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Veronika Kudrová

Soudní přezkum rozhodnutí vysoké 
školy z pohledu vybrané judikatury

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o vysokých školách“ či jen „zákon“)1) rozlišuje tři druhy vysokých škol: 
vysoké školy veřejné, státní a soukromé.

Veřejné vysoké školy  jsou  právnickými  osobami  veřejného  práva,2)  jež  jsou  zři-
zovány (a zrušovány) výhradně zákonem, a to mj. jakožto instituce, právě jejichž 
prostřednictvím dochází k umožnění realizace ústavně zaručeného práva – pod-
míněného schopnostmi jednotlivce a možnostmi společnosti – na bezplatné vzdě-
lání  na  vysokých  školách.  Jako  takové  jsou  nadány  samosprávnou  působností, 
v níž vykonávají jasně vymezené pravomoci vnitřní samosprávné orgány.

Státní vysoké školy právní  subjektivitu nemají – vojenská vysoká škola  je  sou-
částí  organizační  složky  státu  (Ministerstva  obrany),  zatímco  policejní  vysoká 
škola je sama organizační složkou státu a zákon o vysokých školách jim výslovně 
nepřiznává ani samosprávnou působnost. Přesto jsou v řadě otázek souvisejících 
se studiem3) nadány stejnými  (samosprávnými) pravomocemi  jako vysoké školy 
veřejné.  Svou  působnost  v  nich  kromě  samosprávných  orgánů  vykonává  také 
ministr  obrany  a  Ministerstvo  obrany  (vojenská  vysoká  škola)  a  ministr  vnitra 
s Ministerstvem vnitra (policejní vysoká škola).

Narozdíl od předchozích druhů, soukromé vysoké školy nejsou zřizovány státem 
za účelem uspokojování veřejných potřeb.4) Mohou  jimi být  jen právnické osoby 
založené podle práva některého členského státu Evropské unie, popř. jinak úzce 
svázané s některými z členských států5), kterým bylo přiznáno oprávnění působit 
jako soukromá vysoká škola. Vnitřní správa soukromých vysokých škol je vyko-
návána  jejími orgány, z nichž postavení  těch, které vykonávají působnost podle 
zákona o vysokých školách, musí být upraveno vnitřním předpisem podléhajícím 
registraci  Ministerstem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  Přes  soukromoprávní 
subjektivitu i o soukromých vysokých školách platí, že studium na nich je uprave-
no stejnými zákonnými pravidly, která se uplatňují pro studium na školách veřej-

1)	 Jeho	předchůdcem	byl	zákon	č.	172/1990	Sb.,	o	vysokých	školách	(dále	 též	„předchozí	zákon	
o	vysokých	školách“).

2)	 Srov.	HendrycH,	D.,	výklad	k	heslu	Právnická	osoba	veřejného	práva	 in	HendrycH,	D.	
a	kol.	Právnický slovník,	2.	vydání,	elektronická	verze.	Praha:	C.	H.	Beck,	2001.

3)	 Např.	rozhodování	o	přijetí	ke	studiu	či	vyloučení	ze	studia.
4)	 Základním	cílem	činnosti	soukromých	vysokých	škol	je	tvorba	zisku.
5)	 Srov.	§	39	odst.	1	zákona.
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ných  a  státních,  i  na  ně  proto  byla  ve  stanovených  věcech  přenesena  pravomoc 
autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech studentů.

V tomto smyslu  lze mít za to, že pro řízení, v němž vysoká škola na základě 
zákona mocensky rozhoduje o podřízených subjektech, není určující, zda tak činí 
vysoká škola veřejná, státní nebo soukromá.

Sporné případy

V souvislosti s vysokoškolským studiem6) nutně dochází k situacím, v nichž je 
rozhodováno o právech a povinnostech studenta. Nelze se obejít bez rozhodnutí 
o  přijetí  ke  studiu,  naopak  je  velmi  žádoucí  se  vyhnout  rozhodnutí  o  ukončení 
studia.  Běžným  je  pak  např.  rozhodnutí  o  přiznání  stipendia  či  méně  radostně 
vítané rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.

