo byl vydán institucí, 
která není součástí vysokoškolského systému, tj. není vysokou školou nebo jako vysoká škola není 
uznána, za takové situace se na doklad výše uvedené ekvivalenční dohody nevztahují a postupuje se 
stejně jako v případech, kdy ekvivalenční dohoda neexistuje (MŠMT, 2006). 
22 Soukromé školy tuto pravomoc nemají. 
23 Tyto země jsou Albánie, Andora, Austrálie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Island, Izrael, 
Kazachstán, Kypr, Kyrgyzstán, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Malta, 
Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Spojené 
království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Vatikán. 
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Obrázek 3 Institucionální zajištění uznávání vzdělání v ČR na všech úrovních 

 

Jako poradní orgán pro MŠMT, vysoké školy, studenty i veřejnost v oblasti uznávání 
dokladů o vzdělání působí v ČR Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, které 
je součástí Střediska pro studium vysokého školství (Studený, 2008).  

Je nutno podotknout, že nostrifikován může být výhradně doklad o vzdělání 
dokládající úplné ukončení daného stupně vzdělání, nikoli nedokončené části studia.  

5.4 Proces uznávání zahraničního vzdělání, legalizace dokladů 

Prvním krokem v procesu uznávání vzdělání na všech jeho stupních je podání 
žádosti, kterou předkládá absolvent zahraniční školy. Na webových stránkách 
jednotlivých krajských úřadů i veřejných vysokých škol najde uchazeč jednotlivé 
formuláře, které jsou zapotřebí písemně vyplnit. Spolu s žádostí je zapotřebí přiložit:  

• originální doklad o ukončeném stupni vzdělání (resp. notářsky ověřenou 
a přeloženou kopii tohoto dokladu), 

• doložení rozsahu a obsahu oboru, který žadatel vystudoval, 

• doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem jako součást jeho 
vzdělávací soustavy, a podle právního řádu tohoto státu bylo zahraniční 
vysvědčení vydáno, a to v případě, že ze zahraničního vysvědčení tato 
skutečnost nevyplývá.  

Tyto doklady musejí být legalizovány. To v praxi znamená, že „…pokud mezinárodní 
smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních 
vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení 
vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále 
ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení 
vydala, popřípadě notářem na území takového státu. K žádosti se současně připojí úředně 

ověřený překlad dokladů o vzdělání do českého jazyka vyhotovený tlumočníkem 
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zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků…“24 (§ 108 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb.). 

• Pokud se jedná o dokumenty vydané v zemi, která s ČR uzavřela 
dvoustrannou smlouvu o právní pomoci v občanských věcech, obsahující 

ustanovení o vzájemném uznávání listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování, 
pak je tento krok v procesu nostrifikace zjednodušený. To znamená, že jsou 
úřední listiny osvobozeny od vyššího ověření a nemusí tak být opatřeny 
ověřením pravosti podpisů (MŠMT ČR, 2009). 

Mezi země, se kterými má Česká republika takovou smlouvu podepsanou a 
zároveň jsou občané těchto zemí pod mezinárodní ochranou ČR, patří 
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Černá hora, Čína, Etiopie, Gambie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Irák, JAR, 
Kazachstán, Keňa, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Makedonie, Moldavsko, 
Mongolsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Ukrajina, 
Uzbekistán a Vietnam25.   

• Pokud země takovou dohodu s Českou republikou nemá, může spadat do 
druhé kategorie zemí, které jsou smluvním státem tzv. Úmluvy o Apostile 
(Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin). Úmluva byla 
vydána v Haagu 5. 10. 1961 a pro Českou republiku je platná od 16. 3 . 199926. 
Podstata této listiny je ve zjednodušeném procesu ověřování, kdy stačí jediný 
formální úkon, a to opatření listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostilou. 
Žadatel je tak oproštěn o další ověřování listiny (MV ČR, 2010). 

Státy, jež jsou vázány Úmluvou o Apostile a jejíž občané požívají na našem 
území mezinárodní ochrany a nespadají do první kategorie zemí, jsou 
Arménie, Ázerbájdžán, Izrael a Libérie27.   

• Posledním případem jsou listiny vydané v zemi, která není smluvním státem 
žádné z výše uvedených mezinárodních smluv. Pro státy, v nichž neplatí ani 
Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve 
dvoustranné mezinárodní smlouvě, se používá vyšší ověření listin, 
tzv. superlegalizace.  

                                                 
24 Ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. 
25 Aktualizovaný přehled všech bilaterálních mezinárodních smluv o právní pomoci, kterými je ČR 
vázána, je dostupný na http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=386&d=11319 
26 Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin č. 45/1999 Sb.  
27 Aktualizovaný přehled států, které jsou smluvními stranami Úmluvy o Apostille, je dostupný na  
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=387&d=9064 
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Superlegalizace se opírá o § 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém a procesním, kde je uvedeno, že takové dokumenty musejí být 
opatřeny ověřeními od příslušného zastupitelského úřadu České republiky a 
dále ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, 
která vysvědčení vydala, případně notářem tohoto státu. 

 

Obrázek 4 Schéma postupu uznávání vzdělání 

Pro migranty žijící v České republice, však může být tento postup velmi složitý a 
náročný, obzvláště pro poživatele mezinárodní ochrany. Jestliže mají původ v zemi, 
se kterou nemá Česká republika uzavřenou žádnou smlouvu, která by je oprostila od 
povinnosti obstarat si své doklady o dosaženém vzdělání vyšším ověřením, měli by 
si za standardních okolností tato ověření opatřit (Radostný, 2009). Cesta do země 
původu je pro většinu azylantů příliš nákladná a ve své podstatě nemyslitelná. 
Mnozí z nich proto využívají příbuzenských kontaktů ve své zemi a pověřují 
vyřízení potřebných náležitostí své příbuzné či známé. Tento způsob je o mnoho 
spolehlivější než zasílat originální doklady o vzdělání poštou, což také z jasných 
důvodů téměř nikdo nedělá (Studený, 2008). 

V roce 2006 však došlo v právní úpravě uznávání vzdělání k pozitivní změně. Situaci 
popsanou v předchozím odstavci upravuje nově § 108 odst. 4 školského zákona, resp. 
§ 90 odst. 4 vysokoškolského zákona, který přímo uvádí, že „…jde-li o osobu, 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 uvedeného v § 108 odst. 1 až 3 a ověření podle § 
108 odst. 4 nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak 
prokazovaných takovýmto dokladem nebo ověřením. V případě pochybnosti o dosaženém 
vzdělání nařídí krajský úřad žadateli nostrifikační zkoušku…“. 
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Podle zákona je tak možnost čestným prohlášením nahradit chybějící doklady o 
vzdělání nebo jejich část. V prohlášení popíší  rozsah získaného vzdělání, vysvětlí 
důvod absence dokladů o vzdělání a informují příslušný úřad či instituci, že 
vzhledem ke své situaci nemohou kontaktovat instituce v zemi původu (Radostný, 
2010). Touto novelou parlament zohlednil velmi specifické postavení osob požívající 
mezinárodní ochrany, které jsou často nuceny opustit svoji zemi i za velmi 
dramatických situací, při kterých mohou být dokumenty ztraceny, zničeny nebo 
zanechány v zemi původu a jen velmi těžko se mohou tito lidé obrátit na úřady ve 
státě, odkud z různých důvodů prchají. 

Hana Marková, sociální pracovnice neziskové organizace META, popisuje konkrétní 
příklad tří klientů, kteří požívali mezinárodní ochrany v ČR, a přišli do země bez 
jakýchkoliv dokladů o vzdělání. Nebylo možné kontaktovat zemi původu, což celou 
věc značně komplikovalo. „…Úředník, který žádost vyřizoval, se snažil našim klientům 
vyjít co nejvíce vstříc. Sepsali mu co nejpodrobněji, jaké předměty absolvovali, organizaci 
školního roku i běžného školního týdně a vyučovacího dne (…) nakonec jim byly nařízeny 
nostrifikační zkoušky, ve dvou případech celkem 8 zkoušek, v jednom případě 7 zkoušek (…) 
dva z nich nakonec uspěli a středoškolské vzdělání jim bylo uznáno…“ (Marková, 2010). 
Takový postup je samozřejmě možný pouze v případě, že se jedná o uprchlíka. 
Organizace META se také snaží svým klientům pomoci například tím, že zařídí 
doučování s dobrovolníky. Jedná se doučování jak českého jazyka, tak i odborných 
předmětů, se kterými si klienti nevědí rady.  

U základního a středního vzdělání má krajský úřad právo v případě pochybností 
nařídit nostrifikační zkoušku, která jim doklady nahradí.  
 
Dalším příkladem může být zkušenost uprchlíka z kubánského Santiaga, který přišel před 
dvěma lety do České republiky, kde získal status osoby s doplňkovou ochranou. V letošním 
roce se rozhodl, že na Krajském úřadě Olomouckého kraje požádá o nostrifikaci svých dokladů 
o vzdělání. Bylo však zjištěno, že nemá dostatečné množství dokladů, které jsou za standardní 
situace potřeba, aby byla nostrifikace formálně uznána. Díky jeho statusu osoby požívající 
mezinárodní ochrany mu bylo umožněno místo chybějících dokladů podepsat čestné 
prohlášení podle výše uvedeného zákona. Chybějící dokumenty si nemohl na Kubě zpětně 
zajistit z důvodů hrozící politické perzekuce ze strany státu. Nostrifikace mu byla na základě 
nostrifikační zkoušky pozitivně vyřízena. 

Do velmi problematické situace se dostávají cizinci, kteří jsou pouze žadateli o azyl. 
V tomto případě je čistě na konkrétním úředníkovi, zda bude žadatele posuzovat 
podle výše uvedeného odstavce školského zákona a zákona o vysokých školách (jako 
uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci) nebo bude 
postupovat podle obvyklých standardů. Pokud úředník rozhodne při nostrifikaci v 
neprospěch žadatele o mezinárodní ochranu, pak je tento člověk nucen opatřit si 
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ověření dokladů popřípadě část dokladů o vzdělání, které jsou pro něj coby 
nežádoucí osobu v zemi původu mnohdy nedostupné (Radostný, 2009). Jakýkoliv 
pokus o jejich získání může být nebezpečný jak pro samého žadatele o azyl, tak i pro 
jeho rodinu, která se může nacházet ještě na území daného státu.  

6. UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 

Na rozdíl od uznávání prokazatelně dosaženého vzdělání (tzv. akademické uznání) 
se uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesní uznání) zaměřuje na posouzení 
určitého jedince ke způsobilosti k výkonu určité profese (Studený, 2008). 
Akademické uznání je charakterizováno detailním porovnáváním studijních plánů, 
což jej odlišuje od profesního uznávání, které se zaměřuje na posouzení znalostí a 
schopností konkrétní osoby. Tyto znalosti a schopnosti sice mohou být cizincem 
doloženy uznaným dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také 
mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti v jiné zemi. 
Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má 
dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo 
činnost na území České republiky (MŠMT ČR, 2008). Naopak výsledkem procesu 
akademického uznávání, jak dokládá předchozí kapitola, je rozhodnutí o tom, zda 
vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v ČR. 

Směšování obou procesů, tj. akademického a profesního uznávání, je kritizováno 
právě proto, že každý z těchto procesů má své specifické charakteristiky. 

Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání nebyla do 
1. května 2004 v České republice vymezena. V dnešní době je tato problematika 
v české legislativě upravena zákonem č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace 
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU28 (a také států EHP a 
Švýcarska) a jejich rodinných příslušníků. Uznávání kvalifikace se v ČR týká 430 
povolání a odborných činností a zpravidla pokrývá i uznávání vzdělání jako pojem 
užší (MŠMT, 2006). Tato skupina profesí je specifická tím, že jsou právními předpisy 
členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže cizinec 
toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
výkonem předmětné činnosti atp.). Označují se jako tzv. regulovaná povolání a 
regulované odborné činnosti29 (MŠMT ČR, 2008). 

                                                 
28 a jejich rodinných příslušníků 
29 Databáze regulovaných povolání a regulované odborné činnosti je dostupná na 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/databaze-regulovanych-povolani 
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Problém ovšem zůstává především v tom, že předpisy se vztahují pouze na občany 
EU, EHP a Švýcarska, nikoli však na země rozvojové30, odkud pochází většina 
cizinců požívající na českém území mezinárodní ochrany. Cizinci původem 
z rozvojových zemí musí uznávání kvalifikace pro účely zaměstnání řešit stejně jako 
uznávání akademické přes školský zákon, popř. zákon o vysokých školách (Studený, 
2008).  

Pokud bude cizinci odborná kvalifikace u regulovaného povolání nebo činnosti 
uznána, neznamená to, že dostává automaticky povolení vykonávat takové povolání 
nebo činnost. V případech, kdy je takové povolení požadováno, nebude pouhé 
uznání kvalifikace stačit. Takové uznání kvalifikace pouze formálně prokazuje 
odbornou způsobilost dotyčného jedince činnost vykonávat, ale nemůže na základě 
tohoto rozhodnutí nárokovat přijetí do pracovního poměru. 

V případě, že určité povolání není v České republice regulované, je cizinec oprávněn 
toto povolání zastávat stejně jako ostatní občané České republiky. Na potencionálním 
zaměstnavateli je pak rozhodnutí o přijetí (iPrávník, 2003).  

Díky velmi slabé legislativní základně v oblasti uznávání odborných kvalifikací není 
v praxi výjimkou, že pro účely zaměstnání se využívá uznávání vzdělání podle 
školského zákona, respektive zákona o vysokých školách.    

7. SUBJEKTY ČINNÉ V ŘÍZENÍ UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO 
VZDĚLÁNÍ 

Řada důležitých poznatků vyplývá ze statistik týkajících se počtu žádostí o uznání 
vzdělání všemi pověřenými úřady, tedy krajskými odbory školství, veřejnými 
vysokými školami a ministerstvy. Dotazníkovým průzkumem byla požadována 
statistika za posledních 5 let, tzn. v období 2006-2010.  

7.1 Statistický přehled - kraje 

Jihomoravský kraj – Odbor školství 

Statistika se týká počtu nostrifikací obecně. Dle písemného sdělení úřadu není 
statistika nostrifikací dokladů o vzdělání pro azylanty, uprchlíky nebo vyhnance 
podle § 108 odst. 4 školského zákona evidována. Jejich počet je v rámci celku 
minimální. Údaje o jejich konkrétním počtu nejsou k dispozici. Od roku 2006 do 

                                                 
30 Některé zvláštní předpisy určitého regulovaného povolání však počítají i s rozvojovými zeměmi, 
např. zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (Studený, 2008). 
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1. poloviny roku 2010 bylo v Jihomoravském kraji vydáno celkem 1138 nostrifikací a 
189 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení. Z celkového počtu 
nostrifikací bylo zamítnuto 88. Nejméně nostrifikací bylo vydáno v roce 2008 (105), 
naopak nejvíce v letošním roce, i přesto, že jsou známá data jen pro první pololetí 
(243). 

