Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu
„Právo a právní věda“
na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
pro akademický rok 2020/2021
(dále „Podmínky“)
Čl. I.
Studijní program
Přijímací řízení ke studiu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (dále „Fakulta“)
pro akreditovaný magisterský studijní program „Právo a právní věda“ v prezenční formě, se
pro akademický rok 2020/2021 uskuteční v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 a 6 zákona o
vysokých školách.
Čl. II.
Přihláška ke studiu
1.

2.

3.
4.

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému
Západočeské univerzity v Plzni (dále „ZČU“) pomocí formuláře uveřejněného na adrese
http://eprihlaska.zcu.cz.
Po vyplnění všech povinných položek a po zadání elektronické přihlášky do informačního
systému ZČU tento systém vygeneruje specifický kód (oborové číslo uchazeče), který je
povinen uchazeč použít jako specifický symbol platby při úhradě poplatku za přijímací
řízení.
Přihláška musí být podána nejpozději do 31. března 2020 do 23:59.
Fakulta nevyžaduje při podání přihlášky informace o středoškolském prospěchu ani
zdravotní způsobilosti.
Čl. III.
Přijímací zkouška

1. Fakulta neorganizuje sama přijímací zkoušku, ale pro přijímání do magisterského
studijního programu bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích
zkoušek (dále „NSZ“) organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o – testu Obecné
studijní předpoklady (OSP) a Základy společenských věd (ZSV).

2. Váha testu NSZ pro magisterský studijní program z předmětu Obecné studijní
předpoklady je 1: verbální oddíl (váha 0,6) a analytický oddíl (váha 0,4). Váha testu NSZ
z předmětu Základy společenských věd je 1: Člověk a společnost (váha - 0,3), Stát a
právo (váha - 0,5), Hospodářství a svět (váha - 0,2).
3. Ke složení NSZ se uchazeč registruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace (přihlášení
probíhá nezávisle na přihlášce k přijímacímu řízení na Fakultu).
4. NSZ může uchazeč vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za
období 7. prosinec 2019 – 23. květen 2020.
5. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Fakulty vyjádří uchazeč
společnosti www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazeči, kteří nedají tento souhlas, budou
považováni za osoby, které se nedostavily k přijímací zkoušce. Výsledky testů NSZ
uchazeči Fakultě jednotlivě nezasílají.

Čl. IV
Podmínky přijetí ke studiu
1. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení v souladu s čl.
III a složení maturitní zkoušky.
2. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč odevzdat v den zápisu
ke studiu; tento den bude stanoven pokynem děkana.
3. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v sestupně vytvořeném pořadí na základě
získaných bodů v NSZ se započítáním případné bonifikace. Přijati budou též všichni
uchazeči, kteří dosáhnou shodného počtu bodů, jako uchazeč, který by za běžných
okolností připadal v úvahu jako jediný poslední přijímaný uchazeč.
4. Účastníkům kursů CŽV „Základy práva“ pořádaných Fakultou právnickou ZČU
v akademickém roce 2019/2020 bude za předpokladu splnění všech předepsaných
studijních povinností v rámci CŽV do 12. června 2020 připočteno k dosaženému
výsledku v NSZ 40 bodů za každý z obou testů jako bonifikace v rámci přijímacího
řízení do magisterského studijního programu.
5. Do studia v magisterském studijním programu bude přijímáno maximálně 300
uchazečů. Pro případy, že některý z uchazečů odmítne nastoupit ke studiu, ačkoliv byl
přijat, vyhrazuje si Fakulta právo přijmout ke studiu uchazeče, který se umístil na
dalším místě v pořadí dosud nepřijatých uchazečů, a to za předpokladu, že tento
uchazeč podá odvolání a splní podmínky přijímacího řízení.
6. Rozhodnutí o přijetí uchazeči obdrží do vlastních rukou u zápisu ke studiu po
předchozím splnění podmínek čl. IV. Pozvánky k zápisu bude studijní oddělení Fakulty
rozesílat poštou na kontaktní adresu uchazeče uvedené v přihlášce.
Čl. V
Poplatek za přijímací řízení
1. Poplatek za přijímací řízení činí 600,- Kč.
2. Poplatek je splatný nejpozději ke dni podání přihlášky ke studiu, a to bankovním
převodem nebo v hotovosti do pokladny na jakékoliv pobočce Komerční banky. Název
banky: Komerční banka Plzeň-město; účet: 4811530257/0100; konstantní symbol: 0558;

variabilní symbol: 3275000120; specifický symbol: kód podle shora uvedeného čl. II odst.
2.
3. Přijímací řízení se zastavuje, pokud nedojde k úhradě poplatku za přijímací řízení
v souladu s předchozími odstavci 1 a 2.
4. Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky byly schváleny Akademickým senátem Fakulty dne 30. září 2019.
2. V závislosti na okolnostech si děkan Fakulty vyhrazuje právo termíny uvedené v těchto
Podmínkách pozměnit za dodržení lhůty podle § 49 odst. 6 zákona o vysokých školách.
3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2019.