Ačkoli  zákon  o  vysokých  školách  a  jej  provádějící  vnitřní  předpisy  upravují 
též  řadu  dalších  rozhodnutí,  nejvíce  drakonickými  se  ukazují  být  dva  druhy: 
rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu a rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium. Je 
to pochopitelné – nepřijetí ke studiu na vysokou školu je často podstatnou „čárou 
přes rozpočet“ v životě mladého člověka, kterou lze většinou napravit nejdříve po 
roce, poplatek za delší studium7) zase dokáže nepříjemně navýšit rodinné výdaje. 
Z těchto důvodů, u poplatků za studium jistě též za součinnosti nedokonalé práv-
ní  úpravy,  se  dotčená  rozhodnutí  často  nachází  pod  drobnohledem,  v  několika 
případech též pod dohledem soudním.

Existující judikatura

Případů týkajících se rozhodnutí v režimu zákona o vysokých školách není zdaleka 
tolik,  kolik  by  jich  bylo  možno  nalézt  k  řadě  jiných  správních  předpisů,  přesto 
rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu významným 
způsobem ovlivňuje aplikační praxi i legislativní změny v oblasti vysokého škol-
ství.8) Z jedenácti případů,9) v nichž se Nejvyšší správní soud zabýval rozhodnu-
tími orgánů veřejné vysoké školy, jde v šesti případech o rozhodnutí o vyměření 
poplatku spojeného se studiem a ve třech případech o rozhodnutí o (ne)přijetí ke 

6)	 Vysokoškolské	studium	je	jedním	z	ústředních	institutů	vysokého	školství.	Dalo	by	se	vymezit	
jako	ohraničený	proces,	 jímž	dochází	k	získání	vysokoškolské	kvalifikace,	a	 to	za	podmínek	
stanovených	zákonem	a	vnitřními	předpisy	vysoké	školy.

7)	 Aktuálně	se	pohybuje	nejčastěji	mezi	10	–	25	tisíci	Kč	za	každých	započatých	6	měsíců	studia.
8)	 Např.	výslovné	začlenění	požadavku	na	odůvodnění	rozhodnutí	o	vyměření	poplatku	spojeného	

se	 studiem	 do	 zákona	 o	 vysokých	 školách	 bylo	 nepochybně	 reakcí	 na	 konstantní	 judikaturu	
Nejvyššího	správního	soudu.	

9)	 Rozhodnutí	Nejvyššího	správního	soudu	ve	věcech	č.j.	6	A	115/2002	–	37	z	3.	července	2003,	
2	As	50/2004	–	64	z	30.	března	2006,	2	As	37/2006	–	63	z	21.	prosince	2006,3	As	35/2006	–	87	
z	21.	března	2007,	9	As	8/2007	–	89	z	25.	dubna	2007,7	As	13/2006	–	105	ze	17.	května	2007,	
8	As	26/2006	–	71	z	29.	srpna	2007,3	As	15/2007	–	37	z	5.	září	2007,	7	As	38/2008	–	58	z	28.	
srpna	2008,	2	As	73/2007	–	47	z	5.	září	2008	a	7	As	30/2008	–	42	z	11.	září	2008.
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studiu. Ústavní soud byl pak zásadně konfrontován s rozhodnutími o (ne)přijetí 
ke studiu, zatím celkem pětkrát.10)

Přezkoumatelnost rozhodnutí

Jednou  ze  základních  otázek,  s  níž  se  Nejvyšší  správní  soud  a  Ústavní  soud 
musely ve svých praxích vypořádat, byla vůbec samotná soudní přezkoumatel-
nost rozhodnutí učiněného v režimu zákona o vysokých školách. V tomto ohledu 
se judikatura vyvíjela poměrně nekonstantně, o nálezu I. ÚS 667/2000 by s jistou 
mírou nadsázky bylo dokonce možné říci, že „i mistr tesař se někdy utne“.11)

V době před účinností soudního řádu správního, kdy rozhodovaly ve správním 
soudnictví obecné soudy podle části páté občanského soudního řádu, obsahovala 
jeho příloha A výslovné vyloučení rozhodnutí o přijetí ke studiu dle předchozího 
zákona  o  vysokých  školách12)  ze  soudního  přezkumu.  Namítanou  nezákonnost 
takového vyloučení pro rozpor s ústavně garantovanými základními právy a svo-
bodami Ústavní soud odmítl13) s odůvodněním, že pod právem na bezplatné stu-
dium na vysokých školách podle schopností občana a možností společnosti chápe 
toliko právo ucházet se o studium na vysoké škole.14)

