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SDEÏ LENIÂ

federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 3. cÏervna 1964 byl ve SÏtrasburku sjednaÂn DodatkovyÂ
protokol k EvropskeÂ uÂmluveÏ o rovnocennosti dokladuÊ o vzdeÏlaÂnõÂ umozÏnÏ ujõÂcõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏkoly (cÏ. 49).

JmeÂnem CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky byl Protokol podepsaÂn ve SÏtrasburku dne 26. brÏezna
1991.

Listina o schvaÂlenõÂ Protokolu CÏ eskou a Slovenskou FederativnõÂ Republikou byla ulozÏena u generaÂlnõÂho ta-
jemnõÂka Rady Evropy, depozitaÂrÏe Protokolu, dne 26. brÏezna 1991.

Protokol vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 5 odst. 1 dnem 4. cÏervence 1964 a pro CÏ eskou a Sloven-
skou FederativnõÂ Republiku na zaÂkladeÏ odst. 2 teÂhozÏ cÏlaÂnku dnem 27. dubna 1991.

CÏ eskyÂ prÏeklad Protokolu se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
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DODATKOVYÂ PROTOKOL
k EvropskeÂ uÂmluveÏ o rovnocennosti dokladuÊ o vzdeÏlaÂnõÂ

umozÏnÏ ujõÂcõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏkoly cÏ. 49

CÏ lenskeÂ staÂty Rady Evropy, ktereÂ podepsaly tento
protokol,

berouce v uÂvahu cõÂle EvropskeÂ uÂmluvy o rovno-
cennosti dokladuÊ umozÏnÏ ujõÂcõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏko-
ly, podepsaneÂ v ParÏõÂzÏi dne 11. prosince 1953, (daÂle jen
¹uÂmluvaª),

berouce v uÂvahu, zÏe vyÂhody teÂto uÂmluvy by meÏly
byÂt rozsÏõÂrÏeny rovneÏzÏ na drzÏitele dokladuÊ o vzdeÏlaÂnõÂ
potvrzujõÂcõÂch jejich kvalifikaci pozÏadovanou pro prÏijetõÂ
na vysokeÂ sÏkoly, v prÏõÂpadeÏ, zÏe tyto doklady o vzdeÏlaÂnõÂ
vydala zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ neÏkteraÂ smluvnõÂ strana oficiaÂlneÏ
podporuje mimo sveÂ uÂzemõÂ a tyto doklady o vzdeÏlaÂnõÂ
jsou srovnatelneÂ s doklady o vzdeÏlaÂnõÂ vydanyÂmi ve sveÂ
zemi,

se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:

CÏ laÂ nek 1

1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana uznaÂ pro uÂcÏely prÏijetõÂ na
vysokeÂ sÏkoly nachaÂzejõÂcõÂ se na jejõÂm uÂzemõÂ, v prÏõÂpadeÏ,
zÏe toto prÏijetõÂ je pod staÂtnõÂ kontrolou, rovnocennost
dokladuÊ o vzdeÏlaÂnõÂ vydanyÂch zarÏõÂzenõÂmi, ktereÂ neÏkteraÂ
smluvnõÂ strana oficiaÂlneÏ podporuje mimo sveÂ uÂzemõÂ a
tyto doklady o vzdeÏlaÂnõÂ jsou srovnatelneÂ s doklady vy-
danyÂmi na jejõÂm uÂzemõÂ.

2. PrÏijetõÂ na kteroukoliv vysokou sÏkolu je podmõÂ-
neÏno mõÂsty, jezÏ jsou k dispozici.

3. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana si vyhrazuje praÂvo neu-
platnÏ ovat ke svyÂm vlastnõÂm staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkuÊ m usta-
novenõÂ odstavce 1.

4. NenõÂ-li prÏijetõÂ na vysokeÂ sÏkoly nachaÂzejõÂcõÂ se na
uÂzemõÂ smluvnõÂ strany pod staÂtnõÂ kontrolou, smluvnõÂ
strana postoupõÂ teÏmto vysokyÂm sÏkolaÂm text tohoto
protokolu a ucÏinõÂ vsÏe, aby zmõÂneÏneÂ vysokeÂ sÏkoly prÏi-
jaly zaÂsady uvedeneÂ v prÏedchozõÂch odstavcõÂch tohoto
cÏlaÂnku.

CÏ laÂ nek 2

KazÏdaÂ smluvnõÂ strana zasÏle generaÂlnõÂmu tajemnõÂ-
kovi Rady Evropy seznam sÏkol, ktereÂ oficiaÂlneÏ podpo-
ruje mimo sveÂ uÂzemõÂ a ktereÂ vydaÂvajõÂ doklady o vzdeÏ-
laÂnõÂ potvrzujõÂcõÂ kvalifikaci pozÏadovanou pro prÏijetõÂ na
vysokeÂ sÏkoly nachaÂzejõÂcõÂ se na jejõÂm uÂzemõÂ.

CÏ laÂ nek 3

Pro uÂcÏely tohoto protokolu:

a) se ¹dokladem o vzdeÏlaÂnõÂª rozumõÂ jakyÂkoliv do-
klad, vysveÏdcÏenõÂ nebo jineÂ osveÏdcÏenõÂ bez ohledu
na to, v jakeÂ formeÏ bylo vydaÂno nebo zaregistro-
vaÂno, potvrzujõÂcõÂ, zÏe jeho drzÏitel maÂ kvalifikaci
pozÏadovanou pro prÏijetõÂ na vysokou sÏkolu;

b) ¹vysokyÂmi sÏkolamiª se rozumõÂ:
i) univerzity;

ii) instituce, ktereÂ smluvnõÂ strana, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ se nachaÂzejõÂ, poklaÂdaÂ za zarÏõÂzenõÂ stej-
neÂho typu jako univerzity;

c) pojem ¹uÂzemõÂ smluvnõÂ stranyª znamenaÂ metropo-
litnõÂ uÂzemõÂ teÂto strany.

