
Agenda uznávání 
rovnocennosti vzdělání  
 
 
Mgr. Michal Zídek 



2 

kompetence 

Uznávání rovnocennosti vzdělání dle zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, spadá do působnosti 

odboru veřejné správy Ministerstva vnitra 

Žádosti se zasílají v elektronické nebo listinné podobě 

Ministerstvu vnitra 

Institut pro veřejnou správu Praha pověřen MV agendu 

organizačně zajišťovat (odborné posouzení zaslaných 

příloh žádosti v kontextu požadované ZOZ) 

IVS není správním úřadem, o konečném výstupu ve věci 

žádosti o RVC vždy rozhoduje MV 

3.10.2011 



3 3.10.2011 

princip uznání rovnocennosti vzdělání úředníků  

 zjednodušeně řečeno: úředník, který vystudoval obor 

studijního programu, který plně koresponduje 

s požadavky na výkon dané správní činnosti, nemá 

povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost 

zkouškou nebo povinnost účastnit se vzdělávání 

vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost 

účastnit se vstupního vzdělávání 

 

 vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti 

vzdělání úředníků územních samosprávných celků 
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klady a zápory vyhlášky 

 klad: zákon o úředních myslel od počátku také na ty 

úředníky, kteří svým vzděláním a kvalifikací v plné míře 

naplňují předepsané požadavky pro výkon své pracovní 

pozice  

 zápor: vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003 a 

od tohoto data nebyla aktualizována 

 v době, kdy vyhláška nabyla účinnosti, nebyly stanoveny 

žádné bakalářské nebo magisterské studijní programy 

pro výkon 14 správních činností 

 

3.10.2011 
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absence 14 správních činností  

dáno několika faktory: 

 1)  některé správní činnosti byly rozděleny (připomeňme 

např. oblast sociálních služeb a oblast řízení o dávkách 

v hmotné nouzi) 

 2)  jiné nově vznikly (např. oblast řidičských oprávnění a 

řidičských průkazů)  

 3) pro některé správní činnosti adekvátní vysokoškolský 

program a obor jednoduše neexistuje (např. oblast 

správy matrik a státního příslušenství) 

 

3.10.2011 
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proces 

pokud vyhláška neobsahuje úředníkem vystudované 

obory, mají žadatelé možnost zažádat o uznání 

rovnocennosti vzdělání na Ministerstvu vnitra 

formulář pro žádost o vydání osvědčení o uznání 

rovnocennosti vzdělání podle § 34 odst. 1 zákona č. 

312/2002 Sb. ke stažení na webu MV:  

 http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-

sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci-

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

  (o nás/veřejná správa/ vzdělávání ve veřejné správě a 

akreditace vzdělávacích institucí) 

  

 

3.10.2011 
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povinné náležitosti žádosti 

žádost musí být vyplněna a podepsána 

povinné přílohy: 

 příloha č. 1 – úředně ověřená kopie dokladu o 

absolvovaném vzdělávání 

 příloha č. 2 – podklady k provedení důkazu o 

rovnocennosti obsahu a rozsahu absolvovaného vzdělání 

s povinným prohlubováním kvalifikace – úředně ověřený 

doklad, který prokazuje podrobnější obsah vzdělávání i 

s časovou dotací a způsobem ukončení vzdělávání 

ověřený vzdělávací institucí nebo MŠMT 

 

3.10.2011 
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jak se vyvarovat častým zbytečným chybám 

špatně vyplněná žádost (např. chybí název správní 

činnosti, o kterou se žádá; žádost není podepsána; u 

žádosti o ZOZ je omylem zaškrtnuto políčko u vedoucích 

úředníků, apod.) 

změny příjmení (do žádosti nutné u provdaných 

žadatelek uvést obě jména; na žádosti a na VŠ diplomu 

rozdílná příjmení) 

žádost obsahuje jen polovinu povinných příloh 

přílohy žádosti nejsou úředně ověřené (ověřovací 

doložka, razítko, podpis) 

3.10.2011 
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jak se vyvarovat častým zbytečným chybám 

 nedostatečné přílohy: 

 z příloh musí být naprosto jednoznačné, jaký je obsah a 

časový rozsah příslušných předmětů, které by mohly 

osvědčit rovnocennost – VŠ potvrzené sylaby 

studovaných předmětů  

 (diplom, dodatek k diplomu, výkaz o studiu, tzv. index, 

tyto informace neposkytují) 

 vystudovaný obor svým zaměřením nekoresponduje 

s příslušnou ZOZ (třeba porovnat vyhlášku, požadavky 

ke zkoušce ZOZ a obsah svého studia) 

 

  

 
3.10.2011 
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důležité 

důkazní břemeno o obsahu a rozsahu absolvovaného 

vzdělání s povinným prohlubováním kvalifikace je na  

    žadateli 
 žadatel musí zvážit, zda jím dosažené vzdělání (v 

porovnání k požadavkům ZOZ) postačuje a musí si k 

tomu sám zajistit potřebné důkazy 

 VŠ poskytují požadované sylaby převážně za úhradu 

3.10.2011 
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nadbytečná administrativní zátěž  

pokud úředník vystudoval některý z vysokoškolských 

bakalářských nebo magisterských studijních programů 

stanovených vyhláškou, nemusí tento úředník žádat 

Ministerstvo vnitra o uznání rovnocennosti 

zaměstnavatel má uznat úředníkovo vzdělání na základě 

porovnání vyhlášky a dokladů o vysokoškolském vzdělání 

daného úředníka 

jedná se o zcela zbytečný krok, často konaný jen 

z potřeby být ujištěn o tom, že dosažené vzdělání je 

skutečně rovnocenné; v takovémto případě Ministerstvo 

vnitra žadateli zasílá pouze sdělení  

3.10.2011 
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nadbytečná administrativní zátěž  

úředník, který již má ověřenou jakoukoli ZOZ z minulého 

zaměstnání při nástupu do nového úřadu nemusí již 

absolvovat vstupní vzdělávání a ani nemusí žádat MV o 

jeho uznání 

 viz § 19, odst. 4 zákona 312/2002 Sb. 

 „Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje 

na úředníka, který má zvláštní odbornou způsobilost.“ 

3.10.2011 