V návaznosti na přijetí stávajícího zákona o vysokých školách však ke změně pří-
lohy A občanského soudního řádu nedošlo, proto se do jisté míry otevřel prostor pro 
přezkum rozhodnutí o přijetí ke studiu ve správním soudnictví. Jakkoli mohly vyvstat 
pochyby o tom, zda je s rozhodnutím o téže věci (přijetí ke studiu), byť podle jiného 
předpisu, třeba zacházet jakoby i toto bylo ze soudního přezkumu vyloučeno, Ústavní 
soud se s nimi při rozhodování o stížnosti nepřijatého uchazeče o studium vypořádal 
poměrně brzy po účinnosti zákona, když uvedl, že není-li rozhodnutí výslovně vylou-
čeno z přezkumu, a to některým z předpisů, který je k takovému vyloučení oprávně-
ný, je třeba jej chápat jako nevyloučené, a tedy k přezkumu způsobilé.15)

10)	 Nález	I.	ÚS	282/01	a	usnesení	I.	ÚS	620/2000,	II.	ÚS	569/99,	I.	ÚS	647/99	a	I.ÚS	667/2000.
11)	 Ústavní	soud	vyjádřil	právní	názor,	dle	něhož	je	správné	konstatování,	že	rozhodnutí	o	nepřijetí	ke	studiu	

na	vysoké	škole	nepodléhá	soudnímu	přezkumu	v	rámci	správního	soudnictví,	či:	„Rozhodování	o	přijetí	
na	vysokou	školu	je	ponecháno	volné	úvaze.	Soud	by	ani	objektivně	nemohl	zjistit,	zda	odborné	znalosti	
uchazečů	byly	objektivně	posouzeny,	a	tudíž	přezkumná	funkce	soudu	by	zde	byla	čistě	formální.“.

12)	 Případy,	 kdy	 je	 vyloučena	 možnost	 domáhat	 se,	 aby	 rozhodnutí	 správního	 orgánu	 bylo	 pře-
zkoumáno	soudem:	zákon	č.	172/1990	Sb.,	o	vysokých	školách,	§	18	odst.	2:	rozhodnutí	rektora	
(u	vysokých	škol,	které	se	nečlení	na	fakulty,	akademického	senátu)	vysoké	školy	o	odvolání	do	
rozhodnutí	děkana	v	otázkách	přijetí	či	nepřijetí	ke	studiu	na	vysoké	škole.

13)	 Srov.	nález	Pl.	ÚS	32/95	z	3.	dubna	1996.
14)	 S	 tímto	nálezem	 lze	 zajisté	 spojit	 několikeré	pochybnosti	 -	 ať	 již	 ty,	 které	vyjádřili	 soudci	 zastávající	

odlišná	stanoviska,	či	jiné,	hledající	odpověď	na	otázku,	zda	lze	opravdu	právo	na	vysokoškolské	vzdělání	
omezit	čistě	na	období	jeho	průběhu	předcházející	(proč	by	tedy	potom	nebylo	v	Listině	základních	práv	
a	svobod	vysloveno	přímo	„právo	ucházet	se	o	vzdělání“?).	Zajímavé	jsou	též	některé	části	odůvodnění,	
např.:	„K	tomuto	zásadnímu	názoru	možno	dále	dodat,	že	předpoklady	ke	studiu	jsou	ověřovány	na	aka-
demické	půdě,	a	proto	vztahy	zde	vznikající	jsou	patrně	jiného	než	vrchnostenského	charakteru.“.

