FORMULÁŘ SPOLEČNĚ S POTVRZENÍM O STUDIU ZAŠLETE NA ADRESU:
FORMULARZ RAZEM Z ZAŚWIADCZENIEM O STUDIACH NALEŻY WYSŁAĆ POD ADRES:
Odbor vysokých škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1, Česká republika

Osobní předání na MŠMT je možné POUZE na podatelnu: Po - Pá 7:30 - 15:30
Przekazanie osobiste w MŠMT(Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego) jest możliwe
WYŁĄCZNIE w biurze podawczym: pn. - pt. w godzinach 7:30 - 15:30
Originály potvrzení ani jejich ověřené kopie se nevracejí a zůstávají na MŠMT pro archivní účely.
Oryginały potwierdzeń oraz ich uwierzytelnione odpisy nie są zwracane petentom, zostają w MŠMT w celach
archiwizowania.

Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely
zdravotního pojištění
Wniosek o uznanie faktu studiów na uczelniach za granicą do celów społecznych i do
celów ubezpieczenia zdrowotnego
A. Údaje o studujícím
Dane o studencie
Jméno a příjmení...................................................................................................………………….……………………….
Imię i nazwisko
Rodné číslo.............................................................................................................…………….….…………………………
PESEL
Adresa trvalého bydliště: ulice..............................................................................................……..…………………………
Adres zamieszkania: ulica
Město............................................................................................................ PSČ.............................................................
Miejscowość
Kod pocztowy
Obor studia v zahraničí (překlad do češtiny) ......................................................................…………..……………………..
Kierunek studiów za granicą (w tłumaczeniu na j. czeski)
Zahraniční škola (název)....................................................................................................................................................
Uczelnia zagraniczna (nazwa)
Sídlo školy (pouze název města) ....................................................................................................................................
Siedziba uczelni (tylko nazwa miasta)
Město studia...................................................................... Stát studia...............................................................................
Miasto, w którym odbywają się studia
Państwo, w którym odbywają się studia
Přesné datum zahájení studia…........................... Datum (předpokl.) ukončení studia..………………..…………………
Dokładna data rozpoczęcia studiów
Zakładana data ukończenia studiów

B. Údaje o adresátovi (osobě, na jejíž adresu má být rozhodnutí zasláno)
Dane adresata (osoby, na której adres ma zostać przekazana decyzja)
Jméno a příjmení adresáta.................................................................................................................................................
Imię i nazwisko adresata
Adresa adresáta - ulice…...................................................................................................................................................
Adres adresata - ulice
Město.............................................................................................................PSČ............................................................
Miejscowość
Kod pocztowy
Kontaktní tel. .......................................………
Telefon kontaktowy

E-mail ………………………………………...…………………….... ……
E-mail

Další důležité skutečnosti (nehodící se škrtněte):
Inne ważne informacje (niepotrzebne skreślić):
1. Přerušil(a) jsem studium na vysoké škole v (stát) ………………………………….… roku ………….…………………
Przerwałem(am) studia na uczelni w (państwo)
w roku
Název školy ................................................................................, obor........................................................................
Nazwa uczelni
kierunek
2. Ukončil(a) jsem studium na vysoké škole v (stát) ………………………….…, získaný titul ………………………………
Zakończyłem(am) studia na uczelni (państwo)
uzyskany tytuł
Název školy……………………………………………………………..…..…, datum ukončení………..……………………
Nazwa uczelni
data zakończenia
3. Ukončil(a) jsem studium na střední škole v (stát) …………………………………………………….…………………….
Zakończyłem(am) naukę na szkole średniej w (państwo)
název ………………………………………………………..…, datum ukončení ……………………………………………
nazwa
data zakończenia
4. (tento bod vyplňujte pouze u studia cizího jazyka, ne u studia na vysoké škole)
(kolejny punkt wypełnia się jedynie w przypadku nauki języka obcego, nie w przypadku studiów wyższych)

Výuka jazyka v zahraničí probíhá ......... hodin v týdnu, z toho přímá výuka ..…. hodin a
samostudia …… hodin za týden.
Nauka języka za granicą odbywa się przez ......... godzin w tygodniu, w tym nauka bezpośrednia ..…. godzin i
nauka we własnym zakresie…… godzin w tygodniu.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.
Niniejszym oświadczam, że podane informacje są prawdziwe.
Datum............................
Data

Podpis studenta (nebo adresáta)
Podpis studenta (lub adresata)

.................................................