 
Graf 4 Počet podaných žádostí ve srovnání s počtem pozitivně vyřízených žádostí 2006-2010 (ke dni 

10. 11. 2010) 

Jak dokazuje tabulka 4, nejvíce žadatelů o nostrifikaci je z Ukrajiny a Ruska. Tito 
žadatelé tvoří téměř polovinu všech obdržených žádostí o nostrifikaci. Poměrně 
četnou skupinu tvoří také Kazaši, Mongolové, Portugalci, Bělorusi a Rakušané.  

Tabulka 3 Počet žádostí o nostrifikaci podle národnosti žadatelů mezi lety 2006-2010 (ke dni 
10. 11. 2010) 

POČET ŽÁDOSTÍ O 
NOSTRIFIKACI 

ZEMĚ 

Velmi vysoký Ukrajina (325), Rusko (172) 

Vysoký Kazachstán (49), Mongolsko (48), Portugalsko (41), Bělorusko (36), Rakousko (24) 

Střední 
Slovensko (19), Srbsko (18), USA (18), Vietnam (16), Řecko (13), Velká Británie 
(13), Kypr (12), Bosna a Hercegovina (11), Izrael (10), Kanada (10), Polsko (10), 
SRN (10) 

Nízký 

Ázerbájdžán (9), Bulharsko (9), Francie (7), Irák (7), Moldávie (7), Saudská 
Arábie (7), Švýcarsko (7), Itálie (6), Kuvajt (6), Sýrie (6), Arménie (5), Bahrajn (5), 
Chorvatsko (5), Uzbekistán (5), Čína (4), Kyrgyzstán (4), Belgie (3), Libye (3), 
Slovinsko (3), Švédsko (3) 

Velmi nízký 

Ekvádor (2), Gruzie (2), Peru (2), SAE (2), Turecko (2), Turkmenistán (2), 
Afghánistán (1), Angola (1), Argentina (1), Dominikánská rep. (1), Guatemala (1), 
Indie (1), Írán (1), Japonsko (1), JAR (1), J. Korea (1), Katar (1), Kolumbie (1), 
KLDR (1), Kuba (1), Lotyšsko (1), Maroko (1), Myanmar (1), Nizozemí (1), 
Pobřeží Slonoviny (1), Somálsko (1), Súdán (1), Španělsko (1) 

 

Zlínský kraj 

Ve Zlínském kraji bylo mezi lety 2006 až 2010 podáno celkem 63 žádostí o 
nostrifikaci nebo uznání rovnocennosti vzdělání z 24 zemí světa. Ve statistice nejsou 
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zahrnuti občané ČR, kteří žádali o nostrifikaci studia v zahraničí. Žádný ze států 
výrazně nepřevyšoval ostatní. Nejvíce žádostí bylo podáno občany Ukrajiny.  

 
Graf 5 Počet podaných žádostí ve srovnání s počtem pozitivně vyřízených žádostí 2006-2010 (*ke dni 

12. 11. 2010) 

Z celkového počtu byly zamítnuty celkem čtyři žádosti, ve třech případech se jednalo 
o občany Mongolska. Dle vyjádření pracovníka Odboru školství, mládeže a sportu je 
žádost o uznání zahraničního vzdělávání v České republice nejčastěji zamítnuta z 
toho důvodu, že žadateli byly nařízeny nostrifikační zkoušky kvůli rozdílnému 
rozsahu a obsahu vzdělání a v těchto zkouškách neuspěl. Žádný z uchazečů za toto 
období nepodal odvolání na MŠMT. V roce 2010 obdržel odbor jednu žádost od 
poživatele mezinárodní ochrany původem z Barmy, jeho žádosti bylo na základě 
§ 108a odst. 4 školského zákona vyhověno. 
 

Tabulka 4 Počet žádostí o nostrifikaci podle národnosti žadatelů mezi lety 2006-2010 (k 12. 11. 2010) 

POČET ŽÁDOSTÍ O 
NOSTRIFIKACI 

ZEMĚ 

Nízký 
Ukrajina (9), Rusko (7), Polsko (6), Mongolsko (5), Bělorusko (4), Chorvatsko (4), 
Lotyšsko (3)  

Velmi nízký 
Moldavsko (2), Turecko (2), Vietnam (2), Mexiko (2), Řecko (1), USA (1), 
Arménie (1), Rumunsko (1), Afghánistán (1), Austrálie (1), Bosna a Hercegovina 
(1), Čína (1), Itálie (1), Ghana (1), Barma (1), Španělsko (1), Thajsko (1)  

 

Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina poskytl data z období mezi lety 2006 a 2009, data z roku 2010 budou 
dostupná až v lednu 2011. Za výše uvedené období bylo v kraji vyřízeno celkem 158 
žádostí, z toho 48 osvědčení o rovnocennosti dokladů o vzdělání z celkového počtu 
22 zemí. Jedna žádost byla zamítnuta, a to občanovi z Ukrajiny. Nejvíce žadatelů 
pochází opět z Ukrajiny a dále pak z Mongolska. Ve statistice jsou zahrnuti také 
občané ČR, kteří žádali o nostrifikaci studia v zahraničí, počet těchto žadatelů je pro 
statistiku zanedbatelný. Ustanovení § 108a odstavce 4 školského zákona bylo 
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žadatelem využito pouze v jednom případě. Byl jím v roce 2008 občan Kamerunu, 
kterému byla nostrifikace vyřízena kladně. 

Tabulka 5 Počet žádostí o nostrifikaci podle národnosti žadatelů mezi lety 2006-2009 
POČET ŽÁDOSTÍ O 
NOSTRIFIKACI 

ZEMĚ 

Vysoký Ukrajina (54), Mongolsko (48) 

Střední Moldavsko (12), Kazachstán (8), 

Nízký Bělorusko (6), Vietnam (5), Slovensko (4), Rusko (4) 

Velmi nízký 
Kamerun (2), Chorvatsko (2), Srbsko (2), Libanon (1), Jižní Afrika (1), Rakousko 
(1), VB (1), Arménie (1), Jemen (1), Francie (1), Bolívie (1), Uzbekistán (1), 
Rumunsko (1), Německo (1) 

 

Karlovarský kraj 

Celkem bylo v Karlovarském kraji v letech 2006 až 2009 podáno 259 žádostí o 
nostrifikaci zahraničních dokladů o vzdělání ze 48 zemí světa. Mezi lety 2008 a 2009 
bylo podáno 120 žádostí a vyhověno bylo 109. Zbylé žádosti byly buď zamítnuty, 
nebo vzaty zpět. Jak uvádí pracovnice odboru školství, většinou se jednalo o žadatele 
z rusky mluvících zemí, kteří předložili doklad o ukončení tzv. jedenáctiletky, která 
obsahem a rozsahem neodpovídá obsahu a rozsahu středního vzdělání v České 
republice, kterým se dosahuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Podle sdělení 
odboru školství nebyla v tomto období podána žádná žádost o nostrifikaci ze strany 
azylantů nebo osob s doplňkovou ochranou.   

Data o počtu kladně vyřízených žádostí za rok 2006 a 2007 nebyla krajem 
poskytnuta, stejně jako souhrnná data za rok 2010.  

 
Graf 6 Počet podaných žádostí ve srovnání s počtem pozitivně vyřízených žádostí v letech 2006-2009 

 

Jak dokazuje tabulka 6, největší zastoupení v počtu žádostí tvoří obyvatelé Kypru, 
SSSR a Ukrajiny. 
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Tabulka 6 Počet žádostí o nostrifikaci podle národnosti žadatelů mezi lety 2006-2009 

POČET ŽÁDOSTÍ O 
NOSTRIFIKACI 

ZEMĚ 

Vysoký Kypr (45), SSSR (41), Ukrajina (31) 

Střední Rusko (14), Izrael (10), 

Nízký 
Německo (8), Vietnam (8), Chorvatsko (7), Kuvajt (5), Libanon (5), Rumunsko 
(5), Paraguay (5), Panama (5), Mongolsko (5), Zambie (4), Slovensko (4), Ghana 
(4), Peru (3), Keňa (3), Kostarika (3) 

 
Velmi nízký 

Palestina (2), Etiopie (2), Jordánsko (2), Uzbekistán (2), Albánie (2), Honduras (2), 
Afghánistán (1), Bělorusko (1), Čad (1), Čína (1), Ekvádor (1), Guinea (1), Jemen 
(1), Namibie (1), Tanzanie (1), Angola (1), Bulharsko (1), Slovinsko (1), USA (1), 
Rakousko (1), Řecko (1), Sýrie (1), Španělsko (1), Kazachstán (1), Súdán (1), 
Arménie (1), Kolumbie (1), Kyrgyzstán (1) 

 

Středočeský kraj 

Data poskytnutá Středočeským krajem se vztahují na období 2007-2009. I přes to, že 
chybí data z roku 2006 a 2010, tento kraj značně převyšuje ostatní kraje ČR v počtu 
žádostí o nostrifikace. V tomto období jich bylo vyřízeno celkem 1677 žádostí z 94 
zemí světa, z toho nejvíce žádostí bylo vyřízeno v roce 2008 (599). Dle vyjádření 
Odboru školství Středočeského kraje je velké množství nostrifikací31 způsobeno tím, 
že na území kraje, konkrétně v Poděbradech, působí UJOP UK (Ústav jazykové a 
odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze). V tomto vzdělávacím zařízení se 
připravují cizinci, kteří chtějí studovat na českých vysokých školách a u nás žádají o 
uznání vzdělání. Ročně to bývá kolem 200 žadatelů.  

Z celkového počtu žádostí byla zamítnuta pouze jedna, 17 žádostí bylo vzatých zpět 
a jedna žádost byla postoupena jinému krajskému úřadu k posouzení. Pracovnice 
Odboru školství Středočeského kraje vysvětluje, že nízký počet zamítnutých žádostí, 
může být způsoben skutečností, že většinu žádostí podávají žadatelé osobně. Úřad 
má tedy možnost žádosti zkontrolovat a přijmout jen ty, které mají opodstatnění a 
všechny požadované náležitosti. Žadatelům, z jejichž dokladů je patrné, že se 
nejedná o klasické školní vzdělání, pracovníci úřadu vysvětlí, co je možné uznat a co 
již ne (krátkodobé kurzy apod.), případně, co musí doplnit, aby bylo možno žádosti 
vyhovět. Na základě metodického pokynu MŠMT, pak od roku 2009 nařizují 
nostrifikační zkoušky žadatelům, kteří mají vzdělání kratší než je v ČR. Zamítnuty 
jsou žádosti, kde žadatelé nevykonají nostrifikační zkoušky úspěšně, případně když 
se v dohodnutém termínu k nostrifikační zkoušce nedostaví. 

Nejčastějšími žadateli o nostrifikaci byli občané Ruska (552), Ukrajiny (242), 
Kazachstánu (155) a Polska (113).   

 

                                                 
31 Jen Magistrát hlavního města Praha má v rámci ČR více žádostí. 
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Tabulka 7 Počet žádostí o nostrifikaci podle národnosti žadatelů mezi lety 2007-2009 

POČET ŽÁDOSTÍ O 
NOSTRIFIKACI 

ZEMĚ 

Velmi vysoký Rusko (552), Ukrajina (242), Kazachstán (155), Polsko (113) 

Vysoký Bělorusko (74), Moldavsko (39), Kypr (31) 

Střední 
Izrael (25), Uzbekistán (23), Vietnam (23), Mongolsko (22), Angola (20), Peru (17), 
Gruzie (17), Ázerbájdžán (16), Čína (15), USA (14), Srbsko (13), Jordánsko (10), 
Paraguay (10), Bosna a Hercegovina (10), Guinea (10) 

Nízký 

Namibie (9), Kyrgyzstán (8), SRN (8), Panama (7), Bulharsko (7), Etiopie (7), 
KLDR (7), Ekvádor (6), Bolívie (6), Nigérie (6), Jemen (6), Irák (6), Řecko (6), 
Rumunsko (5), Kostarika (5), Ghana (5), Egypt (5), Albánie (5), Makedonie (5), 
Zambie (5), SA (5), Kambodža (4), Keňa (4), Kolumbie (4), Turecko (3) 
Afghánistán (4), Arménie (4), Francie (3), Kuvajt (3), Libye (3), Salvador (3), 
Švýcarsko (3), Venezuela (3) 

Velmi nízký 

Alžírsko (2), Guatemala (2), Honduras (2), Chile (2), Barma (2), Nepál (2), 
Palestina (2), Rakousko (2), Rwanda (2), Slovinsko (2), Súdán (2), Sýrie (2), 
Švédsko (2), Filipíny (2), Togo (1), Mauretánie (1), Uganda (1), Kamerun (1), 
Spojené Arabské Emiráty (1), Somálsko (1), Portugalsko (1), Pákistán (1), Mali 
(1), Maroko (1), Maďarsko (1), Libanon (1), Kapverdy (1), Kanada (1), Japonsko 
(1), Indonésie (1), Indie (1), Dominikánská rep. (1), Belgie (1) 

 

Pardubický kraj 

V Pardubickém kraji bylo mezi lety 2006 až 2009 podáno celkem 73 žádostí o 
nostrifikaci, pro rok 2010 nejsou tyto údaje zatím k dispozici.  

 
Graf 7 Počet podaných žádostí ve srovnání s počtem pozitivně vyřízených žádostí 2006-2009 

 
Za rok 2008 a 2009 bylo podáno celkem 40 žádostí z 19 zemí světa, z čehož kladně 
vyřízeno bylo 37. Pro rok 2006 a 2007 tato data neexistují. Ale jak dodává pracovník 
Odboru školství Pardubického kraje, odmítnuté žádosti prakticky nejsou, protože 
jsou žadatelé předem důkladně informováni, co je k nostrifikaci potřeba a zda mají 
naději po odmítnutí uspět u MŠMT. Pokud jsou šance nízké, žadatel pak většinou 
žádost stáhne. Zamítnutá žádost je tak nejvýše jedna ročně. Nejvíc žádostí bylo 
podáno státními příslušníky Ukrajiny.  
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Tabulka 8 Počet žádostí o nostrifikaci podle národnosti žadatelů mezi lety 2006-2009 

POČET ŽÁDOSTÍ O 
NOSTRIFIKACI 

ZEMĚ 

Střední Ukrajina (18) 

Nízký 
Slovensko (9), Mongolsko (7), Rusko (6), Moldávie (5), USA (4), Vietnam (4), 
Německo (3), Bulharsko (3) 

 
Velmi nízký 

Srbsko (2), Polsko (2), Kazachstán (2), Arménie (1), Bělorusko (1), Bosna a 
Hercegovina (1), Francie (1), Makedonie (1), Nizozemsko (1), Sýrie (1)  

 

7.2 Statistický přehled – veřejné vysoké školy  

Janáčkova akademie múzických umění v Brně  

V uplynulých pěti letech bylo na JAMU v Brně vyřízeno celkem 20 žádostí o uznání 
vzdělání (2006 - 2, 2007 - 4, 2008 - 8, 2009 - 4, 2010 - 2), vyhověno bylo všem 
žadatelům. Nejčastěji žádali občané Japonska (5) a Ukrajiny (4). Žádný z žadatelů 
nepožíval mezinárodní ochrany. 