15) Srov.	I.	ÚS	620/2000,	podobně	též	nález	I.	ÚS	282/01,	kterým	bylo	zrušeno	usnesení	Krajského	soudu	
v	Brně,	jímž	byla	žádost	o	přezkum	rozhodnutí	o	přijetí	ke	studiu	odmítnuta	pro	domnělé	vyloučení	tako-
vého	rozhodnutí	ze	soudního	přezkumu.
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Později  se k podmínkám přezkoumatelnosti blíže vyjádřil  i Nejvyšší  správní 
soud,  když  opakovaně  zdůraznil16)  ústavně  zaručené  právo  každého  na  (bez-
platné) vzdělání, a to též na vzdělání vysokoškolské, kterého se lze domáhat jak 
v mezích zákona, který dané právo provádí, tak i stanoveným postupem u nezá-
vislého a nestranného soudu,  jestliže zákon takový přezkum nevyloučí. K tomu 
dále konstatoval, že rektor veřejné vysoké školy,  jakožto orgán, který v souladu 
se zákonem o vysokých školách rozhoduje ve věci ve druhém stupni, rozhoduje 
v postavení orgánu veřejné správy tak, jak ho chápe čl. 36 odst. 2 Listiny základ-
ních práv a svobod a stejně pak definuje § 4 odst. 1 soudního řádu správního. Ač 
taková  možnost  existuje,  soudní  řád  správní  ani  zákon  o  vysokých  školách  ani 
jiný zvláštní zákon rozhodování podle § 50 zákona o vysokých školách ze soud-
ního přezkumu nevylučuje, a tudíž je proti rozhodnutí rektora v souladu s usta-
novením čl. 36 odst. 2 Listiny přípustná žaloba ve správním soudnictví.

Právně  jiný základ měly spory o přezkoumatelnost  rozhodnutí, jímž byl vymě-
řen poplatek za delší studium. Přesněji o to, zda úkon, jímž vysoká škola vyměřuje 
studentovi poplatek, je rozhodnutím či nikoli. Objevil se právní názor, dle něhož 
se žádné řízení, v němž by se o poplatku skutečně rozhodovalo, nekoná a úkon 
v podobě vyměření poplatku spojeného se studiem je ve skutečnosti pouze úko-
nem  uplatnění  ze  zákona  vzniklého  majetkového  nároku  veřejné  vysoké  školy 
vůči studentovi, jemuž podle § 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách při 
naplnění  skutkové  podstaty  vymezené  v  §  58  odst.  3,  vznikla  povinnost  hradit 
poplatek spojený se studiem přímo ze zákona.17)

S  tímto  názorem  se  Nejvyšší  správní  soud  opakovaně  neztotožnil18)  a  k  věci 
uvedl,  že  se  jistě  jedná  o  veřejnoprávní  rozhodnutí,  pokud  správní  orgán  jako 
nositel  veřejné  moci  jednostranně  ukládá  povinnost  druhému  účastníku  práv-
ního vztahu, který  je vůči němu v podřízeném postavení. Veřejná vysoká škola 
je přitom právnickou osobou, do  jejíž samostatné působnosti patří  rozhodování 
o právech a povinnostech studentů, a  též stanovení výše poplatků spojených se 
studiem. Dle ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách má též povinnost 
za určitých podmínek stanovit studentovi poplatek za studium. Pakliže veřejná 

16)	 Srov.	2	As	37/2006	–	63,	8	As	26/2006	–	71	a	2	As	73/2007	–	47.
17)	 Podrobněji:	 Podle	 §	 6	 odst.	 1	 písm.	 l)	 zákona	 o	 vysokých	 školách	 je	 veřejná	 vysoká	 škola	

oprávněna	stanovit	rozhodnutím	výši	poplatků	spojených	se	studiem,	přičemž	v	souladu	s	§	17	
obsahuje	statut	veřejné	vysoké	školy	ustanovení	o	 těchto	poplatcích.	Ustanovení	§	58	zákona	
o	vysokých	školách	uvádí,	za	jakých	podmínek	veřejná	vysoká	škola	stanoví	poplatky	spojené	
se	studiem,	a	dále	vymezuje	základ	pro	výpočet	jejich	výše.	Při	splnění	zákonných	podmínek	
jde	tedy	o	zákonem	založený	majetkový	nárok	školy	vůči	jejímu	studentovi,	kterému	odpovídá	
povinnost	studenta	stanovená	v	§	63	odst.	3	písm.	a)	zákona	o	vysokých	školách.	Z	dikce	§	58	
též	jasně	vyplývá,	že	veřejná	vysoká	škola	má	povinnost	poplatky	stanovit	s	výjimkou	fakulta-
tivního	poplatku	za	úkony	spojené	s	přijímacím	řízením.	Základ	pro	stanovení	výše	poplatků	
vyhlašuje	podle	zákona	pro	příslušný	akademický	 rok	Ministerstvo	 školství,	mládeže	a	 tělo-
výchovy	České	 republiky,	 veřejná	 vysoká	 škola	 zveřejní	 výši	 poplatků.	Výši,	 formu	 placení	
a	splatnost	poplatků	dále	upravuje	statut	veřejné	vysoké	školy.

