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MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6

ŽÁDOST
o přezkum ROZHODNUTÍ ředitele ústavu, č.j. ………………………………ze dne …………………………
v přijímacím řízení ke studiu na MÚVS ČVUT v Praze v akademickém roce 2019/2020

ÚDAJE O UCHAZEČI (vyplňte laskavě hůlkovým písmem)
Příjmení ………………………………………………………………..
Jméno …………………………………………………………………..
Adresa bydlištěi ……………………………………………………………………………………………………………………
Typ studijního programuii ………………………………………..
Forma studiaiii ………………………………………………………….
Studijní program (obor)iv …………………………………………
Razítko ústavu, vč. data doručení žádosti

Razítko rektorátu, vč. data doručení žádosti

Počet příloh

Počet příloh

Datum doručení rozhodnutí ředitelky ústavu uchazeči:v ……………………….../…….………………………..
Záznam uchazeče

Záznam ústavu

Rozhodnutí ředitelky:

Rozhodnutí rektora o přezkoumání:

Poučení:

O přezkoumání rozhodnutí může požádat uchazeč buď sám, nebo prostřednictvím svého
zákonného zástupce nebo zvoleného zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc (plnou
moc s ověřeným podpisem uchazeče je nutno přiložit k této žádosti). Žádost o přezkum se
podává v jednom vyhotovení prostřednictvím Studijního oddělení MÚVS ČVUT do 30 dnů ode
dne doručení původního rozhodnutí. Žádost musí být řádně vyplněná, v náležitostech úplná
a podaná včas. V případě, že prostor vymezený na formuláři k uvedení důvodů nestačí, lze
připojit formou přílohy pokračování.
Z administrativních důvodů se doporučuje přílohy očíslovat a opatřit jménem a příjmením
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uchazeče a názvem studijního programu (oboru), na který se hlásí.
Rozhodnutí rektora je konečné (podání další žádosti o přezkum ve věci je bezpředmětné).
Písemné rozhodnutí se doručuje uchazeči (osobě zmocněné) do vlastních rukou. Na rozhodnutí
se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Uchazeč má podle § 50 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, právo nahlédnout do
všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Podmínky,
lhůty a organizačně administrativní náležitosti stanoví vnitřní předpisy.

Doporučení:

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním žádosti o přezkum zvážili, zda uváděné důvody
odpovídají charakteru přezkumného řízení. V přezkumném řízení se přezkoumává, zda
rozhodnutí ředitele bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními
předpisy ČVUT a příslušné fakulty, ústavu, jakož i dalšími podmínkami přijímání uchazečů
stanovenými ústavem a s pravidly způsobu jejich ověřování. Rektor může žádosti vyhovět
a původní rozhodnutí změnit a uchazeče ke studiu přijmout v případě, že porušení ovlivnilo
správnost výroku rozhodnutí ředitele. Jinak žádost zanikne a původní rozhodnutí potvrdí.

ŽÁDOST O PŘEZKUM

Podle § 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, žádám o přezkoumání rozhodnutí
ředitele ústavu v přijímacím řízení ke studiu. Níže uvádím důvody svého nesouhlasu
s původním rozhodnutím ve věci a údaje o tom, co má být přezkoumáno:

V …………………………… dne …………………………

……………………………………………………….
Vlastnoruční podpis žadatele
(zmocněného zástupce)

Vysvětlivky:
Změnu adresy oproti přihlášce ke studiu viditelně označte.
Typy studijních programů jsou bakalářský, navazující magisterský.
iii
Formy studia jsou prezenční, kombinovaná, distanční.
iv
Uveďte přesný název studijního programu vč. oboru.
v
Vyplní uchazeč (popř. ústav) dle záznamu na doručence.
i

ii
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