UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Ruská 87, Praha 10
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2
Počet příloh: 1/1
SMĚRNICE DĚKANA č. 2/2016
která stanoví organizačně administrativní náležitosti při nahlížení uchazeče do
svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu
článek 1
Předmět úpravy
1. V souladu s čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze má uchazeč
právo požádat o nahlédnutí do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o
přijetí ke studiu.
článek 2
Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů
1. Žádost je možno podat do 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí o přijetí (nepřijetí),
lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do 10. dne
následujícího po dni, kdy bylo doručeno rozhodnutí v přezkumném řízení.
2. Fakulta uchazeči toto nahlédnutí umožní nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy o
nahlédnutí požádal. Požádá-li však uchazeč o nahlédnutí do 7 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o přijetí (nepřijetí), umožní mu fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí. Konkrétní termíny, kdy je možno nahlížet do
materiálů, jsou uchazeči oznámeny písemnou formou doporučeně na adresu, kterou
uchazeč uvedl v přihlášce ke studiu nebo kterou oznámil na studijním oddělení
děkanátu fakulty pro tento případ jako adresu korespondenční.
3. Nahlédnout do materiálů je možné v budově č. 19 v areálu Státního zdravotního
ústavu, Šrobárova 49/48, Praha 10 – 2. podlaží – v místnostech studijního oddělení
– č. dveří 206 a 209 b.
4. Uchazeč má právo nahlížet do svých materiálů po dobu jedné hodiny. Pokud
v odůvodněném případě uchazeč požádá o nahlížení po dobu delší, jeho žádosti se
vyhoví, max. však do 15.30 hodin.
5. Uchazeči bude poskytnut vhodný prostor tak, aby mohl do svých materiálů nerušeně
nahlížet, a bude mu poskytnuto nezbytné kancelářské vybavení.
6. Nahlédnutím do materiálů se rozumí tyto materiály pročítat a pořizovat si z nich
výpisky. Do materiálů smí nahlížet pouze uchazeč, který při příchodu prokáže svoji
totožnost, za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance.

Touto Směrnicí se rozumí Opatření děkana dle čl. 10, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu
Univerzity Karlovy v Praze.
Článek 3
Ustanovení závěrečná
1) Tato směrnice je účinná dnem vydání 2. 5. 2016.
2) Tato směrnice pozbývá platnosti dne 31. 10. 2016.
Zpracovalo: studijní oddělení – M. Marková

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
děkan fakulty
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Konkrétní termíny, kdy je možno nahlížet do materiálů, jsou následující:
13. 7. 2016
20. 7. 2016
27. 7. 2016
3. 8. 2016
10. 8. 2016
17. 8. 2016
24. 8. 2016
31. 8. 2016
Vždy ve středu od 9.00 do 11.00 hodin.