18)	 Srov.	3	As	35/2006	–	87,	9	As	8/2007	–	89,	7	As	13/2006	–	105	a	3	As	15/2007	–	37.
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vysoká škola v předmětném úkonu uvádí, že stanovuje poplatek za prodlouženou 
dobu studia, přičemž vymezuje jeho výši, vznik povinnosti hradit tento poplatek 
a  termín splatnosti,  jedná se o  individuální  správní akt, kterým veřejná vysoká 
škola, jakožto právnická osoba, které bylo svěřeno rozhodování o právech a povin-
nostech fyzických osob, rozhoduje o povinnosti podřízeného jednotlivce. Na tom, 
že se jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu správního podle 
Nejvyššího  správního  soudu,  nic  nemění  skutečnost,  že  toto  rozhodnutí  nemá 
všechny náležitosti obvyklé u rozhodnutí vydaných podle zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, či zákona č. 71/1967, o správním řízení, které se ostatně 
na tato rozhodnutí ze zákona nevztahují.

Nejvyšší  správní  soud  též  konstatoval,  že  naznačená  úvaha  nemůže  obstát 
již proto, že  samotný zákon o vysokých školách předpokládá vznik poplatkové 
povinnosti  studenta  teprve  samotným  stanovením  poplatku  ze  strany  vysoké 
školy.  A  contrario  zákon  neobsahuje  žádné  ustanovení,  z  něhož  by  bylo  možné 
dovodit tuto povinnost studenta, aniž by o ní bylo vysokou školou autoritativně 
rozhodnuto v podobě stanovení poplatku.

Nejnovější judikatura

Soudy  rozhodující  ve  správním  soudnictví  již  delší  dobu  bez  jakýchkoli 
pochybností v souladu s naznačenými rozhodnutími Nejvyššího správního soudu 
opakovaně konstatují  soudní přezkoumatelnost  rozhodnutí,  jímž byl studentovi 
vyměřen poplatek za studium, ne tak jednoznačně se Krajský soud v Brně19) posta-
vil k soudnímu přezkumu za situace, kdy byl sice v prvním stupni poplatek za 
studium děkanem vyměřen a v druhém stupni rektorem potvrzen, současně však 
došlo k jeho prominutí, a to v plné výši odpovídající výši vyměření. Vznikla tím 
paradoxně situace, kdy sice došlo k autoritativnímu stanovení určité povinnosti, 
nicméně tato byla posléze odpuštěna, čímž de facto došlo k tomu, že ve výsledku 
student žádnou poplatkovou povinnost neměl.20)

Krajský soud přezkum takového rozhodnutí odmítl, když došel k závěru, že jím 
nedošlo ke zkrácení žalobcových hmotných práv, které je nezbytnou podmínkou 
žalobní legitimace. 

Při svém rozhodování vyšel z přesvědčení, že rozhodnutí o vyměření poplatku 
za  studium,  o  němž  rozhodoval  v  druhém  stupni  rektor  veřejné  vysoké  školy, 
sestávalo ze dvou výroků, které je třeba chápat jako celek. Ve výroku I. bylo potvr-
zeno rozhodnutí děkanky, kterým byl žalobci vyměřen poplatek spojený se studiem 

19) V	usnesení	sp.	zn.	30	Ca	1/2008	–	19.
20)	 Jistě	by	se	našlo	několik	příkladů	z	trestní	praxe,	kdy	soudce	nepříliš	si	jist	zaviněním	obžalo-

vaného,	vyřkl	velmi	mírný	odsuzující	rozsudek	jako	„kompromis	mezi	odsouzením	a	zproště-
ním“.	Zde	lze	hledat	podobnost.
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a  současně  ve  výroku  II.  byl  tento  vyměřený  poplatek  prominut.  Jinými  slovy 
prvním  výrokem  bylo  potvrzeno  prvostupňové  rozhodnutí,  kterým  byl  žalobci 
vyměřen poplatek a tedy založena povinnost, druhým výrokem však byl žalobci 
tento poplatek prominut a žalobce tedy byl zároveň této povinnosti zproštěn. 

