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V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými usta-

noveními Statutu Masarykovy univerzity a Statutu Právnické fakulty Masarykovy univer-

zity, jakož i v souladu s usneseními Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity ze dne 13. června 2022 a 10. října 2022 

stanovuji 

PODMÍNKY PŘIJETÍ K NAVAZUJÍCÍMU MAGISTERSKÉMU, MAGISTERSKÉMU 

A BAKALÁŘSKÉMU STUDIU  

 NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY 

pro akademický rok 2023/2024 

I. 

Studijní programy 

Pro akademický rok 2023/2024 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Právnické fa-

kultě Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“): 

1. v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda, a 

2. v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, 

a  

3. v akreditovaných bakalářských studijních programech Mezinárodněprávní ob-

chodní studia, Vyšší justiční úředník, Veřejná správa (specializace Všeobecná 

veřejná správa, Finanční správa a Katastrální správa) a Teorie a praxe trestního 

a správního procesu.  

II. 

Předpokládané počty přijímaných studentů  

(1) S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravi-

dla MU, je předpokládaný počet studentů, kteří se zapíší do prvního semestru akade-

mického roku 2023/2024, stanoven následovně: 

• v magisterském studijním programu Právo a právní věda 575 studentů, 

• v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa 100 stu-

dentů, 

• v bakalářském studijním programu Mezinárodněprávní obchodní studia 40 

studentů,  

• v bakalářském studijním programu Vyšší justiční úředník 30 studentů,  

• v bakalářském studijním programu Veřejná správa 80 studentů,  
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• v bakalářském studijním programu Teorie a praxe trestního a správního 

procesu 60 studentů.  

(2) Počet uchazečů, kteří budou vyzváni k ověření splnění podmínky požadovaného 

stupně dosaženého vzdělání a následně přijati ke studiu, bude vyšší než odhadované 

počty přijatých studentů stanovených v odst. 1.  Tento počet bude určen Přijímací 

komisí na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího z dat o počtech skutečně za-

psaných uchazečů do studia v minulých letech.  V závislosti na celkovém počtu stu-

dentů zapsaných ke studiu do prvního semestru příslušného akademického roku, pod-

mínkách stanovených MŠMT a vnitřních pravidlech MU stanovujících minimální počet 

studentů zapsaných v příslušném akademickém roce ke studiu, si fakulta vyhrazuje 

právo v případě, že nebude možné přijmout stanovený počet uchazečů do daného 

studijního programu z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení, rozhodnout o 

přijetí vyššího počtu uchazečů do jiných studijních programů, v nichž se koná přijímací 

řízení pro příslušný akademický rok.  

III. 

Přihláška ke studiu 

(1) Ke studiu ve vyhlášených studijních programech je nutné podat elektronickou při-

hlášku (dále jen přihláška). Jiné formy přihlášky nejsou akceptovány.  

(2) Formulář elektronické přihlášky a další podmínky a informace jsou zveřejněny na 

adrese http://is.muni.cz/prihlaska/.  

(3) Vyplněním elektronického formuláře uchazeč získá přístupové heslo pro kontakt 

s univerzitou a fakultou. 

(4) Přihláška do magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských 

studijních programů Mezinárodněprávní obchodní studia, Vyšší justiční úředník, Ve-

řejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu musí být podána pro-

střednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (odst. 2) ve lhůtě od 1. 

listopadu 2022 do  28. února. 2023 (24.00 hodin).  

(5) Přihláška do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa musí být 

podána prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (odst. 2) ve 

lhůtě od 1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023 (24:00 hodin).  

(6) Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje způsobem a ve lhůtách stanovených 

v rámci Informačního systému Masarykovy univerzity. Fakulta je oprávněna uchazeče 

vyzvat k doložení údajů uvedených v elektronické přihlášce, případně k doložení 

platby poplatku. Neodstranění vad nebo nedoložení údajů či platby řádně a včas může 

mít podle povahy za následek zastavení řízení. Příslušná přihláška se vztahuje vždy k 

jednomu zvolenému studijnímu programu.  

(7) Průběh přijímacího řízení uchazeč může sledovat prostřednictvím Informačního sys-

tému Masarykovy univerzity (odst. 2) na základě přístupového hesla (odst. 3). 

