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¹(15) Soubor prÏedmeÏtuÊ (§ 26) musõÂ byÂt evidovaÂn
na jedneÂ karteÏ a zarÏazen do prÏõÂslusÏneÂ odpisoveÂ
skupiny podle hlavnõÂho funkcÏnõÂho celku.ª.

na cÏ. 286/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏl. II

CÏl. III

PrÏedsednictvo FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ vyhlaÂsilo uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂko-

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
1993.

StraÂskyÂ v. r.
KovaÂcÏ v. r.

627
SDEÏ LEN IÂ
federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 11. prosince 1953 byla v ParÏõÂzÏi sjednaÂna EvropskaÂ
uÂmluva o rovnocennosti dokladuÊ umozÏnÏujõÂcõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏkoly (cÏ. 15).
JmeÂnem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky byla UÂmluva podepsaÂna ve SÏtrasburku dne 26. brÏezna
1991.
Listina o schvaÂlenõÂ UÂmluvy CÏeskou a Slovenskou FederativnõÂ Republikou byla ulozÏena u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy, depozitaÂrÏe UÂmluvy, dne 26. brÏezna 1991.
UÂmluva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 5 odst. 2 dnem 20. dubna 1954 a pro CÏeskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku na zaÂkladeÏ odst. 3 teÂhozÏ cÏlaÂnku dnem 26. brÏezna 1991.
CÏeskyÂ prÏeklad UÂmluvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
Â UÂ MLU VA
E VR OPSK A
o rovnocennosti dokladuÊ umozÏnÏujõÂcõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏkoly cÏ. 15
VlaÂdy cÏlenskyÂch staÂtuÊ Rady Evropy,
berouce v uÂvahu, zÏe jednõÂm z cõÂluÊ Rady Evropy je
spolecÏnyÂ postup v oblasti kultury a veÏdy,
berouce v uÂvahu, zÏe tento cõÂl by byl dosazÏen snadneÏji, kdyby evropskaÂ mlaÂdezÏ meÏla volnyÂ prÏõÂstup k intelektuaÂlnõÂm zdrojuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ,
berouce v uÂvahu, zÏe vysokaÂ sÏkola prÏedstavuje jeden z hlavnõÂch zdrojuÊ intelektuaÂlnõÂ cÏinnosti v kazÏdeÂ zemi,
berouce v uÂvahu, zÏe studentuÊm, kterÏõÂ uÂspeÏsÏneÏ
ukoncÏili strÏedosÏkolskeÂ studium v jednom cÏlenskeÂm staÂtu, by meÏly byÂt prÏiznaÂny vesÏkereÂ mozÏneÂ vyÂhody pro
prÏõÂstup na vysokou sÏkolu podle jejich vyÂbeÏru, nachaÂzejõÂcõÂ se na uÂzemõÂ druheÂho cÏlenskeÂho staÂtu,

berouce v uÂvahu, zÏe takoveÂ vyÂhody, ktereÂ jsou teÂzÏ
zÏaÂdoucõÂ v zaÂjmu volneÂho pohybu z jedneÂ zemeÏ do druheÂ, si vyzÏadujõÂ vzaÂjemneÂ uznaÂvaÂnõÂ dokladuÊ o vzdeÏlaÂnõÂ
umozÏnÏujõÂcõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏkoly,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ ne k 1
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana uznaÂ za uÂcÏelem prÏijetõÂ na
vysokeÂ sÏkoly nachaÂzejõÂcõÂ se na jejõÂm uÂzemõÂ, v prÏõÂpadeÏ,
zÏe toto prÏijetõÂ podleÂhaÂ kontrole staÂtu, rovnocennost
dokladuÊ o vzdeÏlaÂnõÂ vydanyÂch na uÂzemõÂ kazÏdeÂ druheÂ
smluvnõÂ strany potvrzujõÂcõÂch, zÏe jejich drzÏiteleÂ majõÂ potrÏebnou kvalifikaci pro prÏijetõÂ na obdobneÂ instituce
jako v zemi, kde tyto doklady byly vydaÂny.
2. PrÏijetõÂ na kteroukoliv vysokou sÏkolu je podmõÂneÏno mõÂsty, kteraÂ jsou k dispozici.
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uÂzemõÂ se nachaÂzejõÂ, poklaÂdaÂ za zarÏõÂzenõÂ stejneÂho typu jako vysokeÂ sÏkoly.

3. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana si vyhrazuje praÂvo neuplatnÏovat ustanovenõÂ odstavce 1 ke svyÂm vlastnõÂm staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkuÊm.
4. NepodleÂhaÂ-li prÏijetõÂ na vysokeÂ sÏkoly nachaÂzejõÂcõÂ
se na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany kontrole staÂtu, zainteresovanaÂ smluvnõÂ strana prÏedaÂ teÏmto vysokyÂm sÏkolaÂm text
teÂto uÂmluvy a vyvine vesÏkereÂ uÂsilõÂ, aby zmõÂneÏneÂ vysokeÂ
sÏkoly prÏijaly zaÂsady uvedeneÂ v prÏedchozõÂch odstavcõÂch.
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CÏ laÂ ne k 5
1. Tato uÂmluva je otevrÏenaÂ k podpisu cÏlenskyÂm
staÂtuÊm Rady Evropy. PodleÂhaÂ ratifikaci. RatifikacÏnõÂ
listiny budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady
Evropy.
2. Tato uÂmluva vstoupõÂ v platnost po ulozÏenõÂ trÏõÂ
ratifikacÏnõÂch listin.

CÏ laÂ ne k 2
KazÏdaÂ smluvnõÂ strana zasÏle generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy do jednoho roku ode dne, kdy tato
uÂmluva vstoupila v platnost, põÂsemnou zpraÂvu o opatrÏenõÂch, jezÏ byla prÏijata za uÂcÏelem plneÏnõÂ ustanovenõÂ
prÏedchozõÂho cÏlaÂnku.
CÏ laÂ ne k 3
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy prÏedaÂ ostatnõÂm
smluvnõÂm stranaÂm informace, ktereÂ obdrzÏel od kazÏdeÂ
z nich podle vyÂsÏe uvedeneÂho cÏlaÂnku 2, a informuje VyÂbor ministruÊ o stavu plneÏnõÂ ustanovenõÂ teÂto UÂmluvy.
CÏ laÂ ne k 4
Pro uÂcÏely teÂto uÂmluvy
a) pojem ¹doklad o vzdeÏlaÂnõÂª znamenaÂ jakyÂkoliv doklad, vysveÏdcÏenõÂ nebo jineÂ osveÏdcÏenõÂ, bez ohledu
na to, v jakeÂ formeÏ bylo vydaÂno nebo zaregistrovaÂno, ktereÂ opravnÏuje drzÏitele nebo zainteresovanou osobu uchaÂzet se o prÏijetõÂ na vysokou sÏkolu;
b) pojem ¹vysokeÂ sÏkolyª znamenaÂ:
i) univerzity;
ii) instituce, ktereÂ smluvnõÂ strana, na jejõÂmzÏ

3. Pro kazÏdeÂho signataÂrÏe, kteryÂ uÂmluvu ratifikuje
po jejõÂm vstupu v platnost, vstoupõÂ uÂmluva v platnost
dnem ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny.
4. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy informuje
vsÏechny cÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy o vstupu uÂmluvy v
platnost, o smluvnõÂch stranaÂch, ktereÂ ji ratifikovaly, jakozÏ i o ulozÏenõÂ kazÏdeÂ ratifikacÏnõÂ listiny, ke ktereÂmu
dosÏlo pozdeÏji.
CÏ laÂ ne k 6
VyÂbor ministruÊ Rady Evropy muÊzÏe vyzvat kteryÂkoliv staÂt, kteryÂ nenõÂ cÏlenem Rady, aby prÏistoupil k
teÂto uÂmluveÏ. KazÏdyÂ staÂt poteÂ, co obdrzÏel tuto vyÂzvu,
muÊzÏe prÏistoupit k teÂto uÂmluveÏ ulozÏenõÂm listiny o prÏõÂstupu u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady, kteryÂ informuje o
jejõÂm ulozÏenõÂ vsÏechny smluvnõÂ strany. Pro kazÏdyÂ prÏistupujõÂcõÂ staÂt vstoupõÂ tato uÂmluva v platnost dnem, kdy
byla ulozÏena jejich listina o prÏõÂstupu.
Na duÊkaz cÏeho nõÂzÏe podepsanõÂ, naÂlezÏiteÏ zmocneÏni
za tõÂmto uÂcÏelem podepsali tuto uÂmluvu.
DaÂno v ParÏõÂzÏi dne 11. prosince 1953 v jazyce francouzskeÂm a anglickeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou
platnost, v jednom vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno v
archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk zasÏle jeho
oveÏrÏeneÂ kopie vsÏem signataÂrÏuÊm.

