Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Opatření děkana č. 3/2016-2017
Název: Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci
Králové nahlížet do spisu
K provedení: ustanovení § 50 odst. 5 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“)
a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
Platnost a účinnost: podpisem děkana

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.

Toto opatření upravuje podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské
fakulty v Hradci Králové (dále jen „uchazeč“) nahlížet do spisu o přijímacím řízení
(dále jen „spis“).

2.

Uchazečem se rozumí uchazeč o studium ve smyslu ust. § 50 zákona o vysokých
školách. Studentem se stává uchazeč až dnem zápisu do studia.
Čl. 2
Nahlížení do spisu

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 Lékařské fakultě v Hradci Králové
(dále jen „LF HK“), Studijnímu oddělení, které stanoví termín, v němž bude uchazeči
umožněno do spisu nahlížet.

3.

S právem nahlížet do spisu je spojeno právo uchazeče činit si výpisy a zároveň právo
požádat LF HK o kopie spisu nebo jeho části.

4.

Před nahlížením do spisu musí uchazeč prokázat svou totožnost.

5.

Uchazeč smí nahlížet do spisu pouze ve vyhrazených prostorách LF HK za přítomnosti
pověřeného zaměstnance.
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Čl. 3
Poplatky za pořízení kopie spisu nebo jeho části
6.

Výše poplatku za pořízení kopie spisu nebo jeho části (dále jen „poplatek“) je stanovena
v Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“). Úkony, které podléhají zpoplatnění
dle tohoto opatření, jsou vymezeny v položce 3 Sazebníku, jehož vybraná část tvoří
přílohu k tomuto opatření.

7.

V případě, že účastník bude požadovat pořízení kopie na technickém nosiči dat, LF HK
mu ji poskytne pouze tehdy, je-li to v jejích technických možnostech.

8.

Poplatek vyměřuje a vybírá LF HK a je splatný před provedením kopie spisu nebo jeho
části. Pokud účastník poplatek neuhradí, LF HK daný úkon neprovede.

9.

Účastník je povinen poplatek uhradit v hotovosti v české měně na pokladně děkanátu
pod variabilním symbolem 83001.

10.

Od poplatku dle tohoto opatření není žádný účastník osvobozen.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1.

Toto opatření bylo projednáno na jednání kolegia děkana dne 16. 3. 2017.

2.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti podpisem děkana.

3.

Nabytím účinnosti tohoto opatření pozbývá platnosti Opatření děkana č.5/08-09
Podrobnosti k právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho
přijetí ke studiu.

V Hradci Králové dne 22. 3. 2017

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
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Příloha
Sazebník správních poplatků publikovaný jako příloha zákona o správních poplatcích
Položka 3 - vybraná část
Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých
spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z
dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu činí
správní poplatek:
-

50 Kč za každou i započatou stránku

-

40 Kč na technickém nosiči dat

-

15 Kč za první stránku a

-

5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo
na tiskárně počítače