(8) Ověření zdravotní způsobilosti studovat na vysoké škole se nevyžaduje. Uchazeč 

vážně tělesně nebo smyslově postižený, který pro toto postižení nemůže vykonat při-

jímací zkoušku běžným způsobem, má právo požádat o vhodnou úpravu podmínek 

vykonání zkoušky, a to v elektronické přihlášce. Úředně ověřenou kopii rozhodnutí 

o přiznání ZPS nebo ZTP, kopii pracovní rekomendace, případně další doklady, ucha-

zeč zašle na adresu: 

http://is.muni.cz/prihlaska/
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Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými ná-

roky, Komenského náměstí 2, 602 00 Brno. 

Dále pak uchazeč postupuje podle pokynů, které mu určí Masarykova univerzita.  

IV. 

Poplatek za přijímací řízení 

(1) Poplatek za přijímací řízení činí 800 Kč za každý přihlášený studijní program na fa-

kultě. 

(2) Poplatek si uchazeč sám vypočte podle počtu studijních programů, ke kterým se při-

hlásil na fakultě. Poplatek se hradí on-line platební kartou přes internet, převodem, 

bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu Masarykovy univer-

zity. Poplatek nelze platit v hotovosti. 

(3) Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu, nejpozději však v případě magis-

terského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských studijních programů 

Mezinárodněprávní obchodní studia, Vyšší justiční úředník, Veřejná správa a Teorie a 

praxe trestního a správního procesu do 28. února 2023, v případě navazujícího 

magisterského studijního programu do 30. dubna 2023.  

(4) Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvodem pro vrácení poplatku. 

V. 

Podmínky přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní 

věda a bakalářských studijních programů Mezinárodněprávní obchodní studia, 

Vyšší justiční úředník, Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního pro-

cesu 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní 

věda a bakalářských studijních programů Mezinárodněprávní obchodní studia, Vyšší 

justiční úředník, Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu, je 

dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Povinnou součástí přijímacího řízení 

je přijímací zkouška v podobě Testu studijních předpokladů Masarykovy univerzity 

(dále jen „TSP“). V přijímacím řízení není zohledňován výsledek státní maturity. 

(2) Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. TSP se skládá 

z části numericko-analytické myšlení, kritické myšlení a uvažování v anglickém ja-

zyce. Uchazeči jsou přijímání na základě pořadí dle dosaženého percentilu. Podrobné 

informace o TSP jsou uvedeny na http://www.muni.cz/tsp/.  

(3) Termín konání TSP: leden – duben 2023 

Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů (či fakult) Masarykovy univerzity, ab-

solvuje v daném roce TSP pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem při-

hláškám, pro které je TSP relevantní. 

Místo a čas konaní TSP budou uchazeči sděleny prostřednictvím jeho elektronické při-

hlášky.   

(4) Podmínkou pro úspěšné složení TSP je dosažení percentilu alespoň 30 včetně. Ucha-

zeči, který v TSP nedosáhne požadovaného percentilu, bude zasláno rozhodnutí o ne-

přijetí ke studiu z důvodu neúspěšného složení TSP, a to bez ohledu na ověření pod-

mínky dosaženého vzdělání. 

http://www.muni.cz/tsp/
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(5) Uchazeči, kteří úspěšně vykonali TSP a výsledkem se umístili v pořadí do místa urče-

ného Přijímací komisí, budou vyzváni k ověření splnění podmínek dosaženého střed-

ního vzdělání s maturitní zkouškou dle odst. 1. V případě, že více uchazečů dosáhne 

v rámci příslušného studijního programu stejného percentilu jako má uchazeč na po-

sledním kapacitním místě určeném přijímací komisí, bude vyzvána k ověření splnění 

podmínky celá skupina s tímto percentilem. Složení maturitní zkoušky uchazeč proka-

zuje autorizovanou konverzí maturitního vysvědčení (dále jen „vysvědčení“), a 

to nejpozději do 16. června. 2023. Převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu a zápis ke 

studiu se uskuteční ve dnech 26. června. - 28. června. 2023. Způsob  převzetí 

rozhodnutí a provedení zápisu ke studiu bude uchazeči sdělen v elektronické přihlášce, 

na vložení informace bude upozorněn také emailem. 

(6) Vykonal-li uchazeč maturitní zkoušku v zahraničí, prokazuje splnění podmínky dosa-

žení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých ško-

lách. Postup prokázání se řídí Směrnicí MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke 

studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání, a pod-

mínky jsou zveřejněny na www.law.muni.cz v části týkající se přijímacího řízení.  