Masarykova univerzita 

Dle vyjádření rektorátu Masarykovy univerzity (MU) v Brně bylo mezi roky 2006-
2009 podáno celkem 937 žádostí o uznání vzdělání, z čehož bylo vyhověno 583 
žadatelů. Nejsou zde však odděleni žadatelé zahraniční od žadatelů českých. Dle 
sdělení pracovnice studijního odboru rektorátu MU nelze považovat všechny zbylé 
žádosti pouze za zamítnuté, nýbrž jsou mezi nimi i ty, u kterých bylo řízení 
přerušeno, a ve kterých MU nebyla ve věci uznání zahraničního vzdělání věcně 
příslušná. Řízení bývá přerušeno z nejrůznějších důvodů. Nejčastějšími důvody 
k přerušení jsou případy, kdy doklady nejsou řádně ověřeny či přeloženy, nebo 
žádost neobsahuje všechny povinné přílohy. Pro řádné posouzení je zapotřebí dodat 
další či podrobnější dokument.  

 
Graf 8 Počet podaných žádostí ve srovnání s počtem pozitivně vyřízených žádostí MU 2006-2009 
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Univerzita nevede záznamy o původu jednotlivých žadatelů podle národnosti a 
počtu nostrifikací za jednotlivý rok (jako např. rok 2006 Ukrajina – 29). K dispozici je 
pouze přehled deseti nejčastějších žádostí o uznání vzdělání podle národnosti 
žadatele. Nejčastějšími žadateli byli občané z Ruska a Ukrajiny (viz tabulka 9). Tato 
desítka zemí tvoří 70 % všech podaných žádostí na MU.   
 

Tabulka 9 Počet žádostí o uznání vzdělání podle národnosti žadatelů mezi lety 2006-2009 
 2006 2007 2008 2009 celkem 

Rusko 31 32 80 113 256 

Ukrajina 34 31 40 64 169 

USA 11 8 10 16 45 

Kazachstán 8 4 15 15 42 

Indie 8 7 6 13 34 

Velká Británie 1 6 4 22 33 

Bělorusko 4 5 9 13 31 

Irsko 11 5 8 3 27 

Německo 5 5 4 3 17 

Bosna a 
Hercegovina 

0 0 0 4 4 

Celkem 113 103 176 266 658 

  

Dle sdělení výše uvedené pracovnice žádají o uznání vzdělání na MU i osoby se 
statutem uprchlíka. V tomto případě však nemá MU k dispozici žádné statistiky. 
„…Osobně jsem se zatím nesetkala s případem, kdy by žadatel uprchlík neměl k dispozici 
potřebné doklady a žádost mu byla zamítnuta…“(pracovnice Studijního oddělení 
rektorátu MU).  
 
Slezská univerzita v Opavě 

Mezi lety 2006 až 2010 bylo na Slezské univerzitě v Opavě (SLU) vydáno celkem 52 
rozhodnutí o uznání vzdělání zahraničního diplomu, z toho 25 žádostí pocházelo od 
cizinců a 27 žádostí bylo podáno českými občany. Z celkového počtu žádostí, jež 
pocházely od občanů cizích států, jich bylo 11 vyřízeno kladně.   

 
Graf 9 Počet podaných žádostí ve srovnání s počtem pozitivně vyřízených žádostí SLU 2006-2010 (k 

15. 11. 2010) 
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Nejvíce zamítnutých žádostí předkládali občané Ruska (5) a Ukrajiny (4). Celkem 
bylo sedm zamítnutých žádostí postoupeno MŠMT, které v pěti případech vzdělání 
nakonec uznalo. Dle pracovnice rektorátu SLU se v pěti případech jednalo o 
zamítnutí z důvodu chybějících nebo odlišných státních závěrečných zkoušek 
srovnávaných oborů, dvakrát se jednalo o neshody specifických oborů historie 
(zahraniční předměty tohoto oboru neodpovídaly předmětům vyučovaných na SLU), 
ve třech případech neměla škola akreditován požadovaný studijní program nebo 
obsah zahraničního studia neodpovídal ekvivalentního studijnímu programu u nás a 
v posledním případě se jednalo o žádost uznání studia na VOŠ, čímž byl požadavek 
zastaven a předána odboru školství příslušného krajského úřadu.  
 

Tabulka 11 Celkový přehled uznávání vzdělání na SLU 2006-2010 (k 15. 11. 2010) 
2006 2007 2008 2009 2010 

NÁRODNOST 
P U Z P U Z P U Z P U Z P U Z 

Ukrajina 2 0 2 2 0 2 2 2 0       

Rusko    2 2 0 2 0 2 1 0 1 3 1 2 

Bělorusko          2 0 2    

Turkmenistán  1 1 0             

Izrael             1 1 0 
Indie       1 1 0       

Kazachstán    1 0 1    1 0 1    
Kypr             1 1 0 
Polsko             1 1 0 

Moldavsko             1 1 0 

USA          1 0 1    

 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Dle vyjádření pracovnice rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci do února 2010 
nebyla vedena žádná statistika týkající se počtu nostrifikací, počtu zamítnutých 
žádostí ani přehled cizinců, kteří o uznání diplomů žádají. Od nového roku se podle 
vyjádření prorektorky pro studijní záležitosti bude tato statistika nově evidovat, 
počínaje daty od února 2010, kdy nastoupilo na univerzitu nové vedení. Podle 
poskytnutých odhadů žádalo v letošním roce přibližně 120 žadatelů, převážně 
z rusky mluvících zemí. Nejproblematičtějšími a zároveň velmi častými případy jsou 
uznávání vysokoškolského vzdělání v o oblastech právních věd. Tyto žádosti jsou u 
většiny případů děkanátem Právnické fakulty UP zamítnuty.      

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Mezi lety 2006-2010 bylo na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU) 
podáno celkem 57 žádostí o uznání vzdělání, z čehož dvě žádosti byly podány 
občany ČR o uznání diplomu ze studií ve Velké Británii. Zamítnuto bylo celkem pět 
žádostí, z toho dvě žadateli z Ukrajiny, jedna z Iráku, jedna z Bosny a Hercegoviny a 
jedna žadatelem z Indie. Nejvíce žádostí bylo vyřízeno občanům z Ukrajiny (23) a 
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Ruska (12). Tyto žádosti tvořily více jak polovinu všech přijatých žádostí na 
univerzitě. Dle sdělení pracovnice rektorátu VFU neměl statut azylanta žádný 
z žadatelů o uznání vzdělání. 

Tabulka 10 Celkový přehled uznávání vzdělání na VFU mezi lety 2006-2010 (k 15. 11. 2010) 
2006 2007 2008 2009 2010 

NÁRODNOST 
P U Z P U Z P U Z P U Z P U Z 

Ukrajina 2 2 0 3 1 2 3 3 0 8 8 0 7 7 0 

Rusko 1 1 0 1 1 0    7 7 0 3 3 0 

Bělorusko       1 1 0       

Arménie             1 1 0 

Irák    2 1 1          

Německo    1 1 0          

Nový Zéland 1 1 0             
Izrael    1 1 0 1 1 0       
Indie             1 0 1 

Kazachstán             1 1 0 
Chorvatsko             1 1 0 
Egypt             1 1 0 
Alžírsko             1 1 0 
Slovensko       2 2 0 1 1 0    
Jordánsko          1 1 0    

Bosna a Hercegovina          2 1 1    
Moldavsko       1 1 0       

Kolumbie    1 1 0          

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava  

Podle vyjádření rektora VŠ polytechnické přijala VŠ v období od svého založení v 
červnu 2004 do 15. listopadu 2010 pouze jednu žádost o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání podle zákona o vysokých školách. Zemí původu žadatele 
bylo Rusko, žádost byla vyřízena zamítavým stanoviskem školy. Důvodem 
zamítnutí byl vzájemný nesoulad studijních plánů. Ani v tomto případě se nejednalo 
o osobu s mezinárodní ochranou dle § 90, odst. 4 zákona o vysokých školách. 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Na Univerzitě J. E. Purkyně bylo mezi lety 2006-2010 vydáno cekem 71 žádostí o 
uznání vysokoškolského vzdělání, z čehož osm žádostí bylo od českých uchazečů. 
Z celkového počtu bylo zamítnuto sedm žádostí, šest z nich bylo od žadatelů 
z Ukrajiny nebo Ruska a čtyři zamítnuté žádosti byly postoupeny k projednání na 
MŠMT. Ve všech případech byla žádost zamítnuta z důvodu nesouladu studijních 
plánů vystudovaného oboru žadatele se studijním plánem našeho akreditovaného 
oboru – především se jednalo o absenci stěžejních předmětů. Všechna odvolání 
(mimo jedné z roku 2010, která není ještě přezkoumána), která byla postoupena 
MŠMT, byla na ministerstvu přezkoumána a žadateli bylo v rámci přezkoumání ze 
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strany MŠMT vzdělání nakonec uznáno. Na univerzitu pak přijde kopie rozkladu, 
včetně kopie osvědčení MŠMT, které žadateli vydalo.  

Dle informací rektorátu Univerzity J. E. Purkyně nebyla mezi lety 2006-2010 řešena 
jediná žádost podle § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách. 
 

Tabulka 12 Celkový přehled uznávání vzdělání na UJEP mezi lety 2006-2010 (k 12. 11. 2010) 
2006 2007 2008 2009 2010 

NÁRODNOST 
V U Z V U Z V U Z V U Z V U Z 

Ukrajina 4 3 1 3 3 0 7 7 0 5 4 1 7 6 1 

Rusko 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12 11 1 9 7 2 

Bělorusko    1 1 0    2 2 0    

Brazílie    1 1 0          

Uzbekistán    1 1 0 2 2 0       

Kyrgyzstán    1 1 0          

Arménie       1 1 0       

Írán          2 2 0    

Německo             1 0 1 

Gruzie             1 1 0 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Na základě informací poskytnutých Právním oddělením VŠE, neukládá zákon o 
vysokých školách zpracovávat na základě došlých žádostí o uznání zahraničního 
vzdělání a kvalifikace statistiky. Takováto statistika se tedy na VŠE nevede. VŠE má 
k dispozici pouze počet vyřízených žádostí za jednotlivé roky. 

 
Graf 10 Počet podaných žádostí o uznání vzdělání na VŠE 2006-2010 (k 15. 11. 2010) 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Dle sdělení rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nelze požadované informace 
poskytnout, jelikož v souvislosti s uznáváním zahraničního vzdělání v ČR není na 
univerzitě zpracovaná statistika tohoto druhu.  
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7.3 Statistický přehled - ministerstva 

Ministerstvo vnitra ČR 

Ministerstvo vnitra v oblasti bezpečnostních služeb plní úkoly MŠMT a veřejné 
vysoké školy podle § 89-90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a 
doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, při uznávání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání. Dle vyjádření MV ČR vzhledem ke 
specificky odlišnému zaměření zahraničního vzdělání na bezpečnostní a právní 
systém daného státu a k požadavku státního občanství ČR pro přijetí do služebního 
poměru příslušníka Policie ČR, uznání zahraničního vzdělání nachází využití 
zejména v přístupu absolventa k dalšímu studiu. Žádosti však nejsou příliš 
frekventované.  

Mezi lety 2006-2010 bylo na MV ČR vyřízeno celkem 14 žádostí, toho 4 žádosti byly 
zamítnuty. Jak doplňuje pracovnice odboru vzdělání a správy policejního školství, 
skutečný počet podaných žádostí je vyšší (jde o případy, kdy žadatel nesplní 
formální náležitosti, řízení je zastaveno, vezme žádost zpět atd.). Evidence těchto 
žádostí se však na ministerstvu nevede. 

Ministerstvo obrany ČR 

Ministerstvo obrany rozhoduje jednak o uznání dokladů o vzdělání vydaných 
zahraniční školou v oblasti vojenství, jednak o uznání zahraničního vzdělání (střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, vysokoškolské vzdělání v bakalářských, 
magisterských a doktorských programech) v oblasti vojenství.  

Od roku 2006 listopadu 2010 bylo na MO podáno celkem 60 žádostí  
o nostrifikaci. Z celkového počtu přijatých 60 žádostí bylo 40 žádostí vyřízeno 
kladně, 17 žádostí bylo zamítnuto a 3 žádosti jsou v současné době v řešení. Dle 
vyjádření MO lze konstatovat, že Ministerstvo obrany rozhodovalo v převážné 
většině o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ze zemí bývalého 
Sovětského svazu, resp. dnešního Ruska a Ukrajiny. Za sledované období let 2006 až 
2010 se celkově jednalo o 26 žádostí z Ruska a o 22 žádostí z Ukrajiny, takže obě tyto 
země představovaly celkem 48 žádostí (80 %), přičemž sedm žádostí z Ruské 
federace a pět žádostí z Ukrajiny bylo zamítnuto. Z celkového počtu 60 žádostí 
požadovalo uznat vysokoškolské vzdělání 56 žadatelů, jen čtyři žádosti se týkaly 
uznání středního vzdělání s maturitní zkouškou (Bulharsko, Polsko, Rusko, 
Ukrajina).  
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8. ROLE NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Neziskové organizace, jež se zabývají migrací a uprchlíky, mohou být odlišné, 
s různorodými strategiemi a soustavou názorů, jak svoji práci vykonávat, a dosahují 
ve své práci různých výsledků. Některé z těchto nevládních organizací v České 
republice zaměřují svoji pozornost na podporu azylantů a osob s doplňkovou 
ochranou. Náplní jejich činností mohou být asistence při vyřizování záležitostí na 
úřadech, poskytování poradenství jak v oblasti práva, tak v oblasti sociálních věcí. 
Velká část z nich realizuje kurzy českého jazyka a napomáhá azylantům v procesech 
zajišťování bydlení a hledání práce.  

Nevládní neziskové organizace (NNO) představují důležitého a nezastupitelného 
partnera zejména ve fázi implementace azylové politiky státu a svou činností 
doplňují standardní instituce a orgány státní správy, do jejichž kompetence uvedená 
problematika spadá (ministerstvo vnitra, ministerstvo školství mládeže a 
tělovýchovy, ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady atd.). NNO často 
pracují ve značně náročných podmínkách a existenční nejistotě v důsledku nízkých 
finančních zdrojů. „…S rostoucí závislostí NNO na financování ze strany státu narostla za 
poslední léta administrativní náročnost poskytování služeb těchto nezávislých subjektů. Tento 
trend byl způsoben často přehnanými nároky ministerstev coby donorů či přerozdělovatelů na 
vyúčtovávání a dokumentaci aktivit NNO…“ (Szczepaniková, 2010). Neziskové 
organizace mají velkou výhodu především v tom, že mají možnost práce v terénu a 
rychleji reagují na vývoj vnějších potřeb svých klientů. Jak ale uvádí Szczepaniková 
ve své dizertační práci, mění se v NNO kritéria posuzování úspěšnosti projektů. 
Ubývají kvalitativní kritéria, která jsou nahrazena kvantitativními, např. kolik osob 
se zúčastnilo daného projektu, ovšem chybí například sledování dlouhodobého 
dopadu projektů na jejich život. Snaha o snadnou administraci projektů může vést 
k byrokratizaci služeb neziskového sektoru a ztrátě výše uvedených předností - 
pružnosti a individuálnímu přístupu ke klientům.  