Přílohy:
Załączniki

1. Originál aktuálního potvrzení vystaveného zahraniční vysokou školou stvrzující studium (musí být uvedeno datum
nástupu na školu a obor) nebo přijetí ke studiu (musí být uvedeno datum nástupu na školu a obor) opatřené
razítkem a podpisem pověřené osoby nebo jeho úředně ověřená kopie (ověřená notářem nebo matrikou
obecního úřadu v ČR). Při studiu cizího jazyka v zahraničí je třeba v tomto potvrzení uvést i obsah a rozsah
jazykové výuky, zejména počet výukových hodin týdně.
Oryginał aktualnego zaświadczenia wystawionego przez zagraniczną uczelnię potwierdzającego studia (należy
podać datę rozpoczęcia studiów i kierunek) lub przyjęcie na studia (należy podać datę rozpoczęcia studiów i
kierunek) z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej lub uwierzytelniony odpis zaświadczenia (przez
notariusza lub w urzędzie stanu cywilnego w RCz). W przypadku nauki języka obcego za granicą należy
w niniejszym potwierdzeniu podać także treść i zakres nauki języka, przede wszystkim ilość godzin nauczania
w tygodniu.
2. Úřední překlad cizojazyčného potvrzení do českého jazyka v případě, že potvrzení zahraniční vysoké školy není
vystaveno ve slovenském nebo anglickém nebo německém jazyce.
Urzędowe tłumaczenie zaświadczenia z języka obcego na język czeski w przypadku, gdy zaświadczenie
zagranicznej uczelni nie zostało sporządzone w języku słowackim, angielskim lub niemieckim.
UPOZORNĚNÍ:
UWAGA:
Tuto žádost nemusí podávat studenti, kteří jedou do zahraničí na krátkodobý studijní pobyt/stáž (např. v rámci
programu Erasmus, CEEPUS, Aktion apod.), těmto studentům se studium nepřerušuje a zůstávají po dobu pobytu
na zahraniční instituci studenty české vysoké školy.

Obowiązek złożenia niniejszego wniosku nie dotyczy studentów wyjeżdżających za granicę na krótkoterminowy
pobyt studyjny/staż (np. w ramach programu Erasmus, CEEPUS, Aktion itp.); w przypadku takich studentów nie
ma miejsce przerwanie studiów, a w czasie pobytu na zagranicznej placówce są nadal studentami czeskiej uczelni.
Postup
při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých
školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění
Procedura
dot. wydawania decyzji MŠMT o uznaniu faktu studiów na uczelniach za granicą za równorzędne studium na
uczelniach w Republice Czeskiej do celów socjalnych i do celów ubezpieczenia zdrowotnego
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c) a zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (§ 21 písm. a) zmocňuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy k vydání rozhodnutí o postavení studia na vysoké škole v cizině (tj. na „zahraniční vysoké
škole“) na roveň studia na vysoké škole v České republice. Rozhodnutí vydané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy slouží jako doklad pro posuzování nároků vyplývajících z výše citovaných zákonů, případně i dle dalších
zákonů jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte (např. pro zdravotní pojištění).
Ustawa nr 117/1995 Dz.U, o państwowej zapomodze społecznej, z późn. zmian. (§ 12 ust. 1 lit. c) i ustawa nr
155/1995 Dz.U., o ubezpieczeniach emerytalnych, z późn. zmian. (§ 21 lit. a) upoważnia Ministerstwo Edukacji,
Młodzieży i Wychowania Fizycznego do wydania decyzji o uznaniu faktu studiów na uczelniach za granicą (tzn. na
„uczelni zagranicznej “) za równorzędne studiom na uczelniach w Republice Czeskiej. Decyzja wydana przez
Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego służy jako dokument do oceny roszczeń wynikających
z wyżej cytowanych ustaw, ewentualnie też według innych ustaw jako jeden z dokumentów potwierdzający fakt
niezabezpieczenia materialnego dziecka (np: do celów ubezpieczenia zdrowotnego).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí na základě žádosti (lze využít přiložený formulář,
obsahující údaje potřebné pro posouzení a vydání rozhodnutí). Nutnou přílohou k žádosti je originál nebo úředně
ověřená kopie potvrzení zahraniční vysoké školy stvrzující studium na této škole, opatřené razítkem a podpisem
oprávněné osoby. Je-li forma studia jiná než prezenční (kombinovaná, dálková) je nutné doložit potvrzením příslušné
zahraniční vysoké školy, že studium probíhá výhradně na území cizího státu. Je-li předmětem studia na zahraniční
vysoké škole pouze cizí jazyk, je nutné, aby v potvrzení byl uveden obsah a rozsah jazykové výuky, zejména počet
výukových hodin týdně. K potvrzení vyhotovenému v jiném než českém, slovenském, anglickém, německém jazyce se
přiloží i úřední překlad do českého jazyka. Potvrzení o studiu vydané organizací zprostředkovávající studium v cizině
nebo zastupitelského úřadu je nedostatečné.
Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego wyda decyzję na podstawie wniosku (można skorzystać
z załączonego formularza, zawierającego dane potrzebne do oceny i wydania decyzji). Obligatoryjnym załącznikiem
wniosku jest oryginał lub odpis uwierzytelniony zaświadczenia zagranicznej uczelni potwierdzającego studia na tej
uczelni, z pieczątką i podpisem upoważnionej osoby. W przypadku innego niż stacjonarny tryb studiów (studia
kombinowane, niestacjonarne) należy dostarczyć zaświadczenie odpowiedniej zagranicznej uczelni, iż studia
odbywają się wyłącznie na terenie państwa obcego. Jeśli przedmiotem studiów na zagranicznej uczelni jest jedynie
język obcy, należy w zaświadczeniu podać treść i zakres nauki języka obcego, przede wszystkim ilość godzin
nauczania w tygodniu. Do zaświadczenia sporządzonego w innym języku niż język czeski, słowacki, angielski,
niemiecki, należy załączyć tłumaczenie urzędowe na język czeski. Zaświadczenie o studiach wydane przez organizacje
pośredniczące w dziedzinie studiów za granicą lub placówki dyplomatyczne jest niewystarczające.
Studenti, kteří o rozhodnutí žádají ještě před zápisem či zahájením výuky v cizině, k žádosti přiloží potvrzení
zahraniční vysoké školy o přijetí. Upozorňujeme na to, že orgány rozhodující o dávkách státní sociální podpory,
důchodovém pojištění či zdravotním pojištění je požadováno vedle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy i potvrzení zahraniční vysoké školy stvrzující datum zahájení studia (rozhodnutí o přijetí nestačí), neboť
toto datum je rozhodné pro přiznání nároku.
Studenci, którzy składają wniosek o wydanie decyzji jeszcze przed zapisem czy rozpoczęciem studiów za granicą,
do wniosku załączają zaświadczenie zagranicznej uczelni o przyjęciu. Zwracamy uwagę na to, że organy decydujące
o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, ubezpieczenia emerytalno-rentowego lub ubezpieczenia zdrowotnego
oprócz decyzji Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego wymagają też zaświadczenia zagranicznej
uczelni potwierdzającego datę rozpoczęcia studiów (decyzja o przyjęciu jest niewystarczająca), ponieważ ta data jest
datą stanowiącą o przyznaniu prawa do świadczenia.