CÏ laÂ nek 4

1. CÏ lenskeÂ staÂty Rady Evropy, ktereÂ jsou smluv-
nõÂmi stranami uÂmluvy, se mohou staÂt smluvnõÂmi stra-
nami tohoto protokolu:



a) podpisem bez vyÂhrady ratifikace nebo prÏijetõÂ;
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace nebo prÏijetõÂ, po

ktereÂm naÂsleduje ratifikace nebo prÏijetõÂ.

2. KazÏdyÂ staÂt, kteryÂ prÏistoupil k uÂmluveÏ, muÊ zÏe
prÏistoupit k tomuto protokolu.

3. RatifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ nebo o prÏõÂ-
stupu budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady
Evropy.

CÏ laÂ nek 5

1. Tento protokol vstoupõÂ v platnost po uplynutõÂ
jednoho meÏsõÂce ode dne, kdy jej dva cÏlenskeÂ staÂty Rady
Evropy podepõÂsÏõÂ bez vyÂhrady ratifikace nebo prÏijetõÂ,
nebo kdy jej ratifikujõÂ nebo prÏijmou, v souladu s usta-
novenõÂmi cÏlaÂnku 4.

2. Pro kazÏdyÂ cÏlenskyÂ staÂt Rady Evropy, kteryÂ po-
zdeÏji podepõÂsÏe protokol bez vyÂhrady ratifikace nebo
prÏijetõÂ nebo kteryÂ ho ratifikuje nebo prÏijme, vstoupõÂ v
platnost po uplynutõÂ jednoho meÏsõÂce ode dne podpisu
nebo ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny nebo listiny o prÏijetõÂ.

3. Pro kazÏdyÂ prÏistupujõÂcõÂ staÂt vstoupõÂ protokol v
platnost po uplynutõÂ jednoho meÏsõÂce po ulozÏenõÂ listiny
o prÏõÂstupu. NicmeÂneÏ tento prÏõÂstup nabude uÂcÏinku po
vstupu v platnost.

CÏ laÂ nek 6

1. Tento protokol zuÊ stane v platnosti neomezenou
dobu.

2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊ zÏe ze sveÂ strany vypo-
veÏdeÏt tento protokol oznaÂmenõÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂ-
kovi Rady Evropy.

3. VyÂpoveÏd' vstoupõÂ v platnost po uplynutõÂ sÏesti
meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy generaÂlnõÂ tajemnõÂk obdrzÏel oznaÂ-
menõÂ.

CÏ laÂ nek 7

GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy informuje cÏlen-
skeÂ staÂty Rady a kazÏdyÂ staÂt, kteryÂ prÏistoupil k tomuto
protokolu:

a) o kazÏdeÂm podpisu bez vyÂhrady ratifikace nebo
prÏijetõÂ;

b) o kazÏdeÂm podpisu s vyÂhradou ratifikace nebo prÏi-
jetõÂ;

c) o ulozÏenõÂ kazÏdeÂ ratifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ
nebo o prÏõÂstupu;

d) o kazÏdeÂm datu, kdy tento protokol vstoupil v
platnost podle jeho cÏlaÂnku 5;

e) o kazÏdeÂm oznaÂmenõÂ, jezÏ bylo obdrzÏeno podle
ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 2 a 6.

Na duÊ kaz cÏeho nõÂzÏe podepsanõÂ, naÂlezÏiteÏ zmocneÏnõÂ
za tõÂmto uÂcÏelem, podepsali tento protokol.

DaÂno ve SÏtrasburku dne 3. cÏervna 1964, v jazyce
francouzskeÂm a anglickeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ
stejnou platnost, v jednom vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulo-
zÏeno v RadeÏ Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy
zasÏle jeho oveÏrÏenou kopii kazÏdeÂmu staÂtu, kteryÂ proto-
kol podepsal nebo k neÏmu prÏistoupil.

ProhlaÂsÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu

PrÏi podpisu DodatkoveÂho protokolu k EvropskeÂ
uÂmluveÏ o rovnocennosti dokladuÊ o vzdeÏlaÂnõÂ umozÏnÏ ujõÂ-
cõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏkoly ucÏinil VyÂbor ministruÊ
toto prohlaÂsÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu:

¹Protokol zahrnuje rovneÏzÏ evropskeÂ sÏkoly v prÏõÂ-
padeÏ, zÏe doklady o vzdeÏlaÂnõÂ jimi vydaÂvaneÂ splnÏ ujõÂ pod-
mõÂnky stanoveneÂ v bodeÏ 1 cÏlaÂnku 1 tohoto protokolu.ª
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SDEÏ LENIÂ

federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 11. zaÂrÏõÂ 1991 byla v BrneÏ podepsaÂna Dohoda mezi
vlaÂdou CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou Rumunska o vzaÂjemneÂm obchodeÏ a platbaÂch.

Dohoda se na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 15 odstavce 1 prÏedbeÏzÏneÏ provaÂdõÂ ode dne 1. ledna 1991 a vstoupila
v platnost dnem 21. srpna 1992.

CÏ eskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
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