Hlavní náplní neziskových organizací, které se zabývají problematikou migrace, je 
poskytování právní, sociální a psychologické pomoci těm osobám, které z 
nejrůznějších příčin musely opustit zemi svého původu a žádají o ochranu na území 
České republiky, ale i ostatním cizincům bez rozdílu pobytového statutu.  
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Tabulka 13 Přehled NNO zabývající se asistencí při nostrifikaci dokladů pro azylanty   

NÁZEV ORGANIZACE TYP ČINNOSTI* 

Centrum pro integraci cizinců (CIC)  
Asistence při vyřizování nostrifikace např. v rámci aktuálního 
projektu „Perspektiva - cizincům rovné šance, trhu práce 
kvalifikovanější pracovní sílu“, realizace 2009-2011  

Diecézní charita Brno – oddělení migrace 
Partnerská organizace k projektu „Jihomoravské regionální 
centrum na podporu integrace cizinců“ v jehož rámci je 
poskytována i asistence při vyřizování nostrifikace dokladů. 

Diecézní charita Plzeň - Poradna pro cizince a 
uprchlíky 

Hlavní náplní práce je poskytování základního a odborného 
sociálního poradenství. Uživatele mohou požádat o informace 
týkající se nostrifikace dokladů jejich vzdělání, nebo asistenci 
při vybavování nostrifikace. 

Diecézní charita Litoměřice-poradna pro uprchlíky 
a migranty 

V rámci sociální služby speciální poradenství je poskytována 
asistenci i v oblasti nostrifikace, v rámci témat, je však tato 
oblast spíše menšinová. 

Komunitní centrum InBáze 
Nostrifikace pouze okrajově, v rámci pracovního poradenství 
pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou.    

META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých 
migrantů 

Jedna ze základních činností organizace, v rámci sociálního 
poradenství orientované na vzdělávání je i pomoc při procesu 
uznání rovnocennosti dokladů o předchozím studiu.  

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)  
Jednou z hlavních aktivit je pomoc při ověřování dokladů o 
vzdělání ze země původu. Realizace projektu „Jihomoravské 
regionální centrum na podporu integrace cizinců“. 

Poradna pro integraci (PPI) 
V rámci sociálního poradenství je i asistence při nostrifikaci 
dokladů.  

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)  V rámci projektu „Podaná ruka 2“ je asistence při vyřizování 
žádostí o nostrifikaci dokladů. 

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 

Organizace poskytuje pomoc uprchlíkům a dalším kategoriím 
cizinců (právním, sociálním a psychologickém poradenství, v 
realizaci volnočasových a vzdělávacích programů. V rámci 
sociálních služeb je poskytována asistence při nostrifikaci. 

Žebřík (Centrum podpory cizinců)  

Informační a poradenské středisko pro podporu integrace 
cizinců. Poskytuje informace, pomoc nebo asistenci v sociální, 
pracovní a školské oblasti a asistenci na úřadech. V rámci 
těchto služeb je poskytována asistence při nostrifikaci. 

* u všech uvedených NNO je pomoc při nostrifikaci pouze jednou z prováděných činností, většinou 
v rámci sociálního nebo pracovního poradenství nebo určitého projektu 

8.1 Základní identifikované problémy 

Pokud se srovnávají všechny aspekty integrace cizinců/azylantů do většinové české 
společnosti, pak patří podle oslovených zástupců neziskového sektoru, vzdělávání a 
přístup azylantů ke vzdělání k nejméně problematickým sférám. Přístup na pracovní 
trh, obstarání bydlení či zdravotní péče se jeví jako procesy obtížnější. Jsou zde však 
důležité souvislosti. Uznání vzdělání se může stát odrazovým můstkem k lepší práci, 
kvalitnější zaměstnání přináší více zdrojů a může azylantovi zajistit kvalitnější 
bydlení, které si před tím nemohl s finančních důvodů vůbec dovolit. 

I přesto se však v procesu nostrifikace vyskytují jisté legislativní překážky, které 
mohou azylantovi značně zkomplikovat cestu k uznanému vzdělání na našem 
území. Podle sociálních pracovníků, je legislativní systém sestaven vcelku 
srozumitelně a čitelně. Nostrifikace základního a středoškolského vzdělání se zdá 
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obecně jednodušší, větší komplikace pak nastávají spíše u uznávání vzdělání 
vysokoškolského na všech jeho stupních.  

Lucie Horňáková, sociální pracovnice, která má značné zkušenosti s asistencí 
cizincům při nostrifikaci, identifikuje tři základní problémy, se kterými se při své 
praxi setkává. Prvním problémem je tzv. diploma supplement, neboli dodatek 
k diplomu, který vysoké školy při uznávání po žadatelích vyžadují. V některých 
případech, jde-li zejména o obory humanitního směru, lze tento dokument často 
obejít. Záleží na vysoké škole, která konkrétní případ projednává. Často se stává, že 
je v tomto případě žadateli osvědčení o uznání vzdělání vydáno, avšak v nižším 
stupni než jej vystudoval v zemi původu. V praxi to znamená, že místo 
magisterského stupně je mu přiznán pouze stupeň bakalářský. S touto praxí se 
setkávají i další pracovníci neziskových organizací. Tento postup je typický i pro 
obory právní vědy, kdy je problematické uznat studium práva jiné země. Takový 
žadatel sice vysokou školu vystudoval, má k ní potřebné dokumenty, ale nezná 
právo české. U ostatních, nehumanitních oborů, je „obcházení“ dodatků k diplomu 
mnohem problematičtější. V takových případech pomáhají rodinní příslušníci nebo 
místní neziskové organizace, které se snaží azylantovi zajistit potřebné dokumenty. 
Avšak ani tato pomoc nemusí vést k úspěšné nostrifikaci.  

„… Já jsem zdravotní sestra všeobecná. Na magistrátu jsem byla a chtěla zjistit, co mám jako 
všechno připravit, jaký dokumenty pro tu nostrifikaci bych udělala. Já mám jenom ten diplom, 
že jsem skončila školu, ale tam nejsou hodiny z každého roku, kolik hodin jsem učila. Jakože 
nám to nedávali. A tady, když skončíš, tak musíš mít hodiny, kolik jsi učil každý rok. Tak já 
jsem se snažila z domova jako z té školy dostat ty hodiny. Tak já nic nemohla dělat, jenom 
jsem zavolala rodičům a jsem prosila maminku, aby tam jela. Maminka tam odjela, se zeptala, 
tam říkali, proč já potřebuju ty hodiny, když v Moldavsku můžeš pracovat jenom s tím 
diplomem, že to stačí. Tak oni rozuměli, že já potřebuju někam za hranice, oni nechtěli dát už. 
Kvůli tomu já nemám tu nostrifikaci, že nemám všechno, chybí mi ty papíry…“ (azylantka 
z Běloruska) (Hladíková, 2008).  

Absenci konkrétních dokladů o vzdělání považuje za jeden z hlavních problémů 
Hana Marková z organizace META a Iva Chvojková, sociální pracovnice Poradny 
pro integraci (PPI). Nemusí se však vždy jednat pouze o absenci všech dokladů. 
Často jsou zahraničními vysokými školami vydány pouze diplomy, ke kterým však 
již nejsou dodány výpisy předmětů v rámci daného studia. Někdy jsou předměty 
pouze doplněny známkami, chybí však časová dotace, což mnohé vysoké školy 
požadují (již výše zmíněný diploma supplement). Iva Chvojková dále uvádí, že se 
vysoké školy někdy dotazují na závěrečné absolventské práce (magisterské či 
bakalářské) a je pro ně problémem, když je žadatel–azylant nemá k dispozici. Jak už 
bylo zdůrazněno, není z podstaty často možné, aby azylant při svém útěku ze země 
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původu myslel na to, které doklady a dokumenty vzít s sebou. „…Ti lidé sem často 
přijedou jen s jednou taškou, je to pro ně velmi obtížná situace…“ (Chvojková, 2010).  

Druhým, závažnějším problémem je tzv. Apostila a superlegalizace. Pokud jde o 
země, kde jsou zapotřebí osvědčení zastupitelského úřadu České republiky 
v konkrétní zemi, popř. ministerstva zahraničních věcí původního státu, o tom, zda 
daná škola existuje a zda jsou razítka a podpisy pravé, nastává v případech azylantů 
problém. Ještě nešťastnější kombinace vzniká ve chvíli, když navíc azylant pochází z 
tzv. zhrouceného státu32. Typickým příkladem pro Českou republiku jsou uprchlíci 
ze Somálska. V zemi ve válečném konfliktu, kde vládne korupce a rozvíjí se obchody 
na černém trhu, se Apostila i superlegalizace těžce shání. „… Už jsem setkala se situací, 
kdy se český konzulát zaručil, že škola v dané zemi opravdu existuje, ale vzhledem 
k vyhrocené situaci je prakticky nemožné zajistit legální ověření, s největší pravděpodobností 
by pocházelo z černého trhu (…) vysoká škola nakonec toto tvrzení akceptovala a vzdělání 
uznala…“ (Horňáková, 2010).  

Iva Chvojková dodává, že někdy na straně vysokých škol nastane také problém 
s uznáním pravosti dokladů, podpisů a razítek z důvodu podezření z falšování 
dokladů. Takovou žádost, respektive dokumenty k ní přiložené, poté označí jako 
nevěrohodné a žádost o uznání vzdělání kompletně zamítne. Iva Chvojková dodává, 
že se bohužel ve své praxi setkala i s oprávněným podezřením o falzifikát 
předložených dokladů o vzdělání (Chvojková, 2010). Jindy je naopak přesvědčena o 
pravosti dokladů, avšak univerzita trvá na zamítnutí žádosti z důvodů 
nehodnověrnosti. Jak už bylo zmíněno, v případě azylantů, popř. poživatelů 
doplňkové ochrany, je apriory nemožné kontaktovat původní vysokou školu, kde 
byl doklad vydán, k bližšímu přezkoumání případů. Žádný orgán nemůže tímto 
osoby požívající na našem území mezinárodní ochrany jakýmkoliv způsobem 
ohrozit. V případě, že o uznání vzdělání žádá cizinec bez mezinárodní ochrany, pak 
může příslušný pracovník dané vysoké školy kontaktovat vzdělávací instituci v zemi 
původu cizince a může si tak ověřit, popř. doplnit požadovaná fakta. Proces je tam 
mnohem jednodušší a vzdělání se dokazuje snadněji. 

Třetím problémem, se kterým se sociální pracovníci setkávají, jsou státní závěrečné 
zkoušky v podobě známé z českého vysokoškolského prostředí. V některých zemích 
(nejen rozvojových) nejsou takové zkoušky vůbec realizovány. Tudíž je pro žadatele 
nemožné výsledky zkoušky a absolvované předměty doložit. To je pro vysoké školy 
nepřekonatelný problém. Žadateli pak nezbývá nic jiného než státní závěrečné 
zkoušky absolvovat na české vysoké škole, a to buď v českém jazyce, nebo pokud jde 

                                                 
32 Zhroucený stát čili failed state, je země, která ztratila schopnost vykonávat základní funkce státu, 
nemá ústřední vládu nebo kontrolu nad částí svého území (Steward, 2007). 
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o akreditovaný program v angličtině, pak je možné státní zkoušky vykonat v tomto 
jazyce. Vše opět záleží na konkrétním případě, konkrétní škole.  

Oslovení zástupci neziskových organizací se shodují na tom, že nejvíce 
problematickým oborem zůstává medicína a zdravotnické profese obecně. Celý 
proces uznávání lékařského vzdělání by se dal rozdělit do dvou kroků. Prvním je 
vlastní uznání diplomu. Již tento krok je velmi problematický a často na něm končí 
velká část žádostí. Nostrifikace těchto oborů totiž nekončí pouze uznáním diplomu a 
dalších potřebných dokumentů. Je zapotřebí splnit druhý krok, a tím je u lékařů 
úspěšné absolvování aprobační zkoušky33, která se v ústní části skládá z oborů 
gynekologie, pediatrie, vnitřního lékařství a chirurgie. Zkouška probíhá v českém 
jazyce a je výrazně zpoplatněna34. Po zdárném absolvování aprobační zkoušky je 
žadateli uznána odborná způsobilost a je nyní na stejné úrovni jako čerstvý absolvent 
medicíny na české vysoké škole. Veškeré informace o zkoušce, včetně okruhů, jsou 
dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Úspěšné vykonání 
zkoušek však žadateli nezaručuje povolení k výkonu vlastní praxe. Nejprve musí 
následovat dvouletá praxe v dané specializaci pod supervizí za velmi nízkých 
platových podmínek. Pokud už k samotnému uznání dojde, dochází k problému, jak 
dokázat předešlou praxi, splněné atestace a hodiny strávené v nemocnicích v zemi 
původu. Podle Lucie Horňákové je tento postup pro cizince velmi demotivující. 
Lékaři, kteří jsou mezi azylanty, tak často zůstávají bez nostrifikace svých diplomů a 
vykonávají zaměstnání mimo tento obor nebo jsou dokonce nezaměstnaní. A to i 
v případě, pokud se jedná o velmi kvalitně vzdělané lékaře z oblastí Blízkého a 
Středního Východu, kteří často studují medicínu v anglickém jazyce. 

Jak uvádí Hana Marková, zvláštním případem jsou také obory specifické pro danou 
zemi (např. lodní inženýrství nebo petrochemie). V takových případech rozhoduje o 
uznání diplomu MŠMT, protože není možné najít ekvivalentní vysokoškolský obor. 
„…Měli jsme tady klientku, azylantku z Ukrajiny, které měla vystudovanou historii Ukrajiny 
pro základní školy, nejblíže našemu pojetí to byla vlastivěda pro první stupeň. Nostrifikace jí 
byla uznána, ale vlastivědu v České republice učit nemůže…“ (Marková, 2010). 
Problematické případy se na MŠMT řeší až rok.  