Nejvyšší správní soud při rozhodování o kasační stížnosti proti výše uvedené-
mu usnesení krajského soudu ovšem shledal, že výrok  I.,  tedy výrok,  jímž bylo 
mj. konstatováno, že došlo k naplnění skutkových okolností nutných pro vymě-
ření  poplatku  spojeného  se  studiem,  splňuje  požadavky  stanovené  §  65  odst.  1 
soudního řádu správního, a tedy,  je sám o sobě vhodným být objektem přezku-
mu ve správním soudnictví, a to s ohledem na skutečnost, že žalobní legitimace 
není dána  jen doslovným jazykovým výkladem tohoto ustanovení,21) ale  též pro 
všechny případy, kdy se autoritativní právní úkon dotýká právní sféry jednotliv-
ce. Nebo též jinými slovy – pro všechny případy, kdy se dle tvrzení žalobce tento 
negativně projevil i v jeho právní sféře.

Náležitosti rozhodnutí – odůvodnění

Další velkou skupinou sporů jsou prozatím ty týkající se faktické přezkouma-
telnosti  rozhodnutí,  tedy  podmínek,  jejichž  dodržení  je  nutným  předpokladem 
toho,  aby  rozhodující  soud  mohl  přezkoumat  správnost  rozhodnutí.  Slabiny 
vysokých škol se projevily v odůvodnění, ať již jeho úplnou absencí,22) mající údajně 
oporu v ustanoveních zákona o vysokých školách, či jeho nedokonalostí spočíva-
jící v nedostatečném vypořádání se s tvrzenými důvody žádosti o přezkum.

Zákon  o  vysokých  školách  stanoví  jednou  z  náležitostí  rozhodnutí  děkana 
(rektora) o přijetí ke studiu v prvním stupni odůvodnění. Přezkumným orgánem 
přitom určuje rektora vysoké školy, který má povinnost změnit rozhodnutí, které 
bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo  její 
součásti  nebo  stanovenými  podmínkami  pro  přijímací  řízení.  Pro  rozhodnutí 
o vyměření poplatku spojeného se studiem do 31. 12. 200523) odůvodnění zákonem 
výslovně stanoveno nebylo.

V  tomto  směru  je  judikatura  od  počátku  konzistentní,24)  a  to  v  obou  výše 
jmenovaných  hlavních  oblastech  přezkumu.  V  případě  rozhodnutí  o  přijetí  ke 
studiu Nejvyšší správní soud popřel názor, podle něhož se povinnost rozhodnutí 
odůvodnit vztahuje jen na prvostupňová rozhodnutí s ohledem na skutečnost, že 

21)	 Srov.	též	názor	krajského	soudu,	dle	něhož	při	situaci,	kdy	byla	založena	povinnost	a	zároveň	
došlo	 k	 jejímu	 odpuštění,	 vlastně	 nedošlo	 ke	 zkrácení	 jejího	 adresáta	 na	 hmotných	 právech,	
čímž	nedošlo	ke	splnění	nezbytné	podmínky	žalobní	legitimace.	

22) Srov.	2	As	37/2006	–	63.
23)	 Do	novely	provedené	zákonem	č.	552/2005	Sb.
24)	 2	As	37/2006	–	63,3	As	35/2006	–	87,	9	As	8/2007	–	89,	7	As	13/2006	–	105,	8	As	26/2006	–	71,	