(7) V případě, že uchazeč nepředloží vysvědčení dle odst. 5 a ani do 2. července 2023 

nebude fakultě doručena autorizovaná konverze maturitního vysvědčení, nebude 

uchazeč ke studiu přijat. Lhůtu může v případech hodných zvláštního zřetele děkan 

prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty je třeba podat písemně s doložením důvodů, a 

to nejpozději do 2. července 2023. Žádost se podává prostřednictvím studijního od-

dělení. 

(8) Uchazečům, kteří nebyli vyzváni k ověření dosaženého vzdělání dle odst. 5, uchaze-

čům, kteří v TSP nedosáhli požadovaného minimálního percentilu, uchazečům, kteří 

nepředložili ve stanovené lhůtě maturitní vysvědčení, a uchazečům, kteří se přijímací 

zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu 

na ověření podmínky dosaženého vzdělání s maturitní zkouškou dle odst. 1. 

(9) Nahlížení do spisu podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách může uchazeč reali-

zovat prostřednictvím http://is.muni.cz/prihlaska/.  

  

http://www.law.muni.cz/
http://is.muni.cz/prihlaska/
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VI. 

Prominutí přijímací zkoušky (TSP) v případě přijímacího řízení do magisterského 

studijního programu Právo a právní věda a bakalářských studijních programů Me-

zinárodněprávní obchodní studia, Vyšší justiční úředník, Veřejná správa a Teorie 

a praxe trestního a správního procesu 

(1) Děkan fakulty promine přijímací zkoušku (TSP) uchazeči, který se umístil do 3. místa 

včetně v krajském kole, nebo byl úspěšným řešitelem celostátního kola středoškolské 

odborné činnosti (SOČ) v oboru 16 – Historie nebo oboru 17 – Filozofie, politologie a 

ostatní humanitní a společenskovědní obory. Děkan fakulty dále promine přijímací 

zkoušku (TSP) uchazeči, který se umístil do 3. místa v krajském kole nebo byl úspěš-

ným řešitelem celostátního kola SOČ v oboru 13 - História, filozofia, právne vedy, 

vyhlašové Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V odůvodněných pří-

padech a na základě posouzení obsahu práce lze na žádost uchazeče zohlednit i výše 

uvedené umístění v jiném z oborů SOČ. Žádost je třeba podat spolu se žádostí o pro-

minutí přijímací zkoušky. Součástí žádosti je i předmětná práce opatřená potvrzením 

střední školy.  

                  

(2) Děkan rovněž promine přijímací zkoušku (TSP) uchazeči, který: 

a. se umístil do 3. místa včetně v krajském kole nebo byl úspěšným řešitelem 

celostátního kola Dějepisné olympiády (soutěž typu A vyhlášené ve Věstníku 

MŠMT podle Vyhlášky č.55/2005 Sb.), a Dejepisné olympiády vyhlašované Mi-

nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR), nebo 

b. se umístil do 3. místa včetně v krajském kole nebo byl úspěšným řešitelem 

celostátního kola Logické olympiády (kategorie C, soutěž vyhlášená dle kate-

gorie ostatní soutěže dle Vyhlášky č.55/2005 Sb. pořádané Mensou ČR nebo IQ 

olympiáda SR), nebo 

c. se umístil do 3. místa včetně ve finálovém turnaji Debatní ligy (kategorie ostatní 

soutěže, Asociace debatních klubů) nebo Slovenské debatní ligy (Slovenská de-

batná asociácia). 

(3) Žádost o prominutí přijímací zkoušky je uchazeč povinen podat nejpozději do 31. 

března 2023. V případě opožděně podané žádosti bude tato zamítnuta bez ohledu na 

splnění podmínek pro prominutí přijímacího řízení.  Uchazeč prokazuje umístění 

v SOČ, Dějepisné olympiádě, Logické olympiádě nebo Debatní lize úředně ověřenou 

kopií diplomu, nebo kopií diplomu opatřenou razítkem a podpisem ředitele střední 

školy, nebo potvrzením o absolvování SOČ, Dějepisné olympiády, Logické olympiády 

nebo Debatní ligy vydaném střední školou.   

(4) Ve výše uvedených soutěžích nelze uplatnit kolektivní práce.  

(5) Děkan může rozhodnout o prominutí konání přijímací zkoušky (TSP) u uchazeče, který 

v celoživotním vzdělávání realizovaného Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 

získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v přede-

šlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní 

předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal při-

hlášku. 

 

 

https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vysledkova-listina-odbor-13.pdf
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VII. 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná 

správa 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Ve-

řejná správa je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu reali-

zovaného na vysoké škole. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška 

v podobě Testu odborných znalostí (dále jen „TOZ“). 

