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Opatření děkana č. 9/2021 
Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Toto opatření navazuje zejména na ustanovení § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a na ustanovení čl. 11 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče 
Univerzity Karlovy, v platném znění, a stanoví pravidla pro nahlížení do spisů o přijímacím 
řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“). 

 

Čl. 2 
Nahlížení do spisů o přijímacím řízení 

1. Nahlížení do spisů o přijímacím řízení1 bude umožněno na adrese: nám. Jana Palacha 1/2, 
Praha 1, 1. patro, místnost č. 130. Žadatel musí nejpozději tři pracovní dny předem 
požádat o nahlížení elektronicky na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti je nutno uvést: 
celé jméno uchazeče o studium, studijní program, typ studia (bakalářský, magisterský, 
doktorský), číslo přihlášky a požadovaný termín pro nahlížení; v případě osob odlišných 
od uchazeče pak navíc celé jméno žadatele, datum narození, bydliště a odůvodnění 
žádosti. Uchazeč nebo jím zmocněná osoba se dostaví k nahlížení až poté, kdy příslušný 
pracovník Referátu přijímacího řízení Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů 
děkanátu fakulty potvrdí konkrétní termín nahlížení. Spis ani jeho část fakulta 
neposkytuje v elektronické podobě. 

2. Při jednom nahlížení smí uchazeč nahlížet do jednoho spisu po dobu nanejvýš 60 minut; 
o nahlížení lze požádat i opakovaně. 

3. Pro běžné přijímací řízení bude nahlížení do spisů umožněno od 20. 7. do 26. 8. 2021 vždy 
v úterý od 9:00 do 12:00 hodin a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin. 

4. Pro dodatečné přijímací řízení bude nahlížení do spisů umožněno od 21. 9. do 14. 10. 2021 
vždy v úterý od 9:00 do 12:00 hodin a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin. 

 

 
1 § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Čl. 3 
Závěrečné ustanovení 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 12. 5. 2021. 

 
 
V Praze dne 12. 5. 2021 
UKFF/176552/2021 
 
 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 
děkan FF UK 

 