628
SDEÏ LEN IÂ
federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 15. prosince 1956 byla v ParÏõÂzÏi sjednaÂna EvropskaÂ
uÂmluva o rovnocennosti cÏaÂstecÏneÂho studia na vysokyÂch sÏkolaÂch (cÏ. 21).
JmeÂnem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky byla UÂmluva podepsaÂna ve SÏtrasburku dne 26. brÏezna
1991.
Listina o schvaÂlenõÂ UÂmluvy CÏeskou a Slovenskou FederativnõÂ Republikou byla ulozÏena u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy, depozitaÂrÏe UÂmluvy, dne 26. brÏezna 1991.
UÂmluva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 9 odst. 2 dnem 18. zaÂrÏõÂ 1957 a pro CÏeskou a Slovenskou
FederativnõÂ Republiku na zaÂkladeÏ odst. 3 teÂhozÏ cÏlaÂnku dnem 26. brÏezna 1991.
CÏeskyÂ prÏeklad UÂmluvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
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Â UÂ MLU VA
E VR OPSK A
o rovnocennosti cÏaÂstecÏneÂho studia na vysokyÂch sÏkolaÂch cÏ. 21
VlaÂdy cÏlenskyÂch staÂtuÊ Rady Evropy, ktereÂ podepsaly tuto UÂmluvu,
berouce v uÂvahu Evropskou uÂmluvu o rovnocennosti dokladuÊ umozÏnÏujõÂcõÂch prÏõÂstup na vysokeÂ sÏkoly
podepsanou v ParÏõÂzÏi dne 11. prosince 1953;
berouce v uÂvahu Evropskou kulturnõÂ uÂmluvu podepsanou v ParÏõÂzÏi dne 19. prosince 1954;
berouce v uÂvahu, zÏe by vyÂznamneÏ prÏispõÂvalo k
veÏtsÏõÂmu vzaÂjemneÂmu evropskeÂmu porozumeÏnõÂ, kdyby
võÂce studentuÊ, mimo jineÂ studentuÊ modernõÂch jazykuÊ,
mohlo absolvovat urcÏitou cÏaÂst studia v zahranicÏõÂ a
kdyby zkousÏky vykonaneÂ a kursy absolvovaneÂ v pruÊbeÏhu tohoto studia mohly byÂt uznaÂny teÏmto studentuÊm na vysokyÂch sÏkolaÂch v jejich vlastnõÂch zemõÂch;
berouce v uÂvahu, zÏe uznaÂvaÂnõÂ cÏaÂstecÏneÂho studia
absolvovaneÂho v zahranicÏõÂ by prÏispeÏlo k rÏesÏenõÂ probleÂmu nedostatku vysoce kvalifikovanyÂch veÏdcuÊ,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ ne k I
1. Pro uÂcÏely teÂto UÂmluvy se smluvnõÂ strany deÏlõÂ na
kategorie podle toho, zda orgaÂnem, prÏõÂslusÏnyÂm pro rÏesÏenõÂ otaÂzek rovnocennosti na jejich uÂzemõÂ je:
a) staÂt;
b) vysokaÂ sÏkola;
c) staÂt nebo vysokaÂ sÏkola podle konkreÂtnõÂho prÏõÂpadu.
KazÏdaÂ smluvnõÂ strana sdeÏlõÂ generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy, kteryÂ orgaÂn je prÏõÂslusÏnyÂ pro rÏesÏenõÂ
otaÂzek tyÂkajõÂcõÂch se rovnocennosti.
2. Pojem ¹vysokaÂ sÏkolaª znamenaÂ:
a) univerzity;
b) instituce povazÏovaneÂ smluvnõÂ stranou, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ se nachaÂzejõÂ, za zarÏõÂzenõÂ podobnaÂ svyÂm
charakterem vysokyÂm sÏkolaÂm.
CÏ laÂ ne k 2