3	As	15/2007	–	37	a	2	As	73/2007	–	47.



STRANA    239

zákon o vysokých školách přezkumnému rozhodnutí takovou povinnost nestano-
ví, a to následovně: „Umožňuje-li zákon uchazeči žádat o přezkoumání rozhodnutí, pak 
mu tím zcela jistě dává i právo namítat konkrétní skutečnosti. Uvádí-li uchazeč konkrétní 
důvody, pro které považuje rozhodnutí děkana za rozporné se zákonem, vnitřními před-
pisy či podmínkami stanovenými § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, je nutné, 
aby se rektor při přezkumu rozhodnutí těmito důvody zabýval. V opačném případě by 
nedostál zákonu, který stanoví povinnost změnit rozhodnutí, jež je s danými podmínkami 
v rozporu. Pokud by rozhodnutí o opravném prostředku ve správním řízení nemuselo být 
řádně odůvodněno a rektor by se nemusel vypořádat s jednotlivými důvody uvedenými 
v žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana, postrádal by tento opravný prostředek svůj 
smysl. Z povahy věci lze proto dovodit, že náležitosti rozhodnutí podle odstavce pátého se 
netýkají pouze rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu, nýbrž i rozhodnutí o přezkoumání tohoto 
rozhodnutí. Ke stejnému závěru lze dospět i prostřednictvím argumentace od menšího 
k většímu (a minore ad maius).“25)

Jako  nepřezkoumatelnou  vyhodnotil  Nejvyšší  správní  soud  též  situaci,  kdy 
rozhodnutí rektora sice obsahovalo odůvodnění, které nebylo jen parafrází záko-
na, ale nevypořádalo se všemi námitkami účastníka.26) Pro praxi velmi cenné  je 
v tomto judikátu jistě poměrně důsledné popsání představy soudu o tom, jakým 
způsobem  by  se  rektor  měl  s  běžně  namítanými  skutečnostmi  vypořádat,  aby 
odůvodnění bylo možno považovat za dostatečné.27)

Podobným  směrem  se  ubírala  též  argumentace,  s  níž  Nejvyšší  správní  soud 
opakovaně  konstatoval  nepřezkoumatelnost  rozhodnutí  o  vyměření  poplatků. 
Nepřiklonil  se  jak  k  obdobnému  názoru  jiné  vysoké  školy  poukazujícímu  na 
zákonnou absenci požadavku odůvodnění, tak ani k tvrzení, že žádné odůvodně-
ní není potřebné, neboť z právní úpravy (a úpravy dané vnitřními předpisy vyso-
ké školy) a též z údajů obsažených v matrice studentů, jasně plynou skutečnosti, 
z nichž žalovaná při výpočtu vycházela a na základě jakých výpočtů k uvedené 
částce dospěla. K tomu blíže uvedl v ústavněprávní rovině následující:

25)	 Rozsudek	Nejvyššího	správního	soudu	sp.	zn.	8	As	26/2006	–	71.	Rektor	vysoké	školy	v	roz-
hodnutí	o	přezkumu	rozhodnutí	o	(ne)přijetí	ke	studiu	jen	parafrázoval	zákon,	když	v	odůvod-
nění	uvedl,	že	„v	rozhodnutí	děkana	neshledal,	že	by	bylo	vydáno	v	rozporu	se	zákonem	nebo	
vnitřními	předpisy	vysoké	školy	ani	s	podmínkami,	které	byly	stanoveny	podle	§	49	odst.	1	a	3	
pro	přijetí	ke	studiu“,	namísto	aby	se	vypořádal	s	jednotlivými	namítanými	důvody.

26)	 Srov.	usnesení	sp.	zn.	As	73/2007	–	47.
27)	 Dle	doporučení	(požadavku)	soudu	rektor	vyjasní,	které	otázky	v	přijímacím	testu	vypracovaném	

účastníkem	řízení	tento	považuje	za	nepřesné,	respektive	u	kterých	není	možno	podle	jeho	názoru	
stanovit	jednoznačnou	odpověď.	Zjistí,	jak	na	tyto	otázky	účastník	řízení	odpověděl,	a	v	těch	pří-
padech,	kdy	jeho	odpovědi	byly	vyhodnoceny	jako	nesprávné,	zaujme	k	jeho	tvrzením	stanovisko.	
Tedy	podrobně	zdůvodní,	proč	bylo	nutno	z	odborných	hledisek	považovat	odpověď	účastníka	
řízení	jednoznačně	za	chybnou.	Dále	též	vyjasní	ohledně	účastníkem	řízení	vypracovaného	testu	
z	určité	oblasti,	které	otázky	v	něm	považuje	za	otázky	z	oblasti	jiné,	a	k	jeho	tvrzením	se	vyjádří.	
Zjistí	také,	na	které	z	těchto	otázek	odpověděl	účastník	řízení	správně	a	na	které	nikoliv.
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„Právo na řádné odůvodnění a jemu odpovídající povinnost správního orgánu je jedním 
ze základních principů materiálního právního státu, kterým je respektování zásady předví-
datelnosti zákona, právní jistoty a vyloučení prostoru pro případnou svévoli ze strany exe-
kutivní moci, respektive rozhodujících správních orgánů. Zásadu zákazu libovůle Ústavní 
soud formuloval v několika svých rozhodnutích tak, že jedním z principů, představujícím 
součást práva na řádný proces a vylučujícím libovůli při rozhodování, je nezbytná návaz-
nost mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a práv-
ními závěry na straně druhé (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 1997, sp. zn. 
III. ÚS 271/97, publikovaný pod č. 24 Sb. n. u. ÚS, svazek 7, str. 153).“28)