(2) Splnění podmínky řádně ukončeného studia uchazeč prokazuje autorizovanou kon-

verzí diplomu. Autorizovanou konverzi diplomu není povinen předložit uchazeč, který 

absolvoval studijní program na Masarykově univerzitě. V takovém případě budou 

údaje prokazující výše uvedenou podmínku získány z Informačního systému Masary-

kovy univerzity. 

(3) Děkan může rozhodnout o prominutí konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v ce-

loživotním vzdělávání realizovaného Právnickou fakultou Masarykovy univerzity získal 

nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém se-

mestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty 

odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku 

k přijímacímu řízení. 

Termín konání TOZ: Brno: 26. května 2023  

Místo a čas konání TOZ budou uchazeči sděleny prostřednictvím jeho elektronické 

přihlášky.   

(4) TOZ se skládá z 60 otázek členěných do 3 subtestů po 20 otázkách. Ze čtyř nabíze-

ných možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden 

bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu, přičemž položka bez odpovědi 

znamená nulu bodů. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné správy, veřejných 

financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského studijního pro-

gramu Veřejná správa, specializace Všeobecná veřejná správa (dříve obor Veřejná 

správa). Délka trvání TOZ je 60 minut. 

(5) K vyhodnocení TOZ slouží pouze odpovědní formulář, který bude počítačově snímán a 

zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným 

identifikačním číslem (číslem přihlášky). Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění 

v pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení.  

(6) Podmínkou pro úspěšné složení TOZ je dosažení percentilu alespoň 30 včetně. Ucha-

zeči, který v TOZ nedosáhne požadovaného percentilu, bude zasláno rozhodnutí o 

nepřijetí ke studiu z důvodu neúspěšného složení TOZ, a to bez ohledu na ověření 

podmínky dosaženého vzdělání.  

(7) Uchazeči, kteří úspěšně vykonali TOZ a výsledkem se umístili v pořadí do místa urče-

ného přijímací komisí, budou vyzváni k ověření splnění podmínky dosaženého vzdělání 

dle odst. 1. V případě, že více uchazečů dosáhne v rámci daného studijního programu 

stejného bodového hodnocení jako má uchazeč na posledním kapacitním místě urče-

ném přijímací komisí, je pozvána celá skupina s tímto bodovým hodnocením. Dosa-

žené vzdělání uchazeč prokazuje autorizovanou konverzí diplomu, a to nejpozději 

do 16. června 2023. Převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu a zápis ke studiu se usku-

teční ve dnech 26. června - 28. června 2023. Způsob převzetí rozhodnutí a prove-

dení zápisu ke studiu bude uchazeči sdělen v elektronické přihlášce, na vložení infor-

mace bude upozorněn také emailem. 
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(8) V případě, že uchazeč nepředloží diplom a ani do 2. července 2023 diplom nebude 

doručen fakultě, nebude ke studiu přijat. Lhůtu může v případech hodných zvláštního 

zřetele děkan prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty je třeba podat nejpozději do 2. 

července 2023  

(9) Uchazečům, kteří nebudou vyzvání k ověření dosaženého vzdělání dle odst. 7, ucha-

zečům podle odst. 6 a odst. 8 a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, 

zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu na ověření pod-

mínky dosaženého vzdělání podle odst. 1.  

(10) Nahlížení do spisu podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách může uchazeč reali-

zovat prostřednictvím http://is.muni.cz/prihlaska/.  

 

VIII. 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Zprávu o průběhu přijímacího řízení včetně základních statistických údajů ve smyslu 

ustanovení § 50 odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejní Masarykova univerzita na 

www.muni.cz u TSP a Právnická fakulta u TOZ na www.law.muni.cz. 

(2) Dotazy ve vztahu k fakultě lze adresovat na studijni@law.muni.cz a ve vztahu k rek-

torátu Masarykovy univerzity na studijni@rect.muni.cz. 

(3) Informace o kurzech vhodných k přípravě pro vysokoškolské studium organizované 

fakultou jsou k dispozici na www.law.muni.cz. 

(4) Úplné znění TSP z předchozích přijímacích řízení, klíče správných odpovědí a základní 

statistické informace lze nalézt na www.muni.cz, u TOZ na www.law.muni.cz  

 

V Brně dne 19. října 2022 

 

 

                                                                     doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r., 

                                                                                         děkan 
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