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Petiční výbor
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SDĚLENÍ ČLENŮM

Předmět: Petice 0216/2009, kterou předložila Lenka Hlochová, státní příslušnost Česká 
republika, ve věci neuznání britského a českého osvědčení o dokončení studia 
v Německu při žádosti o přijetí na vysokou školu

1. Shrnutí obsahu petice

Předkladatelka si stěžuje, že vzdělávací orgány v Kolíně nad Rýnem odmítly uznat její 
osvědčení o dokončení vyššího středního vzdělání ve Spojeném království a v České 
republice v souvislosti s její žádostí o přijetí na studia na fakultě společenských věd 
„Fachhochschule Köln“. Stěžovatelka předtím na univerzitě v Kolíně nad Rýnem studovala 
anglický jazyk, románské jazyky a politologii a uznává, že britské osvědčení o dokončení 
vyššího středního vzdělání se vztahuje pouze na určité předměty (německý jazyk, psychologie 
a zeměpis). Osvědčení o dokončení středoškolského studia v České republice je však 
Centrálním úřadem pro přidělování studijních míst (ZVS) uznáváno jako úplný ekvivalent 
osvědčení o dokončení středoškolského studia v Německu. Stěžovatelka se domnívá, že se 
jedná o případ závažného porušení právních ustanovení Společenství vztahujících se
k uznávání osvědčení o dokončení vzdělání, a žádá Evropský parlament, aby v této věci 
zasáhl. 

2. Přípustnost

Prohlášena za přípustnou dne 3. června 2009. Komise byla podle čl. 202 odst. 6 jednacího 
řádu požádána o poskytnutí informací.

3. Odpověď Komise obdržená dne 1. září 2009

Stěžovatelka je státní příslušnicí České republiky. Žije v Německu a od roku 2002 je 
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studentkou na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, kde studuje angličtinu, románské jazyky a 
politologii. Středoškolské vzdělání absolvovala v Anglii, kde získala osvědčení v některých 
předmětech (německý jazyk, psychologie a zeměpis). Poté složila v České republice 
dodatečnou zkoušku z českého jazyka a literatury a získala osvědčení o složení maturitní 
zkoušky. Podle předkladatelky je česká maturita všeobecně uznávána německými úřady – a 
tedy i Centrálním úřadem pro přidělování studijních míst (ZVS, Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen) jako úplný ekvivalent závěrečné zkoušky středoškolského studia 
v Německu (Abitur).

Navzdory tomu nebyla předkladatelka přijata na Fakultu sociálních věd kolínské vysoké školy 
(Fachhochschule Köln), kam podala přihlášku. Nepřijetí bylo odůvodněno tím, že její 
maturitní zkouška jí umožňuje pouze studium „humanitních“ oborů 
(geisteswissenschaftlichen Fächern), mezi něž patří mimo jiné literatura a historie.

Předkladatelka toto zamítnutí považuje za vážné porušení práva Společenství týkajícího se 
uznávání osvědčení o dokončení vzdělání a žádá Evropský parlament, aby v této věci zasáhl.

Stanovisko Komise

Tato petice se vztahuje k akademickému uznávání diplomů, neboť je zřejmé, že 
zainteresovaná osoba má především zájem na tom, aby mohla prostřednictvím uznání české 
maturitní zkoušky pokračovat ve vyšším vzdělání.

Hlavní odpovědnost za akademické uznávání náleží veřejným orgánům ve členských státech, 
nikoli orgánům Evropské unie, jejichž úkolem je podporovat členské státy v zavádění 
účinných a transparentních systémů uznávání. V rámci těchto snah Komise vyzvala členské 
státy, aby vytvořily síť informačních středisek, která by pomáhala řešit problémy s 
akademickým uznáváním. Podrobnější informace poskytuje tato síť středisek (National 
Academic Recognition Information Centres – NARIC – http://www.enic-naric.net/) a jsou zde 
také zveřejněna kontaktní místa ve všech členských zemích. 

Kromě toho je zakázané praktikovat v souvislosti s akademickým uznáváním diplomů či 
osvědčení, stejně jako v ostatních oblastech vztahujících se k působnosti Smlouvy, 
diskriminační postoje na základě národnosti. V případě, kterým se zabýváme, se však nezdá, 
že by předkladatelka byla takto diskriminována. Překážkou k přijetí na obor univerzitního 
vzdělávání, na který podala přihlášku, totiž není její národnost, ale náplň absolvovaných 
předmětů. Komise tedy předpokládá, že rozhodnutí o přijetí německé uchazečky či 
uchazečky, která absolvovala středoškolská studia v Německu, by bylo stejné, pokud by náplň 
předmětů studovaných na střední škole neodpovídala oboru na vysoké škole, jejž si zvolila.

Závěr

Vzhledem k uvedeným informacím Komise navrhuje, aby se předkladatelka obrátila na 
kontaktní místa v České republice a ve Spolkové republice Německo, která jsou k dispozici na 
výše zmíněných internetových stránkách, a zároveň nabízí další pomoc v případě, že by se 
zjistilo, že byla předkladatelka diskriminována z důvodu své národnosti nebo že s ní bylo 
v souvislosti s posuzováním náplně středoškolského vzdělání zacházeno jiným způsobem než 
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se studenty, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v Německu.


