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Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FPR ZČU pro
akademický rok 2021/2022
Bakalářský studijní program B0421A220009 Právní specializace,
1. Informace o způsobu ověřování znalostí a schopností uchazečů
Fakulta právnická ZČU neorganizovala v rámci přijímacího řízení sama přijímací
zkoušku, ale při ověřování znalostí, schopností a nadání uchazečů vycházela z výsledků
Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o., a to
z testu Obecné studijní předpoklady.
Ze všech uchazečů bylo sestaveno pořadí dle umístění v Národních srovnávacích
zkouškách. V souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení1 bylo v první fázi
odesláno rozhodnutí o přijetí prvním 220 uchazečům. Hranice pro přijetí v bakalářském
studijním programu činila 335 bodů (1000 možných za test OSP).
Všichni úspěšní uchazeči byli zároveň požádáni, aby fakultě oznámili, zda se na ni zapíší ke
studiu, tak aby případně mohl být počet přijatých doplněn v rámci odvolacího řízení.
Ti uchazeči, kteří podali odvolání, byli seřazeni v sestupném pořadí podle výsledku
Národních srovnávacích zkoušek. V rámci odvolacího řízení nebyl děkanem přijat žádný
uchazeč.
2. Informace o konání přijímacího řízení
a) termín zahájení a ukončení přijímacího řízení: 1. listopadu 2020 – 11. říjen 2021
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 15. červenec 2021
c) termín zahájení odvolacího řízení: 6. září 2021
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Dle zveřejněných podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 ze dne 6. října 2020 dostupné na
https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/study/applicants/prijimaci-rizeni/historie/2021-2022/PodminkyPrijeti_Bc.pdf.
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3. Informace o výsledcích přijímacího řízení:
a) počet podaných platných přihlášek: 358
b) počet přijatých uchazečů (bez přijatých v rámci odvolání): 220
c) počet odvolání: 18
d) počet přijatých děkanem v rámci odvolacího řízení: 0
e) počet přijatých rektorem v rámci odvolacího řízení: 0
f) celkový počet přijatých: 220
g) celkový počet zapsaných: 103
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