Pro včasné doručení rozhodnutí je účelné v části B (údaje o žadateli) uvádět jméno a adresu osoby, do jejíchž
vlastních rukou bude možné rozhodnutí doručit (nejčastěji rodiče), neboť studující se zpravidla nebude na území
České republiky nacházet. Žádost se zasílá na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých
škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. O žádosti ministerstvo rozhodne ve lhůtě 30 dnů od doručení kompletní žádosti
(včetně požadovaných příloh), ve složitých případech do 60 dnů.
W celu terminowego doręczenia decyzji należy w części B (dane adresata/wnioskodawcy) podać imię, nazwisko i
adres osoby, do której rąk własnych będzie można doręczyć decyzję (najczęściej rodzice), ponieważ studiujący
z zasady nie będzie się znajdował na terenie Republiki Czeskiej. Wniosek należy przesyłać pod adres: Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, ul. Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Decyzję w sprawie wniosku
ministerstwo podejmie w terminie 30 dni od daty doręczenia kompletnego wniosku (łącznie z wymaganymi
załącznikami), w skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.
Rozhodnutí ministerstva má charakter správního rozhodnutí a potvrzuje postavení zahraničního studia, nikoli jeho
trvání. Vystavuje se proto pouze jednou a to na celé období studia na příslušné vysoké škole. Vydání rozhodnutí
není zpoplatněno. Rozhodnutí vydané na základě zákona o státní sociální podpoře a zákona
o důchodovém pojištění se zasílá v jednom originálním vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou žadateli. Další
vyhotovení se zašle na žádost studujícího (žadatele) jako opis rozhodnutí po uhrazení správního poplatku ve výši 50,Kč (v podobě kolku). V případě přestupu na jinou zahraniční vysokou školu, studující podá novou žádost se stejnými
náležitostmi a ministerstvo vydá rozhodnutí nové. Jakékoli další změny rozhodné pro uplatňování nároků jako
ukončení nebo přerušení studia je studující povinen nahlásit příslušnému orgánu. Proti zápornému rozhodnutí je
možné podat rozklad k ministerstvu.
Decyzja ministerstwa ma charakter decyzji administracyjnej i potwierdza fakt studiów za granicą, nie czas ich
trwania. Dlatego też jest wystawiana jedynie raz na cały okres trwania studiów na odpowiedniej uczelni. Decyzja
wydawana jest nieodpłatnie. Decyzja wydana na podstawie ustawy o państwowej pomocy społecznej i ustawy o
ubezpieczeniach emerytalnych jest przesyłana w jednym oryginalnym egzemplarzu, do rąk własnych
wnioskodawcy/adresata. Kolejne egzemplarze zostaną przesłane na wniosek studiującego (wnioskodawcy) w formie
odpisu decyzji po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50,- CZK. W przypadku przejścia na inną
zagraniczną uczelnię, studiujący składa nowy wniosek spełniający takie same wymagania a ministerstwo wyda nową
decyzję. Jakiekolwiek zmiany stanowiące o roszczeniu praw takich jak zakończenie czy przerwanie studiów,
studiujący powinien zgłosić odpowiedniemu organowi. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do
ministerstwa.
Kontakt pro případné dotazy: Mgr. Edvard Meduna, E-mail: medunae@msmt.cz
Ewentualne pytania prosimy kierować: Mgr. Edvard Meduna, E-mail: medunae@msmt.cz