1. SmluvnõÂ strany spadajõÂcõÂ do kategorie a) odstavec 1 cÏlaÂnku 1 uznajõÂ cÏaÂstecÏneÂ studium absolvovaneÂ
studentem studujõÂcõÂm modernõÂ jazyky na vysokeÂ sÏkole
v jineÂ cÏlenskeÂ zemi Rady Evropy za rovnocenneÂ obdobneÂmu cÏaÂstecÏneÂmu studiu absolvovaneÂmu na vysokeÂ
sÏkole v jeho vlastnõÂ zemi, jestlizÏe vedenõÂ prvnõÂ vysokeÂ
sÏkoly vydalo tomuto studentovi potvrzenõÂ, zÏe ukoncÏil
uvedeneÂ cÏaÂstecÏneÂ studium uspokojiveÏ.
2. DeÂlka cÏaÂstecÏneÂho studia v souladu s odstavcem
1 bude stanovena prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ ne k 3
SmluvnõÂ strany spadajõÂcõÂ do kategorie a) odstavec
1 cÏlaÂnku 1 posoudõÂ postup prÏi uznaÂvaÂnõÂ cÏaÂstecÏneÂho studia absolvovaneÂho na vysokeÂ sÏkole v druheÂ cÏlenskeÂ
zemi Rady Evropy studenty v jinyÂch disciplõÂnaÂch, nezÏ
modernõÂ jazyky, zejmeÂna studenty zabyÂvajõÂcõÂmi se zaÂkladnõÂm nebo aplikovanyÂm vyÂzkumem.
CÏ laÂ ne k 4
SmluvnõÂ strany spadajõÂcõÂ do kategorie a) odstavec
1 cÏlaÂnku 1 budou podporovat jednostrannyÂmi nebo
dvoustrannyÂmi opatrÏenõÂmi podmõÂnky, za kteryÂch
zkousÏka vykonanaÂ nebo kursy absolvovaneÂ studentem
v pruÊbeÏhu studia na vysokeÂ sÏkole v druheÂ cÏlenskeÂ zemi
Rady Evropy mohou byÂt poklaÂdaÂny za rovnocenneÂ
podobneÂ zkousÏce vykonaneÂ nebo podobnyÂm kursuÊm
absolvovanyÂm na vysokeÂ sÏkole v jeho vlastnõÂ zemi.
CÏ laÂ ne k 5
SmluvnõÂ strany spadajõÂcõÂ do kategorie b) odst. 1
cÏlaÂnku 1 zasÏlou text teÂto UÂmluvy vedenõÂ vysokyÂch sÏkol
nachaÂzejõÂcõÂch se na jejich uÂzemõÂ a budou podporovat,
aby toto vedenõÂ prÏõÂzniveÏ posuzovalo a uplatnÏovalo zaÂsady uvedeneÂ v cÏlaÂncõÂch 2, 3 a 4.
CÏ laÂ ne k 6
SmluvnõÂ strany spadajõÂcõÂ do kategorie c) odst. 1
cÏlaÂnku 1 uplatnÏujõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 2, 3 a 4 vuÊcÏi teÏm
vysokyÂm sÏkolaÂm, pro ktereÂ staÂt prÏedstavuje orgaÂn, do
jehozÏ puÊsobnosti spadajõÂ otaÂzky tvorÏõÂcõÂ prÏedmeÏt teÂto
UÂmluvy, a uplatnÏujõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 5 vuÊcÏi teÏm vysokyÂm sÏkolaÂm, ktereÂ jsou samy orgaÂnem, do jehozÏ puÊsobnosti patrÏõÂ tyto otaÂzky.
CÏ laÂ ne k 7
KazÏdaÂ smluvnõÂ strana zasÏle generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy do jednoho roku ode dne, kdy tato
UÂmluva vstoupila v platnost, põÂsemneÂ oznaÂmenõÂ o opatrÏenõÂch, kteraÂ prÏijala za uÂcÏelem realizace plneÏnõÂ cÏlaÂnkuÊ
2, 3, 4, 5 a 6.
CÏ laÂ ne k 8
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy zasÏle ostatnõÂm
smluvnõÂm stranaÂm informaci, kterou od kazÏdeÂ z nich
obdrzÏel podle cÏlaÂnku 7, a informuje vyÂbor ministruÊ o
stavu plneÏnõÂ teÂto UÂmluvy.
CÏ laÂ ne k 9
1. Tato UÂmluva je otevrÏena k podpisu pro cÏleny
