
 

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu - informace o procesním postupu 

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí  

o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení rozhodnutí. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k 

závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její 

součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání 

vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 

88 správního řádu. K přípravě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předá 

podklady postoupené děkany jednotlivých fakult podle § 88 správního řádu. Rektor odvolání 

posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem 

MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých 

školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní. V opačném případě původní rozhodnutí 

potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek. 

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí 

dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí 

děkana či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími 

uchazeči. V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, jakými jsou např. velký zájem o studium 

zvoleného oboru, výborné výsledky na střední škole, předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné 

zkoušky, rodinná tradice, pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku, subjektivní pocity a 

dojmy týkající se přijímacího řízení apod. V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí 

na jiné studijní programy (obory nebo kombinace), ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, 

do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem v pořadí. 

Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání poradní komise rektora, 

nejdéle však do 30 dnů od data konání komise.  

Informace k přijímacímu řízení FF MU: 

Přijímací komise děkana FF MU přijímá každoročně na každý obor vyšší počet uchazečů, než je 

plánovaný počet zapsaných studentů. Již dopředu se počítá s tím, že někteří uchazeči 

z nejrůznějších důvodů ke studiu nenastoupí. Stav uchazečů může být doplněn po řádných zápisech 

do studia (v první polovině srpna) pokud je zjištěno, že kapacitní limit na oboru nebyl naplněn. 

Studium se v takovém případě nabízí dalším uchazečům přesně podle pořadí. Dodatečné přijetí je 

zaznamenáno do e-přihlášky a uchazeči je zasláno rozhodnutí o přijetí. 

Adresa pro odůvodněná odvolání: Oddělení pro přijímací řízení, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 

Brno. 

Formulář pro odvolání a data jednání poradní komise rektora jsou zveřejněné na webových 

stránkách Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-proti-

rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu  

Jako číslo jednací uveďte číslo své přihlášky. 
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