Poučení o náležitostech opravného prostředku proti rozhodnutí fakult a součástí ČZU v Praze
Novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách, dále jen „ZVŠ“) provedenou zákonem č. 137/2016 Sb., byla s účinností
od 1. 9. 2016 zrušena původní znění ustanovení § 50 odst. 4 a § 68 odst. 1 ZVŠ, která vylučovala
působnost obecných předpisů o správním řízení na rozhodování o právech a povinnostech studentů
a uchazečů o studium. Od uvedeného data je tedy ČZU v Praze povinna vést přijímací řízení
a rozhodovat o právech a povinnostech studentů v souladu s novelizovanými ust. § 50 a § 68 ZVŠ
za současné aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).
Působnost správního řádu staví od výše uvedeného data jednotlivé fakulty ČZU v Praze a studijní
oddělení rektorátu ČZU v Praze, do pozice správního orgánu I. stupně. Opravným prostředkem proti
rozhodnutí správního orgánu I. stupně již není Žádost o přezkoumání rozhodnutí, ale s ohledem na
novelizovaná ustanovení § 50 odst. 6 a § 68 odst. 4 ZVŠ Odvolání. Je nutno splnit zejména následující
požadavky správního řádu:











Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Účastník řízení (tedy
uchazeč o studium nebo student) uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu (§ 37 odst.
1 a odst. 2 správního řádu a § 50 odst. 1 a § 68 odst. 2 ZVŠ).
Podání musí být datováno, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další
náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí (§ 37 odst. 2 správního řádu)
Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve
větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím
dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu (§ 37 odst. 4 správního řádu).
Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem,
kdy tomuto orgánu došlo (§ 37 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 86 odst. 1 správního řádu).
Lze upozorňujeme na skutečnost, že odvolání je nutno směřovat k odvolacímu orgánu vždy
zásadně prostřednictvím správního orgánu I. stupně. Bude-li odvolání podáno přímo
u odvolacího orgánu, bude až na výjimku stanovenou v § 40 odst. 1 písm. d) správního
řádu zásadně odmítáno jako podání učiněné u věcně nepříslušného orgánu.
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně se lze v souladu s § 50 odst. 6 a § 68 odst. 4 ZVŠ
odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolacím orgánem je s ohledem na § 50 odst. 7 a § 68 odst. 5 ZVŠ vždy rektor.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat.
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