                                                 
33 Aprobační zkouška se koná před zkušební komisí a má čtyři části. Prvním písemným testem se 
ověřují odborné znalosti a druhým písemným testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a 
základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v ČR. Testy lze vykonat v jazyce českém, 
anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Třetí částí je absolvování praktické části pod 
odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti, v trvání pěti měsíců v rozsahu 
stanovené týdenní pracovní doby. V průběhu praxe je nutno vypracovat pět případových studií, ze 
kterých si zkušební komise vybere jednu případovou studii, kterou uchazeč pří ústní zkoušce bude 
obhajovat. Čtvrtou částí je ústní zkouška ověření odborných znalostí a schopnost vyjadřovat se v 
českém jazyce (MZ ČR, 2010).   
34 Poplatek činí 7 000,- Kč za jednu zkoušku, v případě opakování zkoušky je poplatek 10 000,- Kč, při 
každém dalším opakování 15 000,- Kč (MZ ČR, 2010). 
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Jak už bylo zmíněno, pokud dojde k zamítnutí žádosti, jak ze strany školského 
odboru určitého kraje, tak veřejnou vysokou školou, je žádost postoupena MŠMT. 
Neziskové organizace, které se v této problematice pohybují, mají s pracovníky 
ministerstva velké zkušenosti, jsou s nimi v kontaktu a často díky „nátlaku“ 
dopomůžou vyřešit určitý případ. „…Měli jsme případ klienta, žadatele – azylanta, tomu 
však byla žádost o uznání vysokoškolského vzdělání zamítnuta z důvodu, že jím vystudovaný 
program nebyl na dané vysoké škole akreditován. Klient se odvolal na MŠMT, kde jsme díky 
kontaktům napomohli tomu, aby byla žádost rozeslána všem univerzitám, které by mohly 
daný program realizovat (…) vzdělání mu nakonec bylo uznáno …“(Chvojková, 2010). 
K tomu dodává Michaela Schifflerová z neziskové organizace SIMI, že se často 
sociální pracovníci setkávají s problémem, jak klientům vysvětlit, že jim vzdělání 
nebylo uznáno. Pro klienty je pak těžké pochopit, proč jim nebylo vysokoškolské 
vzdělání uznáno, popřípadě nebylo uznáno v celém rozsahu. „…I když se jim snažíme 
vysvětlit, že naši studenti mají vyšší hodinové dotace a podobně, stejně jim to přijde 
nespravedlivé a nechtějí se s rozhodnutím smířit…“ (Schifflerová, 2010). Tato situace 
nastává především u studia práva nebo u studentů z bývalého sovětského bloku, kdy 
se výrazně liší počet odstudovaných let. Například pro Rusko, Ukrajinu, Arménii, 
Mongolsko nebo Kazachstán jsou typické tzv. jedenáctiletky. Za jedenáct let mají 
studenti splněnou základní i střední školu a mají možnost pokračovat na vysoké 
škole. Titul z magisterského stupně získávají ve věku 21 let. „…Školské systémy 
jednotlivých zemí se liší a dost často je těžké posoudit, zda se například jedná o úroveň ZŠ 
nebo SŠ – někdy je to něco mezi…“(z odpovědi T. Malochové v dotazníkovém 
průzkumu 2010).  

Dalším, a podle Ivy Chvojkové, nejzásadnějším problémem, se kterým se v praxi 
pracovníci neziskového sektoru v souvislosti s nostrifikací setkávají, je jazyková 
bariéra. „…Je to běh na dlouhou trať, azylantům trvá velmi dlouho, než se naučí česky, což 
je staví před značné problémy…“ (Chvojková, 2010). Podle zákona o azylu je jednou 
z náplní Státního integračního programu realizace bezplatných kurzů českého 
jazyka. Nabídka bezplatného kurzu musí být azylantovi učiněna Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení azylu. Tyto kurzy by měla zajišťovat jediná nezisková 
organizace – Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) (Krchová, 
Víznerová, 2008).  

Realita je však poněkud odlišná. „…Už rok jsme tady neměli jediného azylanta, který by 
chodil na kurzy češtiny, oni by i chtěly, ale žádné nejsou v této době bohužel realizovány (…) 
to se raději ani nezmiňuji o kurzech pro „doplňkáře“…“ (Chvojková, 2010). Podle 
vyjádření SOZE je situace poněkud komplikovanější. Martin Punčochář uvádí, že SIP 
by měl opravdu ze zákona garantovat výuku českého jazyka všem azylantům a 
osobám s doplňkovou ochranou starších 16 let (do té doby se počítá s výukou češtiny 
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v rámci povinné školní docházky na základní škole). Od roku 2002 do roku 2009 tyto 
kurzy zajišťovala nezisková organizace SOZE vždy v rámci tříletých projektů 
předkládaných na MŠMT. Od začátku roku 2010 však v rámci SIPu nejsou tyto kurzy 
vůbec realizovány. Martin Punčochář dále vysvětluje vzniklou situaci. „…Výběrového 
řízení MŠMT, které se konalo na podzim roku 2009, se účastnilo celkem pět subjektů. Ještě 
před vyhlášením výsledků však bylo výběrové řízení přerušeno a v důsledku toho nebylo 
určeno, který ze subjektů bude dále výuku českého jazyka pro osoby s mezinárodní ochranou 
zajišťovat…“(Punčochář, 2010). Jediné fungující kurzy češtiny v rámci SIPu jsou 
realizovány v integračních azylových střediscích, které zajišťuje Správa uprchlických 
zařízení, která spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. MV se také snaží o rozšíření svých 
kompetencí v rámci výuky českého jazyka pro azylanty, což bude legislativně 
ošetřeno v novele cizineckého zákona, který vejde v platnost v příštím roce 2011. 
Zatím není také jasné, kdo bude mít kurzy češtiny v rámci SIPu v kompetenci v roce 
2011.   

Otázka češtiny azylanty doprovází na každém kroku. Pokud bychom chtěli problém 
zasadit do kontextu vzdělání a uznávání nostrifikace, pak může být neznalost češtiny 
jedním z hlavních důvodů, proč azylant k procesu nostrifikace vůbec nepřistoupí. 
Tito lidé pak zůstávají u podřadných profesí bez možnosti dalšího profesního růstu. 
„…Všichni azylanti tam začínají, neznám jediného azylanta, co by nezačínal na stavbě a 
jedinou azylantku, co by nezačínala jako uklízečka, bez rozdílu vzdělání (…) většina z nich je 
buď středoškolsky, nebo vysokoškolsky vzdělaná…“ (Chvojková, 2010).  Strach z udělení 
nostrifikační zkoušky, která je prováděna v češtině, vede azylanty k nečinnosti něco 
s problémem dělat. Jít k takové zkoušce je zapotřebí dobrá znalost češtiny, což je pro 
mnohé nepřekonatelná překážka. Navíc je zapotřebí často odborné češtiny 
v závislosti na oboru, který si chce žadatel nechat uznat. Jak poznamenává Iva 
Chvojková „…Znalost konverzační češtiny vám v žádném případě nezajistí úspěšné 
zvládnutí nostrifikační zkoušky…“.  Hana Marková však dodává, že má žadatel ze 
zákona právo na tlumočníka. U těchto tlumočníků však musí klient počítat s vyšší 
finanční náročností, kdy se hodina tlumočení pohybuje kolem 300,- Kč. Někteří 
tlumočníci si účtují pevnou půldenní sazbu, která činí v průměru 4000,- Kč 
v závislosti na jazyku, ze kterého tlumočí. Pokud je nařízeno více zkoušek, pak je 
praxe taková, že mohou být rozděleny do více dnů. Tím finanční zátěž ještě narůstá. 
Takový finanční obnos je pro většinu azylantů nepřijatelný a diskriminující. Vedoucí 
oddělení Odboru školství Jihomoravského kraje Dagmar Kostrhůnová má s 
tlumočníky zkušenost především u žadatelů z Ukrajiny a Ruska. Poznamenává však, 
že jsou to žadatelé z dobře zajištěných rodin, kde takový obnos není problémem. 
Většinou jde o cizince, kteří chtějí na českých vysokých školách dále pokračovat ve 
studiu. V žádném případě se nejedná o azylanty.   
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S jazykovou bariérou také souvisí další problém – neznalost odborné terminologie. 
Nepřesnost překladatele, který nezná korektní znění českých ekvivalentů v odborné 
terminologii určitého oboru, může způsobit, že se bude výpis předmětů lišit od 
skladby téhož oboru u nás. Tyto odlišnosti, které mohou vést k zamítnutí žádosti, 
mohou být způsobeny právě nepřesným překladem. Neziskové organizace se snaží 
svým klientům hledat kvalitní a především levné překladatele, aby nostrifikace 
znamenala pro azylanta/cizince co nejmenší finanční zatížení. 

Poslední komplikací, se kterou se azylant setkává, je relativně dlouhý proces 
nostrifikace. S tímto problémem se ztotožňují všichni zástupci oslovených 
neziskových organizací. Ze zákona jsou sice stanoveny lhůty35, za jakých má být 
odborem školství krajského úřadu, vysokou školou nebo MŠMT rozhodnuto, praxe 
však bývá odlišná. Sociální pracovnice z neziskové organizace SIMI ale vysvětluje, že 
na vině nejsou určitě sami úředníci. Je to spíše problém pracovní kapacity na tomto 
oddělení MŠMT. Nelze však předpokládat, že při dnešní vládní politice a koncepci 
snižování počtu státních úředníků, by se měla situace v nejbližší době nějak 
dramaticky změnit. Zcela jistě ne k lepšímu. Na vině jsou však často i samotní 
azylanti. Dochází k situacím, kdy je žádost azylanta zamítnuta a on se v zákonem 
dané době36 nestačí z různých důvodů odvolat. Podle Ivy Chvojkové jsou pak na 
řadě opět neziskové organizace. Ze své praxe zná takové případy, kdy museli 
sociální pracovnice žádat úředníky MŠMT o projednání odvolání i přes promeškání 
termínu podání žádosti k tomuto odvolání. Což samozřejmě celý proces značně 
prodlužuje. „…Azylanti mají často jiné starosti, závažnější existenční problémy a nestihnou 
se proti zamítnutí odvolat v požadovaném termínu…“ (Chvojková, 2010). K dalšímu 
prodloužení procesu může přispět také to, že se azylant přestěhuje, dokumenty o 
rozhodnutí jsou mu však poslány na starou adresu, tam však už azylant nepobývá.  

Všichni oslovení zástupci neziskových organizací, se shodují na tom, že velmi 
důležitým faktorem zůstává, s jakým úředníkem a na kterém krajském odboru 
školství jednáte. „…To, co jeden úředník odmítne, řekne, že to v žádném případě nejde, tak 
se u druhého, s totožným případem, setkáte s opačným přístupem…“ (Marková, 2010). Jako 
problém se v individuálních případech jeví i formalistický přístup úředníků. Roman 
Striženec z Diecézní charity v Litoměřicích k tomu uvádí svoji zkušenost s paradoxní 
situací, kdy má sice klientka nostrifikován zahraniční vysokoškolský diplom a chtěla 
by dále studovat na české vysoké škole. Ale pro podání přihlášky je po ní požadován 
doklad o ukončení střední školy, ten bohužel nemá, má pouze vysokoškolský 
diplom, jenže úředníky je vyžadováno maturitní vysvědčení. 

 

                                                 
35 30 dnů od převzetí žádosti, v komplikovanějších případech až 60 dnů   
36 15 dní od vydání rozhodnutí 
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Příklad azylantky z Kamerunu 

Azylantka, se kterou byl proveden rozhovor, přišla před přibližně dvěma lety do 
České republiky, kde požádala o azyl, který jí byl přiznán. V letošním roce začala 
řešit otázku vzdělání, konkrétně uznání vzdělání ze země původu. Azylantka 
vystudovala obor „technik“ zakončený maturitní zkouškou v roce 1991. Své vzdělání 
si dále rozšířila studiem na vyšší odborné škole, konkrétně oborem „zdravotní 
sestra“. Tuto profesi pak v Kamerunu vykonávala mezi lety 2000 a 2008. Po příchodu 
do ČR jí byl však uznán pouze diplom středoškolský v oboru technik. A jak dodává 
Michaela Schifflerová z neziskové organizace SIMII „…Pokud by se nejednalo o 
azylanta, ale cizince s jakýmkoliv jiným typem pobytu v ČR, pak by určitě neměl šanci při 
této nostrifikaci uspět…“ I přes letité profesní zkušenosti a vzdělání zdravotní sestry, 
tuto profesi v naší zemi nemůže vykonávat. Důvodem byla absence dokladů. 
Azylantka měla k dispozici pouze diplom bez výpisu předmětů a hodinové dotace. 
Navíc se jedná o zdravotnické vzdělání, které je vždy problematičtější nostrifikovat 
než vzdělání jiného oboru. Azylantka by však ráda ve zdravotnictví pracovala (např. 
jako ošetřovatelka, pečovatelka apod.) i v České republice, zatím to však není možné. 
Aby se více přiblížila své původní profesi, řádně absolvovala rekvalifikaci v oboru 
„záchranář". Ale jak sama podotýká, na srovnávací zkoušky v oboru zdravotní sestra 
nemá dobrou češtinu. V současné době je klientka SIMI na úřadu práce a za asistence 
sociálních pracovnic se snaží zajistit si práci. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejčastějším důvodem nostrifikace diplomů se 
stává snaha zvýšit šance uplatnit se na trhu práce, či získat přístup k atraktivnějším 
pracovním pozicím.  

9. REKVALIFIKACE 

Jednou z cest, jak zvýšit zaměstnanost azylantů a zlepšit jejich přístup na trh práce 
v České republice mohou představovat rekvalifikační kurzy. S hledáním vhodných 
rekvalifikačních kurzů azylantům pomáhají pracovníci neziskových organizací 
v rámci řady projektů, jež se soustředí na uplatnění azylantů na českém trhu práce.  

Azylanti, jako uchazeči o zaměstnání, spadají do kategorie osob, které vyžadují 
zvýšenou pozornost při zprostředkování zaměstnání. Jejich obzvláště znevýhodněná 
situace je dána především faktem, že se tito lidé přechodně ocitli v mimořádně 
náročných podmínkách, například z důvodu neuspokojivé znalosti českého jazyka, 
nedostatečné znalosti sociokulturní reality v České republice, popřípadě díky 
problémům s uznáním kvalifikace získané v zahraničí37. 

                                                 
37 Podle § 33 odst. 1 novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti platné od 1. ledna 2009 
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Po vstupu České republiky do Evropské unie a přijetí Evropské strategie 
zaměstnanosti musí Česká Republika naplňovat jednotlivá opatření jejich hlavních 
směrů, a to prostřednictvím každoročně vyhlašovaných Národních akčních plánů 
zaměstnanosti (Horák, 2007). Ve většině evropských zemí, a to bez ohledu na systém 
sociálního státu, je stále více zdůrazňována důležitost individuálních akčních plánů 
(IAP)38. Tyto plány by měly sloužit jako úvodní proces pro následný postup 
směřovaný k nezaměstnaným klientům (Horák, 2007). 

Úřady práce v České republice mají ze zákona povinnost vypracovávat individuální 
akční plány (Individual Action Plan, popř. Jobseeker’s Plan) mimo jiné všem 
azylantům, kteří požádají o zprostředkování zaměstnání, a tím o zařazení do 
evidence uchazečů o zaměstnání39. Ve Velké Británii, Švédsku a Finsku je IAP v 
současnosti nabízen většině mladé a dospělé populaci nezaměstnaných (Horáková, 
2003).  