Rady Evropy. PodleÂhaÂ ratifikaci. RatifikacÏnõÂ listiny
jsou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.
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2. UÂmluva vstupuje v platnost po ulozÏenõÂ trÏõÂ ratifikacÏnõÂch listin.
3. Pro kazÏdyÂ staÂt, kteryÂ UÂmluvu podepsal a poteÂ
ratifikoval po vstupu UÂmluvy v platnost, vstoupõÂ
UÂmluva v platnost dnem, kdy byly ulozÏeny jeho ratifikacÏnõÂ listiny.
4. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy informuje
vsÏechny cÏleny Rady Evropy o vstupu UÂmluvy v platnost, o smluvnõÂch stranaÂch, ktereÂ ji ratifikovaly,
a o ulozÏenõÂ do uÂschovy vsÏech ratifikacÏnõÂch listin, ke
ktereÂmu muÊzÏe dojõÂt po vstupu UÂmluvy v platnost.
5. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe uveÂst uÂzemõÂ, na
neÏmzÏ budou uplatnÏovaÂna ustanovenõÂ teÂto UÂmluvy,
v prohlaÂsÏenõÂ adresovaneÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi
Rady Evropy, ten je zasÏle ostatnõÂm smluvnõÂm stranaÂm.
CÏ l aÂ n ek 10
VyÂbor ministruÊ Rady Evropy muÊzÏe vyzvat kteryÂkoliv staÂt, kteryÂ nenõÂ cÏlenem Rady Evropy, aby prÏi-
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stoupil k teÂto UÂmluveÏ. KazÏdyÂ takto vyzvanyÂ staÂt muÊzÏe
prÏistoupit k UÂmluveÏ ulozÏenõÂm listiny o prÏõÂstupu generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady, kteryÂ o tom informuje
vsÏechny smluvnõÂ strany. KazÏdyÂ prÏistupujõÂcõÂ staÂt je pro
uÂcÏely teÂto UÂmluvy povazÏovaÂn za cÏlenskou zemi Rady
Evropy. Pro kazÏdyÂ prÏistupujõÂcõÂ staÂt vstoupõÂ tato UÂmluva v platnost dnem, kdy byl ulozÏen jeho dokument
o prÏistoupenõÂ.
Na duÊkaz cÏeho nõÂzÏe podepsanõÂ, naÂlezÏiteÏ na to
zmocneÏni svyÂmi prÏõÂslusÏnyÂmi vlaÂdami, podepsali tuto
UÂmluvu.
DaÂno v ParÏõÂzÏi dne patnaÂcteÂho prosince roku tisõÂc
deveÏtset padesaÂt sÏest v jazyce anglickeÂm a francouzskeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost, v jednom vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno v archivech Rady
Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk zasõÂlaÂ oveÏrÏeneÂ kopie
UÂmluvy kazÏdeÂ vlaÂdeÏ, kteraÂ ji podepsala nebo k nõÂ prÏistoupila.

629
SDEÏ LEN IÂ
federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 26. srpna 1991 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou RakouskeÂ republiky o prÏevzetõÂ osob na spolecÏnyÂch
staÂtnõÂch hranicõÂch.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 7 odst. 1 dnem 1. listopadu 1992.
Do textu Dohody lze nahleÂdnout na federaÂlnõÂm ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a federaÂlnõÂm ministerstvu
vnitra.

