
Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, 
středními nebo vyššími odbornými školami v České republice 
za účelem jejich použití v zahraničí 

03. Pojmenování (název) životní situace 

Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími 
odbornými školami v České republice za účelem jejich pouţití v zahraničí 

04. Základní informace k životní situaci 

Legalizací dokladů o vzdělání za účelem pouţití těchto dokladů v zahraničí se rozumí 
ověření, ţe doklad byl vydán školou zapsanou ve školském rejstříku vedeném Ministerstvem 
školství, mládeţe a tělovýchovy (dále téţ "MŠMT"), v souladu s právními předpisy, a 
podepsán oprávněnou osobou. 
Úřad provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny. 
Legalizace se vyznačí na příslušné listině ve formě ověřovací doloţky. 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Ţadatel není stanoven. 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech poţadovaných náleţitostí. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Navštivte osobně odbor vzdělávací soustavy MŠMT. 
Vyskytnou-li se závaţné důvody, kvůli nimţ nebudete moci věc vyřídit osobně, můţete (po 
dohodě s pracovníkem MŠMT) zaslat doklady poštou. 

08. Na které instituci životní situaci řešit 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Obraťte se na pracovníky odboru vzdělávací soustavy MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 
1, v úředních dnech: pondělí a středa - od 8:00 do 16:00 hodin, v ostatních dnech dle 
předchozí telefonické domluvy na tel.: 234 811 703. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Na úřadě předloţte originál nebo originál a úředně ověřenou kopii dokladu o vzdělání, kterou 
chcete legalizovat, spolu s 30 Kč kolkem na kaţdý legalizovaný doklad. 
Formou kolku se platí správní poplatek za tuto legalizaci. 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/komunikace/skupina-vseobecneho-odborneho-a-dalsiho-vzdelavani


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za legalizaci jednoho dokladu zaplatíte 30 Kč formou kolkové známky, kterou předloţíte 
zároveň s dokladem k legalizaci (kolek zakoupíte na kaţdé poště). 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Legalizace dokladů se vyřizuje na počkání, pokud od jejich vydání neuplynulo více neţ 10 
let. 
Při předkládání starších dokladů je účelné se předem domluvit na tel.: 234 811 703. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Ministerstvo zahraničních věcí, konzulární odbor a popř. následně zastupitelský úřad státu, 
ve kterém chcete doklad předloţit. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Na MŠMT ţádné, ale k předloţení ve většině států musíte následně doklad opatřit 
mezinárodní doloţkou pravosti - tzv. Apostille, kterou vydává Ministerstvo zahraničních věcí, 
a v případě superlegalizace ještě následuje ověření zastupitelským úřadem státu, ve kterém 
chcete doklad předloţit. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

Tuto situaci není moţné řešit zasláním ţádosti elektronickou poštou. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě 
o zrušení poţadavku ověřování cizích veřejných listin 
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 
předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Opravné prostředky nejsou stanoveny. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Sankce nejsou stanoveny. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/index.html
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=21~2F2006&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=21~2F2006&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=45~2F1999~20Sb.&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=45~2F1999~20Sb.&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=97~2F1963~20Sb.&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=97~2F1963~20Sb.&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=634~2F2004~20Sb.&rpp=15#seznam


21. Nejčastější dotazy 

Co je to Apostille? 
Apostille je mezinárodní doloţka ověření pravosti dokladu, pomocí níţ se zjednodušuje 
superlegalizace listin. 
Dne 5.10.1961 byla v Haagu přijata Úmluva o zrušení poţadavku ověřování cizích veřejných 
listin. Podle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb. vstoupila pro Českou 
republiku tato Úmluva v platnost dnem 16.3.1999. 
V případě listin vydávaných orgány státní správy je orgánem pověřeným k vydávání ověření 
(Apostille) Ministerstvo zahraničních věcí, konzulární odbor; v případě listin vydávaných 
justičními orgány, včetně listin vydávaných notáři, je pověřeným orgánem Ministerstvo 
spravedlnosti, mezinárodní odbor. 
Jak legalizovat doklad o vysokoškolském vzdělání získaném v České republice? 
Postup je obdobný, s konkrétními dotazy se obraťte na odbor vysokých škol, tel.: 234 811 
532 (Ing. Jiří Johánek). 

22. Další informace 

Obraťte se na příslušného pracovníka MŠMT, tel.: 234 811 703. 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné 
získat také z jiných zdrojů a v jiné formě 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, odbor vzdělávací soustavy, Karmelitská 7, 118 
12 Praha 1 

26. Kontaktní osoba 

Mgr. Marie Číţková, tel.: 234 811 703 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

26.06.2012 

28. Popis byl naposledy aktualizován 

22.08.2012 

29. Datum konce platnosti popisu 

Bez časového omezení. 

 

http://www.mzv.cz/jnp/
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33
http://www.msmt.cz/