Individuální akční plány tvoří jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (tzn. 
individuální poradenství, rekvalifikace, absolventská místa, příspěvky na mzdu, 
veřejně prospěšné práce atd.). Podle zákona je podmínkou sestavení IAP evidence na 
úřadě práce (ÚP) v minimální délce 5 měsíců40. Avšak podle některých oslovených 
úřadů práce jsou tyto plány sestavovány již během druhé až třetí schůzky uchazeče o 
zaměstnání na úřadu práce. Příkladem může být vyjádření Úřadu práce v Ústí nad 
Labem, kde je IAP sestaven u 99 % případů před pátým měsícem evidence na jejich 
úřadě. Z počátku je IAP sepsán velmi obecně, později se blíže specifikuje a podle 
individuálních potřeb se upravuje a aktualizuje. Se stejnou praxí se uchazeči mohou 
setkat i na dalších úřadech práce po celé České republice. Jak doplňuje pracovnice 
Úřadu práce v Jaroměři, azylanti ve většině případů o IAP nemají zájem. Po 5. měsíci 
evidence je však pro ně tato procedura ze zákona závazná a musejí na ni přistoupit. 
Zároveň se ale domnívá, že nezájem je spíše způsoben velkým množstvím „jiných 
starostí“, se kterými se azylanti potýkají, popřípadě se špatně orientují v 
požadavcích, které jsou na ně kladeny ze strany úřadů práce, například z důvodu 
jazykové bariéry. IAP jsou nabízeny všem azylantům – uchazečům o zaměstnání bez 
rozdílu věku. Zhotovení IAP nelze podle novely zákona č. 435/2004 Sb. z roku 2009 
odmítnout (MPSV, 2009). Pokud by došlo k přerušení spolupráce na sestavení 
akčního plánu uchazečem o zaměstnání, může být uchazeč vyloučen z evidence na 
úřadu práce (ENC, 2005).  

                                                 
38 Na vytvoření IAP jsou v ČR založeny programy Nového startu a První příležitosti. Ve Velké Británii 
jsou to např. programy New Deal (Horák, 2007) 
39 § 33 odst. 1 novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti platné od 1. ledna 2009. 
40 Například v Itálii je tato doba stanovena na minimálně 3 měsíce, ve Francii 4 měsíce, v ostatních 
zemích EU až 6-12 měsíců (Horák, 2005)  
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Jak ale nakonec dodává pracovnice ÚP v Jaroměři41, v případě, že se azylant 
nedostaví na smluvenou schůzku, seminář apod. v rámci IAP, „…pak se snažíme 
postupovat více individuálně a problém řešíme nejprve neformální cestou, snažíme se 
kontaktovat místní azylové středisko, aby své klienty upozornili. V případě, že se tato situace 
ale opakuje několikrát, jsme nuceni vyřadit takového uchazeče z evidence42…“.   

Jak už bylo nastíněno, pracovník úřadu práce by měl ve spolupráci s klientem 
vypracovat IAP s cílem rozšířit možnosti uchazeče pro jeho uplatnění na trhu práce43. 
Vedoucí oddělení zprostředkování odboru realizace služeb zaměstnanosti 
Ministerstva práce a sociálních věcí navíc dodává, že význam individuálních akčních 
plánů nespočívá ve zprostředkování zaměstnání, jak je mnohdy chybně 
interpretováno, ale pouze v poradenských aktivitách a nabízených školeních 
(Gerstnerová, 2010).    

Nevládní neziskové organizace, které spolupracující s azylanty, povinnost úřadů 
práce vypracovávat IAP pro azylanty velmi podporují. Jsou přesvědčeni, že jedině 
individuální sociální práce s klientem pomůže azylantům nalézt odpovídající 
profesní uplatnění. Ideální formou individuální sociální asistence je tzv. guided 
approach, jelikož azylanti čelí dle názoru sociálních pracovníků obvykle větším 
problémům, než je tomu u nezaměstnaných uchazečů z řad většinové společnosti 
(Gerstnerová, 2010). Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou individuální akční 
plány opravdu individuální. Podle vyjádření některých pracovníků ÚP jsou IAP 
spíše formalitou, dalším byrokratickým zatížením. Uchazeči by neměli mít od IAP 
nereálná očekávání. Praxe, která se realizovala ještě před zavedením IAP, se 
v mnohém nelišila od postupu v rámci IAP. Jak dodává pracovnice ÚP v Praze, 
k tomu, aby uchazeči pomohli sehnat dobrou práci, není potřeba žádný plán. Pokud 
je trh přesycen a práce v regionu jednoduše není, pak nemá v rámci IAP stejně co 
nabízet a uchazeč pak odchází domů s velmi stručným obsahem IAP. Na druhou 
stranu, v určitých případech může IAP sloužit jako prostředek, jak některé 
dlouhodobé pasivní uchazeče donutit k větší aktivitě (např. v rámci projektu ÚP 
povinnou účastí na semináři, který je do konkrétního IAP zapracován a uchazečem 

                                                 
41 V Jaroměři se nachází jedno ze čtyř integračních azylových středisek v ČR. 
42 Vyřazení z evidence ÚP je na základě správního řízení, nikoli rozhodnutím konkrétního pracovníka 
- poradce ÚP. 
43 IAP je dlouhodobý proces poradenství a je rozdělen do tří etap. Jednotlivé etapy jsou na základě 
dohody mezi uchazečem a úřadem časově ohraničeny, hranice je možno upravovat. Cílem první etapy 
je, aby uchazeč získal dostatek informací, např. informace o právech a povinnostech uchazeče o 
zaměstnání, nabídka služeb úřadu práce, pozvánka na informační schůzku (možnosti rekvalifikace, 
možnosti podnikání, možnosti individuálních akčních plánů). Druhá etapa spočívá zejména v 
přímém zprostředkování (doporučenky, výběrová řízení), analýze získaných informací, zvážení 
reálných možností uchazeče o zaměstnání, dále např. kurzy rozvoje osobnosti, psychologické 
poradenství, atd. Ve třetí etapě jsou vyhodnoceny konkrétní aktivity a konkrétní možná řešení 
(Říhová, 2007) 
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následně podepsán). IAP by měly motivovat samotného uchazeče, ale jak se společně 
shodují všichni oslovení pracovníci úřadů práce, pokud uchazeč sám nechce, mohou 
se jej snažit motivovat donekonečna a výsledek bude neustále stejný.  

Celkově lze shrnout, že IAP jsou spíše nástrojem, jak zkoordinovat práci poradců 
úřadů práce v rámci jednotné struktury platné na celém území ČR. Mohou však 
sloužit alespoň jako návod, jak zmapovat, co uchazeči chybí, co by mu v hledání 
práce pomohlo, kde má šanci a kde musí naopak zapracovat.  

Na základě individuálního akčního plánu mohou úřady práce uchazeči o zaměstnání 
zprostředkovat rekvalifikační kurz. Ten je však dostupný i před vypracováním IAP, 
vždy záleží na konkrétním případu. Tyto kurzy jsou podle oslovené pracovnice 
úřadu práce financovány buď kompletně, částečně nebo vůbec. Tento fakt může být 
z ekonomických důvodů pro žadatele z řad azylantů velmi problematický. Pokud se 
ale azylant nachází v evidenci některého z pracovních úřadů, pak má právo tyto 
kurzy absolvovat zcela zdarma. Problémem však stále zůstává nízká četnost 
zrealizovaných rekvalifikací azylanty. Všechny oslovené úřady práce se shodují, že je 
ze strany azylantů (i cizinců obecně) o rekvalifikační kurzy velmi malý zájem (viz 
Tabulka 14). Nejčastější rekvalifikací zůstávají kurzy češtiny pro cizince, popřípadě 
kurzy počítačové gramotnosti. V některých pobočkách úřadů práce však nejsou 
kurzy češtiny vůbec nabízeny. Pokud v nabídce úřadů práce tyto kurzy jsou, pak 
jsou často s velmi nízkou hodinovou dotací.  

Azylantka z Kamerunu absolvovala v minulém roce rekvalifikační kurz českého 
jazyka pro cizince. Časová dotace však činila pouze 300 hodin. A jak sama 
upozorňuje, velkým problémem byly časté absence vyučující. „…Ona byla opravdu 
dobrá učitelka, ale byla velmi často nemocná. Hodiny byly zrušeny a pak už nebyly nikdy 
nahrazeny. Přišly jsme o ně, nebylo to jednou (…) pak mě tady v Praze, myslím, že to 
bylo SOZE, poslali na další kurz češtiny, ten byl také zdarma, ale bohužel ho po chvíli zrušili, 
nikdo nám ani neřekl proč…“ (přeloženo z francouzštiny).  

Podle pracovnice ÚP v Praze je rekvalifikační kurz češtiny první věcí, kterou se snaží 
klientům nabídnout. Často z důvodu, aby byli tito cizinci schopni vůbec s úředníky 
komunikovat. Čeština se totiž stává velkým problém, se kterým se pracovníci na ÚP 
nejčastěji ze strany azylantů setkávají. I když, jak dodávají, vždy se snaží 
konkrétnímu uchazeči, jenž neovládá češtinu, vyjít vstříc. Vždy záleží na ochotě a 
schopnostech daného úředníka. 

Jak dokazuje Tabulka 14, nejvyšší počet realizovaných rekvalifikací v období leden 
2006 až září 2010 připadá na hlavní město Praha (29), což vyplývá z dominantního 
postavení Prahy jako regionu s největším počtem pracovních příležitostí a silným 
ekonomickým postavením v rámci celé ČR. Na dalších pozicích se objevuje Náchod 



Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 51 

 
(5), Brno-venkov (5) a Karviná (4). Z bližšího dohledání informací vyplynulo, že se 
v případě Náchodu jedná konkrétně o pobočku v Jaroměři, kde se nachází integrační 
azylové středisko. Dle vyjádření pracovnice ÚP v Jaroměři, jedná se v jejich případě 
opravdu o uchazeče z řad azylantů integračního střediska. Totožné vysvětlení bylo 
podáno i ze strany ÚP v Karviné, kde veškeré rekvalifikace azylantů zprostředkovali 
pracovníci ÚP v Havířově, kde se toho času nacházelo Pobytové a integrační azylové 
středisko44. 

 

 

Mapa 3 Podíl úspěšně ukončených rekvalifikací nabídnutých azylantům v letech 2006-2010 podle 
jednotlivých okresů (Zdroj: vlastní zpracování podle dat z Tabulky 14)

                                                 
44 V současné době se v Havířově nachází pouze pobytové středisko. 
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Tabulka 14 Přehled nabídnutých rekvalifikacím nezaměstnaným azylantům v letech 2006 až 2009 (Zdroj: upraveno podle Gerstnerová, 2010 a doplněno podle 

porlat.mpsv.cz o 1.-3. čtvrtletí 2010*) 
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Hl. město Praha 11 9 1 5 4 1 5 2 2 7 7 0 4 2 1 24 5 
Blansko 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Brno-město 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Brno-venkov 0 0 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 
Česká Lípa 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hodonín 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
Jihlava 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Karviná 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Klatovy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 
Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
Louny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
Náchod 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
Ostrava-město 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Plzeň-město 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Teplice 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Třebíč 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Celkem 23 20 2 16 13 3 10 5 4 12 12 0 8 4 2 54 11 
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10. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Hlavním cílem studie byla analýza přístupu osob s mezinárodní ochranou ke 
vzdělání v České republice se zaměřením na proces nostrifikace a uznávání 
vysokoškolských diplomů. Prostor byl také věnován přístupu azylantů a osob 
s doplňkovou ochranou k rekvalifikacím. Problematika byla vyhodnocována jak z 
pohledu státních institucí (krajské úřady, vysoké škole, úřady práce), tak z pohledu 
neziskových organizací. Závěrečná kapitola shrnuje základní zjištění realizovaného 
výzkumu a předkládá doporučení související se zlepšení situace azylantů a osob s 
udělenou doplňkovou ochranou v oblasti uznávání vzdělání a přístupu 
k rekvalifikacím.   

 

Doporučení 

Proces nostrifikace a uznávání vysokoškolských diplomů 
- Apostila a superlegalizace: Podporovat uzavírání bilaterálních smluv o právní 

pomoci v občanských věcech obsahující ustanovení o vzájemném uznávání 
listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování, především s rozvojovými zeměmi. 
Dobrým příkladem je uzavření takové dohody s Moldavskou republikou 
v roce 200545, Uzbekistánem 2003 a Ukrajinou 2002. Tento krok má velký 
význam především pro značné množství moldavských a ukrajinských 
migrantů na našem území. 
 

- Státní závěrečné zkoušky, absolventské práce: Apelovat na vysoké školy, aby při 
uznávání vysokoškolského vzdělání nepodmiňovaly kladné vyřízení žádosti 
složením nebo existencí státních závěrečných zkoušek a obhajob 
absolventských kvalifikačních prací při studiu v zemi původu tak, jak to 
v současné době některé české vysoké školy praktikují. Tyto součásti studia 
nejsou v mnohých zemích (nejen rozvojových) vůbec součástí studia. 
 

- Medicína: Velice náročný proces uznání studia lékařských oborů (testování 
českého jazyka, zkoušky ze čtyř lékařských oborů, práce pod dohledem lékařů 
apod.), který je pro cizince zároveň velmi finančně náročný, by zjednodušilo 
zavedení 1-2ročních odborných kurzů odpovídající vyšším ročníkům studia 
lékařství na českých vysokých školách. V kurzech by byli cizinci vedeni jako 
čeští studenti a měli by zde šanci doplnění chybějících zkoušek a po úspěšném 

                                                 
45 http://www.ambasadamoldova.cz/cs/konzularni-info-a-sluzby/apostila-a-
superlegalizace/zruseni-superlegalizace 
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absolvování kurzu by dostali řádný diplom. Důležité by bylo, aby studium 
bylo zdarma jako pro české studenty. Současné personální problémy v českém 
zdravotnictví by zajisté toto řešení pomohly částečně napravit. Dvouleté 
působení pod supervizí by bylo vhodné snížit na polovinu, tzn. na jeden rok. 
 

- Právo na tlumočníka – Ze zákona není zcela jasné, zdali tlumočník musí být 
soudní. Některé školy tyto soudní tlumočníky vyžadují, i když toto není 
v zákoně výslovně uvedeno. Soudní tlumočník je vždy dražší, což může 
představovat další komplikace při uznávání vzdělání sociálně slabých 
případů. Pokud by zákon nevyžadoval soudní tlumočníky, mohlo by být 
tlumočení u zkoušek finančně dostupnější. 
 

- Zdlouhavý proces: Dodržování zákonem daných lhůt bez prodlev. Pokud 
nejsou na úřadech dostatečné personální kapacity k vyřizování žádostí, je 
nutné, aby příslušný subjekt dodržování lhůt zajistil ze svých zdrojů (např. 
zaměstnáním dalšího pracovníka apod.) 
 

