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OPATŘENÍ DĚKANA, 

kterým se vydává Směrnice děkana č. 3/2021, 

která stanoví organizačně administrativní náležitosti při nahlížení uchazeče 

do svého spisu, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu 
 

Čl. 1 

 

Předmět úpravy 
 

1. V souladu s čl. 11 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy má uchazeč právo 

požádat o nahlédnutí do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

 

Čl. 2 

 

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů 
 

1. Uchazeč, který vykonal přijímací zkoušku, má po oznámení rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu právo 

nahlížet do spisu. 

 

2. Uchazeč musí svou žádost o nahlížení do spisu podat 3. lékařské fakultě UK (dále jen „3. LF UK“), 

Studijnímu oddělení, které stanoví termín, v němž bude uchazeči umožněno do spisu nahlížet. 

 

3. Nahlédnout do materiálů je možné v budově B, 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. podlaží, v místnosti 

studijního oddělení, č. dveří 206. 

 

4. Uchazeč má právo nahlížet do spisu 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 spisu nerušeně nahlížet a bude mu 

poskytnuto nezbytné kancelářské vybavení. 
 

6. Do spisu smí nahlížet pouze uchazeč, který při příchodu prokáže svoji totožnost, za přítomnosti 

pověřeného zaměstnance. 

 

7. Uchazeč  může  namísto  nahlížení  do  spisu  požádat  o  kopii  spisu   nebo  jeho  části  (lze  předat   

i elektronickou formou – prostřednictvím e-mailu: prijimacky@lf3.cuni.cz). 

 

Čl. 4 

 

Poplatky za pořízení kopie spisu nebo jeho části 
 

1. Výše poplatku za pořízení kopie spisu nebo jeho části (dále jen „poplatek“) je stanovena Směrnicí 

děkana č. 5/2005. 



 

2. Poplatek vyměřuje a vybírá 3. LF UK a je splatný před provedením kopie spisu nebo jeho části. Pokud 

účastník poplatek neuhradí, 3. LF UK daný úkon neprovede. 

 

3. Účastník je povinen poplatek uhradit bezhotovostně na číslo účtu 115 - 6882900277/0100, 

pod variabilním symbolem 03005. 

 

4. Od poplatku dle tohoto opatření není žádný účastník osvobozen. 

 

 

Čl. 5 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Toto Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. 

 

 
Zpracovalo: studijní oddělení 

 

 

V Praze dne: 4. 6. 2021 

 

 

 

 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
děkan 3. lékařské fakulty 

v zastoupení: 

MUDr. David Marx, Ph.D. 

proděkan pro studium a výuku 


