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Vážený pan 
Ing. Robert Plaga, Ph.D. 
ministr 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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Na vědomí 
Vážený pan 
PhDr. Pavel Doleček 
pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5 
118 12  Praha 1  

 

Vážený pane ministře, 

dovoluji si reagovat na Váš dopis ze dne 21. května 2018, týkající se vydávání nových 

vysokoškolských diplomů absolventům či absolventkám, kteří v období po dokončení vysoké 

školy prošli úřední změnou pohlaví. Také reaguji na dopis pověřeného náměstka pro řízení 

sekce vysokého školství, vědy a výzkumu ze dne 13. července 2018, jímž mi pan náměstek 

oznámil, že rektory jednotlivých vysokých škol na uvedenou problematiku upozornil 

a doporučil jim, jak mají v takových případech postupovat. Dopis, jímž se pan náměstek 

na rektory obrátil, mi zároveň zaslal k nahlédnutí. 

Dopis rektorům jsem si podrobně prostudovala, k jeho obsahu nemám připomínky 

a považuji jej za adekvátní formu řešení předmětné problematiky. Jedná se o řešení, jež 

je dostatečně operativní a zároveň značně přispěje ke kýženému cíli. Vysoké školy jsou nyní 

řádně poučeny o tom, že mohou bez jakýchkoli nepříznivých právních následků trans 

absolventům či absolventkám v případě změny pohlaví vydat nový vysokoškolský diplom, 

budou-li o jeho vydání tito absolventi či absolventky z praktických důvodů žádat. 

Je mou milou povinností Vám nyní poděkovat za spolupráci, za to, jakým způsobem jste 

se k problematice vydávání stejnopisů vysokoškolských diplomů v případě změny jména 

absolventa či absolventky v důsledku změny pohlaví postavil, a zejména za nalezení 

rychlého a efektivního řešení tohoto praktického problému. Věřím, že metodické usměrnění 

rektorů jednotlivých vysokých škol v této oblasti dopomůže ke zvýšení standardu ochrany 

práva na rovné zacházení trans lidí a povede ke snížení výskytu méně příznivého zacházení 

z důvodu pohlavní identifikace v konkrétních vztazích souvisejících s právem na zaměstnání. 

Dovolte mi však ještě pár slov závěrem. Ač se nejedná o problematiku náležící do mé 

zákonné působnosti, byla bych velmi ráda, kdybyste mohl věnovat svou pozornost i jiným 

důvodům, které vedou ke změně jména osoby a nesouvisejí s diskriminačním důvodem 

pohlavní identifikace (zejména uzavření manželství, rozvod či závažné příčiny pramenící 



 

z narušených mezilidských vztahů). Předpokládám, že tyto důvody v praxi ještě mnohem 

častěji vyvolávají potřebu vydání nového vysokoškolského diplomu. 

Vážený pane ministře, za Vaši spolupráci ještě jednou mnohokrát děkuji. 

S pozdravem  

 

 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 

 