- Jazyková bariéra: Zajistit fungování Státního integračního programu v oblasti 
kurzů českého jazyka pro azylanty a současně udržet stávající počet hodin 
těchto kurzů (600 vyučovacích hodin u skupinového kurzu a 400 vyučovacích 
hodin u individuálního kurzu). Je také nutné zachovat odstupňování 
náročnosti jednotlivých kurzů (začátečníci, pokročilí atd.). Bylo by přínosné 
sestavovat studijní skupiny podle původního jazyka jednotlivých azylantům 
(např. slovanské nebo semitské jazyky) a jejich předešlé jazykové úrovně. 
Doba poskytování kurzů by se měla prodloužit přinejmenším na dobu 24 
měsíců. Důležité je také přizpůsobit tyto kurzy časovým možnostem azylantů, 
především pak pracujícím a ženám s dětmi.   

� Významným krokem by bylo také zavedení „kurzů odborné češtiny“. 
Tyto kurzy jsou především vhodné pro azylanty, kteří chtějí složit 
nostrifikační zkoušky v českém jazyce z odborných předmětů. Této 
možnosti by využili také azylanti hledající práci v odbornějších 
pozicích a k získání zaměstnání jim brání malá slovní zásoba.  

 
Rekvalifikace 
- IAP – Na úřadech práce nejsou dostatečné pracovní kapacity na 

propracovanější verze individuálních akčních plánů a dle vyjádření 
jednotlivých ÚP není kapacitně únosné rozšířit pracovní místa ani pracovní 
doby zaměstnanců (na jednoho uchazeče připadá cca 15 minut). Řešením by 
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bylo zavedení jednoho pracovníka, který by výlučně pracoval se 
znevýhodněnými skupinami včetně azylantů. Mohlo by pak dojít k větší míře 
individualizace akčních plánů a hlubší znalosti problematiky azylantů 
pracovníky ÚP. Vhodná by byla také spolupráce s NNO. Podle vyjádření 
pracovníků ÚP by za současných podmínek zavedení IAP již po 1-2 měsících 
registrace uchazeče na ÚP situaci nijak zásadně neměnilo, jelikož tyto IAP jsou 
dnes spíše formální záležitostí.  

 

- Doporučuji podpořit návrh autorek Krchové a Víznerové, stejně jako 
Gerstnerové: „Poskytnout azylantům sociálního pracovníka a právního poradce, a to 
na dobu 6 měsíců až jednoho roku, kteří by se jim věnovali v jejich prvních krocích od 
udělení mezinárodní ochrany“, jak naznačují zahraniční zkušenosti, kde 
supervize azylantových prvních kroků po udělení statutu mezinárodní 
ochrany je nejefektivnější cestou k jejich úspěšné integraci do většinové 
společnosti (Krchová, Víznerová, 2008, s. 23).  

 

- Masivnější rozšíření rekvalifikačních kurů pro azylanty, zvýšení 
informovanosti azylantů o rekvalifikacích úředníky ÚP a ze strany ÚP 
nabídnutí rekvalifikačního kurzu českého jazyka každému azylantovi, který je 
registrován na ÚP. Rekvalifikační kurz by měl být vybrán dle vzdělanostního 
profilu, schopností a dovedností azylanta, ve spolupráci se zaměstnancem ÚP, 
kde je azylant registrován. 

11. SHRNUTÍ 

Studie Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR byla 
vypracována na základě vyhlášeného zadání ze strany občanského sdružení SOZE 
(Sdružení osob zabývajících se emigranty) na internetové stránce www.soze.cz. 
Hlavním cílem studie bylo provést analýzu podmínek uznávání vzdělání ze zemí 
původu azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou v České republice. Ve 
studii je kladen důraz zejména na aspekty uznávání vzdělání ze zemí původu s 
ohledem na zvláštní ustanovení školského zákona a zákona o vysokých školách, 
nostrifikací a vlastního procesu uznávání zahraničního vzdělání. Zohledněna je i 
praxe subjektů činných v problematice nostrifikace a právní rámec této 
problematiky. Pozornost je věnována důležitým aktérům v procesu nostrifikace, jež 
představují nevládní neziskové organizace, včetně představení jejich aktivit. Studie 
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dále analyzuje problematiku rekvalifikací a jejich dostupnosti pro poživatele 
mezinárodní ochrany v České republice. Informace uvedené ve studii jsou aktuální k 
období mezi 4. listopadem 2010 a 5. prosincem 2010, kdy byly uskutečněny sběr dat a 
vlastní výzkum.  

Základním přístupem pro zpracování cílů studie bylo uplatnění metod sběru 
vstupních informací prostřednictvím studia literárních pramenů (legislativní 
materiály vlády a věcně příslušných ministerstev, dostupné výsledky realizovaných 
výzkumů, aktuální statistické údaje, odborné publikace a články zpracované na 
studované téma jednotlivými výzkumnými pracovišti, materiály publikované 
nevládními neziskovými organizacemi, absolventské práce vysokoškolských 
studentů), e-mailového průzkumu, kterého se zúčastnily krajské odbory školství, 
veřejné vysoké školy (poskytnutí statistických dat) a nevládní neziskové organizace 
pracující s uprchlíky, azylanty a s osobami s doplňkovou ochranou (vyplněním 
předem připravených dotazníků) a polostrukturovaných telefonických a osobních 
rozhovorů se zástupci státní správy a samosprávy, vysokých škol, NGO i azylanty 
samotnými.   

Z provedených šetření vyplývají následující výsledky. V České republice každoročně 
stoupá počet žadatelů o azyl. Od roku 1990 do prosince roku 2009 požádalo v ČR o 
azyl celkem 81 161 cizinců (nejvíce žadatelů pocházelo z Ukrajiny, Ruska, Rumunka, 
Afghánistánu a Bulharska). Od vstupu České republiky do EU a následným přijetím 
tzv. Dublinského nařízení je zaznamenáván evidentní úbytek žadatelů o 
mezinárodní ochranu. V roce 2009 požádalo v České republice o mezinárodní 
ochranu celkem 1 258 cizinců z 60 zemí světa. Azyl byl udělen pouze 75 žadatelům. 
V období červenec 1990 až září 2010 úřady udělily celkem 3612 azylů a 463 
žadatelům byla poskytnuta doplňková ochrana. K 31. 9. 2010 je počet aktuálně 
platných azylantů 2201, uživatelů doplňkové ochrany je 411.  

Ze statistických dat a vyjádření jednotlivých subjektů činných v procesu uznávání 
vzdělání vyplývá, že největší počet žádostí o nostrifikaci je předkládáno v 
Jihomoravském kraji, Středočeském kraji a na Magistrátu hlavního města Prahy. 
Žádosti o nostrifikaci středoškolského vzdělání tak převyšují počet žádostí o uznání 
vysokoškolských diplomů. Dle vyjádření referentky Odboru školství krajského 
úřadu Jihomoravského kraje Dagmar Kostrhůnové není s nostrifikacemi závažnější 
problém. Pokud žadatel nesplňuje veškeré náležitosti, je mu nařízena nostrifikační 
zkouška, kterou může opakovat bez omezení. Žádosti nejsou téměř v žádném 
případě postupovány k přezkoumání na MŠMT v rámci odvolacího řízení. S tímto 
tvrzením souhlasí i Marie Čížková z oddělení vzdělávací soustavy MŠTM ČR, která 
nepovažuje proces nostrifikace za problematický. Tento fakt se opírá i o 
zanedbatelný počet zamítnutých žádostí k poměru kladně vyřízených žádostí v 
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jednotlivých krajích. V rámci vysokých škol je situace složitější. Dochází k četnějšímu 
zamítnutí žádostí, které jsou ve většině případů postoupeny na MŠMT, kde dochází 
k přezkoumání jednotlivých případů. Podle vyjádření jednotlivých rektorátů 
vysokých škol je vysoké procento odvolání vyřízeno kladně ve prospěch žadatele. 
Avšak není výjimkou, že vzdělání není ministerstvem uznáno v celém rozsahu. 
Množství žádostí o uznání vzdělání, které spadá do kompetence Ministerstva vnitra 
a Ministerstva obrany ČR, je v porovnání s ostatními žádostmi pouze v 
zanedbatelném počtu. Je velmi problematické dohledat, kolik žádostí bylo podáno 
osobou požívající mezinárodní ochrany, a zda byla žádost vyřízena kladně. U většiny 
vysokých škol se tento údaj vůbec neregistruje, stejná situace je i u krajských úřadů. 
Dle pracovníků pověřených institucí je však počet těchto osob minimální, podle 
některých vyjádření se pracovníci s azylantem nebo osobou s doplňkovou ochranou 
za celou svoji dosavadní praxi vůbec nesetkali. Pokud některý ze subjektů do 
kontaktu s těmito osobami přišel a zároveň poskytl statistická data pro tuto studii, 
pak uvádí, že tyto žádosti o nostrifikaci byly vyřízeny kladně. Jejich počet se 
pohybuje v řádu jednotek.    

Podle oslovených zástupců neziskového sektoru nepatří vzdělávání a přístup 
azylantů ke vzdělání k výrazně problematickým oblastem. Přístup na pracovní trh, 
obstarání bydlení či zdravotní péči se jeví jako procesy obtížnější. I přesto se však 
procesu nostrifikace vyskytují určité překážky, které mohou azylantovi ztížit cestu k 
uznanému vzdělání v ČR. Podle sociálních pracovníků je legislativní systém sestaven 
vcelku srozumitelně a čitelně. Nostrifikace základního a středoškolského vzdělání se 
zdá být obecně jednodušší, větší komplikace pak nastávají spíše u uznávání 
vysokoškolského vzdělání na všech jeho stupních. Dle oslovených zástupců 
neziskového sektoru jsou nejčastějšími problémy při uznávání vzdělání absence 
konkrétních dokladů (u vysokoškolského vzdělání především tzv. diploma 
supplement) a v některých případech také závěrečné absolventské práce. Některé 
vysoké školy navíc vyžadují seznam státních závěrečných zkoušek v podobě 
užívaných v českém prostředí. Dalším problémem je tzv. Apostila a superlegalizace 
u zemí, se kterými nemá ČR sjednanou bilaterální smlouvu. Zástupci NNO se 
shodují, že nejproblematičtější je uznávání vzdělání lékařů a ostatního 
zdravotnického personálu. Problém může také nastat u studijních oborů, které jsou 
specifické pouze pro konkrétní země. Zřejmě nejzásadnějším problémem, se kterým 
se v praxi pracovníci neziskového sektoru v souvislosti s nostrifikací setkávají, je 
jazyková bariéra. S tím souvisí především nízká hodinová dotace kurzů češtiny a 
počínaje rokem 2010 především problém nenaplňování Státního integračního 
programu v oblasti zaručené výuky českého jazyka pro azylanty. S jazykovou 
bariérou také souvisí další problém – neznalost odborné terminologie ze strany 
překladatelů, kteří mohou odborné názvy přeložit nepřesně a ty se pak neshodují s 
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ekvivalentním oborem u nás. Poslední komplikací, kterou uvedly zástupci NNO a se 
kterou se azylant setkává, je relativně dlouhý proces nostrifikace, především pak 
odvolání na MŠMT.  

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že z pohledu azylanta probíhá proces uznání 
vzdělání ve dvou krocích. Nejprve je azylant pracovníky NNO informován a 
připravován pro vlastní úřední proces na příslušném subjektu. Jsou mu vysvětleny 
podmínky celého procesu, včetně výčtu nezbytných dokladů. Většinou mu jsou také 
naznačeny naděje na úspěšné vyřízení jeho žádosti. Nutno konstatovat, že po tomto 
kroku část zájemců o uznání vzdělání od snahy postoupit úřední proces ustoupí z 
důvodů chybějících dokladů apod. Ve druhém kroku je azylant již žadatelem v péči 
úředníků příslušného subjektu. Zde je již průběh procesu uznání vzdělání víceméně 
bezproblémový, pokud azylant předloží zákonem požadované dokumenty. Ovšem 
rozdíl mezi počtem zájemců o uznání vzdělání a skutečnými uchazeči statistiky 
nepostihují. 

Úřady práce v České republice mají ze zákona povinnost vypracovávat tzv. 
individuální akční plány mimo jiné všem azylantům, kteří požádají o 
zprostředkování zaměstnání, a tím o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. 
Podle zákona je podmínkou sestavení individuálního akčního plánu evidence na 
úřadě práce v minimální délce 5 měsíců. Avšak podle některých oslovených úřadů 
práce jsou tyto plány sestavovány již během druhé až třetí schůzky uchazeče o 
zaměstnání na úřadu práce. Podle vyjádření pracovníků úřadů práce však azylanti 
ve většině případů o individuální akční plány nemají zájem. Po pátém měsíci 
evidence je však pro ně tato procedura ze zákona závazná a musejí na ni přistoupit. 
Nezájem může být způsoben velkým množstvím „jiných starostí“, se kterými se 
azylanti potýkají, popřípadě se špatně orientují v požadavcích, které jsou na ně 
kladeny ze strany úřadů práce, např. z důvodu jazykové bariéry. Otázkou však 
zůstává, do jaké míry jsou individuální akční plány opravdu individuální. Podle 
vyjádření některých pracovníků ÚP jsou IAP spíše formalitou, dalším byrokratickým 
zatížením. Uchazeči by neměli mít od těchto plánů nereálná očekávání. Lze shrnout, 
že individuální akční plány jsou spíše nástrojem, jak zkoordinovat práci poradců 
úřadů práce v rámci jednotné struktury platné na celém území ČR. Mohou však 
sloužit alespoň jako návod, jak zmapovat, co uchazeči chybí, co by mu v hledání 
práce pomohlo, kde má šanci a kde musí naopak zapracovat. Problémem však stále 
zůstává nízká četnost zrealizovaných rekvalifikací azylanty, jak z důvodu nezájmu, 
neznalosti českého jazyka, popř. neinformovanosti o možnostech rekvalifikací. 
Nejčastější rekvalifikací zůstávají kurzy češtiny pro cizince, popřípadě kurzy 
počítačové gramotnosti. V některých pobočkách úřadů práce však nejsou kurzy 
češtiny vůbec nabízeny. Pokud v nabídce úřadů práce tyto kurzy jsou, pak jsou často 
s velmi nízkou hodinovou dotací. 
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Studie potvrdila, že podmínky a vlastní proces uznání vzdělání jsou pro azylanty a 
osoby s doplňkovou ochranou téměř identické. Proto jsou ve studii pod označením 
azylanti uvažovány i osoby s doplňkovou ochranou. 

The study Access of refugees and persons with subsidiary protection to education 
in the Czech Republic was elaborated following a call published at www.soze.cz by 
the SOZE civic association dealing with immigrants. The main objective of the study 
is to analyse the conditions of recognition of education completed in the refugees' 
and persons' with subsidiary protection country of origin. The study focuses 
primarily on the recognition of education completed in the country of origin, 
validation of foreign degrees and the process of recognition of foreign education as 
such, taking into account specific provisions of the Education Act and the Higher 
Education Act. It also takes into account the working experience of the bodies that 
perform validation and the legal framework. Attention is given to important 
participants in the validation process, i.e. non-profit organisations, and an 
introduction of their activities is presented. The study also analyses the issue of 
retraining and its availability for people with international protection in the Czech 
Republic. The information in the study is valid for the period of 4 November and 5 
December 2010 when data were collected and research was carried out.  

To reach the objectives of the study we used the following methods: collection of 
input information via research of literature (legislative texts by the government and 
the respective ministries, available results of completed research, up-to-date 
statistical data, relevant specialised publications and papers by research institutes, 
materials published by NGOs, theses by university students); e-mail survey targeted 
at local departments of education, public universities (provision of statistical data) 
and NGOs that work with refugees, refugees and persons with subsidiary protection 
(completion of pre-prepared questionnaires);  semi-structured telephone and 
personal interviews with the representatives of state and local authorities, 
universities, NGOs, and refugees.   

The research showed the following results. The number of refugees in the Czech 
Republic is growing every year. From 1990 to December 2009 there was the total of 
81,161 foreign refugees (the majority coming from Ukraine, Russia, Romania, 
Afghanistan, and Bulgaria). Since the accession of the Czech Republic to the EU and 
the subsequent adoption of the Dublin Regulation there is a clear decrease in the 
number of international protection applicants. In 2009 the total of 1,258 foreigners 
from 60 countries applied for international protection in the CR. Only 75 applicants 
were granted asylum. From July 1990 to September 2010 the total of 3,612 asylum 
statutes were granted and 463 applicants were granted subsidiary protection. As to 
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31 September 2010 the number of valid refugees was 2,201 and the number of 
persons with subsidiary protection was 411.  

Statistical data and statements by bodies active in the process of recognition of 
completed education show that the highest number of validation applications is 
submitted in Southern Moravia, Central Bohemia and the Municipal Council of 
Prague. There are more applications for validation of secondary school education 
than university education. Dagmar Kostrhůnová, an officer at the Department of 
Education of the Regional Council of Southern Moravia, says that there is no serious 
problem with validations. If the applicants do not meet all the requirements, they 
have to sit a validation exam that can be repeated infinitely. There are almost no 
cases of applications being referred to the Ministry of Education, Youth and Sports 
(MŠMT) for review as part of appeal proceedings. This is also confirmed by Marie 
Čížková from the Department of the Educational System, who does not consider the 
validation process as problematic. This fact is based on a minimum number of 
refused applications in relation to the approved ones in individual regions. The 
situation of university education gets more complicated. Refusals are more frequent. 
The applications are more often referred to the Ministry of Education for review. The 
Rectorates of universities note that a high percentage of these appeals are approved. 
However, it is not an exception that the Ministry does not recognize education in its 
entirety. The number of applications for recognition of education that are under the 
competence of the Ministry of the Interior and the Ministry of Defence is negligible 
compared to the other applications. It is quite difficult to find out how many 
applications were submitted by persons with international protection and whether 
the applications were approved. The majority of universities do not keep records of 
these data. The same applies to Regional Councils. The officials representing the 
institution say that the number of such person is minimum. Some say that they have 
not come across a case of a refugee or a person with subsidiary protection in their 
career. When an official came into contact with these people and provided statistical 
data for the purpose of this study, they say that these validation applications were 
approved. Their number is not higher than ten.    

The interviewed NGO representatives say that education and refugees' access to it do 
not constitute a strictly problematic area. The following processes are more 
problematic: access to labour market, provision of housing and health care. 
Nevertheless, the validation process poses certain obstacles that can make it harder 
for refugees’ education to be recognized. Social workers believe that the legislative 
system is relatively clear and legible. Validation of elementary and secondary 
education is generally simpler; there are more complications related to higher 
education on all its levels. The interviewed NGO representatives note that the most 
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frequent problems in recognition of education are the absence of specific documents 
(especially diploma supplement in the case of university education) and, in some 
cases, the graduation thesis. Moreover, some universities require a list of final state 
exams in the same format as is used in the Czech environment. Another problematic 
issue is the apostille and so called super-legalisation in the case of countries with no 
bilateral contract. NGO representatives agree that the most problematic part is the 
validation of medical education (doctors and other medical staff). There also might 
be problems with fields that are specific for the particular country. NGO workers say 
that the language barrier is the biggest problem related to validation. This is related 
to the low number of lessons of the Czech language provided and, starting from 
2010, to the problem of non-fulfilment of the State Integration Programme that 
should guarantee lessons of the Czech language for refugees. The language barrier is 
also related to another issue – poor knowledge of terminology by translators, who 
may produce inaccurate translations that do not correspond to the Czech equivalent 
field of study. The last complication mentioned by NGO representatives is the 
relatively long validation process, especially in the case of an appeal to the Ministry 
of Education.  

These facts show that from the refugee’s point of view the validation process is 
completed in two steps. First, NGO workers inform and prepare the refugee for the 
administrative process with the relevant authority. They explain the conditions of the 
whole process, including a list of required documents. Often, they also indicate the 
likelihood of a successful processing of the application. It has to be noted that after 
this step a part of potential applicants decide not to pursue their objective due to lack 
of required documents, etc. Second, the refugee becomes an applicant and is catered 
for by the relevant authority. At this stage, the process usually poses no problems if 
the refugee produces the required documents. However, there are no statistical data 
on the difference of the number of potential applicants interested in education 
validation and the number of real applicants. 

The Czech Employment Offices have a legal obligation to elaborate so called 
individual action plans for all the refugees who apply for job mediation, thus placing 
them on a register of job seekers. By law, the individual action plan has to be 
elaborated at the Employment Office after a five-month enlistment in the register. 
However, some contacted offices note that these plans are made only during the 
second or third visit by the job applicant at the office. The officers say that in the 
majority of cases the refugees have no interest in the individual action plans. 
Nevertheless, after a five-month inscription in the register this procedure is 
mandatory and they have to agree with it. This lack of interest may be caused by a 
high number of "other concerns" of the refugees, or possibly by their poor orientation 
in the requirements by the offices, or due to the language barrier. Nevertheless, it is 
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still unclear to what extent these individual plans can really be considered 
individual. Some Employment Office workers say that the individual action plans 
remain a formality that leads to more administrative burden. The applicants should 
not have unrealistic expectations related to these action plans. To sum up, individual 
action plans are an instrument to coordinate work of Employment Office counsellors 
within a unified structure valid all over the Czech Republic. But they can still serve at 
least as guidelines to map what the applicant needs, what would help them when 
seeking a job, whether their chances are high and what needs to be improved. A 
problem is posed by a low number of retraining for refugees, due to low interest, 
poor knowledge of the Czech language, or possibly lack of information about 
retraining possibilities. The most frequent retraining is provided in the form of Czech 
language courses for foreigners, or possibly computer literacy courses.  At some 
Employment Offices no Czech language courses are offered at all. And when these 
courses are available, often the number of lessons is low. 

The study confirmed that the conditions for and the process of recognition of 
education are almost identical for refugees and persons with subsidiary protection. 
There is an exception in the case of exclusion of persons with subsidiary protection 
from the State Integration Programme even though there is no compelling reason 
why they should not be included. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 63 

 
 

 

 

Použité zdroje: 

Člověk v tísni. Uprchlíkem v Česku. [online]. 2004 [cit. 4-11-2010]. Dostupné z: 

<aa.ecn.cz/img_upload/.../PINF_Azyl.pdf> 

Dlabáčková, P. - Burdová-Hradečná, K. - Pořízek, P. Přechod překážek vycestování na doplňkovou ochranu. 

[online]. 2006 [cit. 15-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.uprchlici.cz/cs/aktualne/clanky/pripominky-k-zakonum/prechod-prekazek-

vycestovani-na-doplnkovou-ochranu_0034.html> 

ESIPA – Sbírka právních předpisů. [online]. 2010 [cit. 12-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sezn?DR=SB&SORT=CP&ROK=0> 

Gerstnerová, A. Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou k zaměstnání v ČR. [online]. 2010 [cit. 28-11-

2010]. Dostupné z: <http://www.soze.cz/> 

Günter, V. S azylanty je problém….[online]. 2005 [cit. 2-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.ecn.cz/index.stm?apc=zm1959493vx1--&x=218338> 

Günterová, T. Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice. [online]. 2005 [cit.12-11-2010]. Dostupné z:  

<http://www.varianty.cz/download/doc/activities/71_0.pdf > 

Hladíková, E. Udělením azylu problémy uprchlíků zcela nekončí. [online]. 2008 [cit. 17-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.ekscr.cz/?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=77&cntnt01datefo

rmat=%25d.+%25m.+%25Y&cntnt01returnid=1&month=10&year=2010 > 

Horák, P. Rozhodovací volnost street-level byrokratů v oblasti politiky pracovního trhu a její uplatnění při 

implementaci Individuálních akčních plánů zaměstnanosti. Brno: FSS MU, 2007. 

Horák, P. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých 

úřadech práce. In: Winkler, J. - Klimplová, L. - Žižlavský, M. Účelové programy na lokálních trzích práce. 

Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005. ISBN 80-210-3867-5, s. 30-58 

Horáková, M. Opatření a nástroje politiky trhu práce v zemích EU. In: Problémy trhu práce a politiky 

zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2B. Hodnocení opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti: Evropská unie. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 35-55 s.  

Horňáková, L., rozhovor s odbornou pracovnicí pracující s cizinci. Brno dne 19. listopadu 2010 

Chvojková, I., rozhovor s odbornou pracovnicí Poradny pro integraci (PPI), Praha 18. listopadu 2010 



Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 64 

 
iPrávník. [online]. 2003 [cit. 16-11-2010]. Dostupné z: <http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-

ustavni-a-

spravni/txtexpresion_odborn%c3%a1+kvalifikace/art_3705/rbsearchsource_articles/zakon-o-

uznavani-odborne-kvalifikace.aspx> 

Kamerunská azylantka, rozhovor v organizaci SIMI v Praze dne 23. listopadu 2010 

Krchová, A. Víznerová, H. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy.Praha: Evropská 

kontaktní skupina v České republice, 2008. ISBN 978-80-254-2035-5 

Marková, H., rozhovor s odbornou pracovnicí Poradenského a informačního centra pro mladé migranty 

(META), Praha, dne 23. listopadu 2010 

META. [online]. 2010 [cit. 11-11-2010]. Dostupné z: <http://www.inkluzivniskola.cz/nove-

prichozi/osoba-pozivajici-doplnkove-ochrany> 

META. [online]. 2010 [cit. 11-11-2010]. Dostupné z: < http://www.meta-os.cz/pic/88-nostrifikace.aspx> 

MPSV ČR. [online]. 2009 [cit. 21-11-2010]. Dostupné z: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004> 

MPSV ČR. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. 2010 [cit. 28-11-2010].Dostupné z: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/stat/rek> 

MŠMT ČR. Uznávání vzdělání. [online]. 2006 [cit. 7-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani> 

MŠMT ČR. Uznávání odborné kvalifikace. [online]. 2006 [cit. 9-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace> 

MŠMT ČR. Uznávání kvalifikací. [online]. 200 [cit. 10-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-kvalifikaci> 

MŠMT ČR. Databáze regulovaných povolání. [online]. 2008 [cit. 11-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/databaze-regulovanych-povolani> 

MŠMT ČR. Postup při uznávání akademické kvalifikace. [online]. 2006 [cit. 11-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/databaze-regulovanych-povolani> 

MVZ ČR. Uznávání vzdělání (nostrifikace diplomů). [online]. 2010 [cit. 6-11-2010]. Dostupné z: 

<http://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/overovani_vypis_z_rejstriku_trestu/uznav

ani_vzdelani_nostrifikace_diplomu.html> 

MV ČR. [online]. 2008 [cit. 3-11-2010]. Dostupné z: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/azyl.html> 

MZ ČR. [online]. 2010 [cit. 2-12-2010]. Dostupné z: <http://www.mzcr.cz/dokumenty/aprobacni-

zkousky_1784_952_3.html > 



Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 65 

 
OAMP MV ČR. [online]. 2010 [cit. 6-11-2010]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-

ochrana-253352.aspx> 

OPU. [online]. 2005 [cit. 12-11-2010]. Dostupné z: 

<www.opu.cz/index.php?option=com_docman&task=doc...gid=130> 

OSN. [online]. 2010 [cit. 6-11-2010]. Dostupné z: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/> 

Portál Veřejné správy. [online]. 2010 [cit. 16-11-2010]. Dostupné z: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/703/_s.155/708?POSTUP_ID=81&PRVEK_ID=185> 

Portál Justice. [online]. 2010 [cit. 13-11-2010]. Dostupné z: 

<http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=386&d=11319> 

Punčochář, M., rozhovor s odborným pracovníkem Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), 

Brno dne 25. listopadu 2010 

Radostný, L. Několik poznámek k problematice uznávání zahraničního vzdělání [online]. 2010 [cit. 16-11-

2010]. Dostupné z: < http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193956> 

Říhová, M. Individuální akční plán. Diplomová práce. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007 

Schifflerová, M., rozhovor s odbornou pracovnicí Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Praha dne 23. 

listopadu 2010 

Studený, L. Odborný text v rámci projektu Work in Czech. [online]. 2008 [cit. 8-11-2010]. Dostupné z: 

<http://soze.cz/workinczech/> 

Stewart, P. Failed States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas. International Studies 

Review 9: 644–662, 2007. 

SUZ. [online]. 2010 [cit. 8-11-2010]. Dostupné z: <http://www.suz.cz/pages/6.html> 

Szczepaniková, A. Mezi státem a klienty - Nevládní neziskové organizace procující s uprchlíky a migranty v ČR. 

[online]. 2010 [cit. 8-11-2010]. Dostupné z: <http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2212820> 

UNHCR. [online]. 2010 [cit. 8-11-2010]. Dostupné z: <http://www.unhcr.org.au/basicdef.shtml> 

UNHCR. [online]. 2010 [cit. 6-11-2010]. Dostupné z: <http://www.unhcr.cz/uprchlicicr/?cid=82> 

UNHCR. [online]. 2010 [cit. 8-11-2010]. Dostupné z: <http://www.unhcr.cz/uprchlicicr/?cid=78 > 

UNHCR. [online]. 2010 [cit. 8-11-2010]. Dostupné z: <http://www.unhcr.cz/ochrana/?cid=146> 

Vodičková, M., rozhovor s odbornou pracovnicí Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Brno 

dne 25. listopadu 2010 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění. 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 



Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 66 

 
Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 14 

Listina základních práv a svobod, čl. 43 

Zákon č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících, v platném znění 

Zákon č. 500/2004, správní řád 

Prováděcí vyhláška č. 12/2005 Sb. MŠMT ČR 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

Zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (vysokoškolský zákon) 

Zákon č. 92/2005 Sb.m.s o uznávání vzdělání - Maďarsko 

Zákon č. 104/2006 Sb.m.s o uznávání vzdělání - Polsko 

Zákon č. 33/2001 Sb.m.s o uznávání vzdělání - Slovensko 

Zákon č. 89/1991 Sb.m.s o uznávání vzdělání – Slovinsko 

Zákon č. 60/2008 Sb.m.s o uznávání vzdělání – SRN 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 5. 12. 2010 

 

      Bc. Aneta Žáčková 