Logickou  argumentací  též  dospěl  k  závěru  obdobnému  výše  uvedenému,  že 
je-li  připuštěn  soudní  přezkum,  implicitně  se  počítá  s  tím,  že  přezkoumávaná 
rozhodnutí  budou  odůvodněna.  Kdyby  nebyla,  postrádal  by  takový  přezkum 
smysl, neboť by při neznalosti úvah rozhodujícího orgánů v řízení před soudem 
jaksi nebylo co přezkoumávat.

Podobně jako žádné odůvodnění, i nedokonalé odůvodnění musí nutně vést ke 
zrušení rozhodnutí. Uspět proto  jistě nemůže ani obecné odůvodnění  typu „při 
kontrole  Vašeho  studia  jsme  zjistili,  že  máte  platit  poplatek  za  studium“,  které, 
dovedeno ad absurdum, zní podobně přesvědčivě jako „při kontrole vašeho chování 
jsme zjistili, že jste se dopustil trestného činu“. 29)

Anulování přijímacích zkoušek

Pozornost si jistě zaslouží též dvě usnesení Ústavního soudu,30) která reagovala na 
problematiku anulování přijímacích zkoušek. V obou případech byli stěžovateli studen-
ti, kteří vykonali přijímací zkoušku tak, že počet jimi dosažených bodů postačoval 
k přijetí na danou vysokou školu. Protože se ale později zjistilo, že v daných termí-
nech přijímací zkoušky došlo k „machinacím se zkušebními testy“, byly výsledky 
těchto  termínů  anulovány  a  uchazeči  byli  pozváni  k  novým  termínům  přijímací 
zkoušky – v nich ovšem žádný ze stěžovatelů počet bodů potřebný k přijetí nezískal. 
Ústavní soud oba návrhy na zrušení rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu odmítl pro 
zjevnou neopodstatněnost, odkazujíce přitom na dřívější rozhodnutí Pl. ÚS 32/95, 
a připomínajíce, že kriteria pro přijetí ke studiu na vysokou školu nejsou stanovena 
zákonem, nýbrž spadají do samostatné působnosti vysokých škol.

Z odkazovaného rozhodnutí je často citována právní věta: „Právo na vzdělání 
na  vysoké  škole  nelze  chápat  jako  základní  právo  v  tom  smyslu,  že  by  každý 
byl oprávněn studovat na vysoké škole, jakou si sám zvolí, a že by stát byl povi-
nen  zaručit  komukoliv  takové  vzdělání,  jaké  si  přeje.“,  aniž  by  byla  dokončena: 

28)	 9	As	8/2007	–	89.
29)	 Citován	žalobce	z	vyjádření	k	přípisu	žalované	ve	věci	žaloby	na	zrušení	rozhodnutí	o	potvrze-

ní	vyměření	poplatku	spojeného	se	studiem	ke	sp.	zn.	30	Ca	24/2004.
30)	 II.	ÚS	569/99	a	I.	ÚS	647/99.
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„Kritéria pro přijetí ke studiu na vysokou školu nejsou stanovena zákonem, ale 
jsou věcí samosprávné působnosti vysokých škol. Vyloučení soudního přezkumu 
rozhodnutí o opravném prostředku proti nepřijetí uchazeče ke  studiu na vyso-
ké škole není proto porušením čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.“ 
Otázkou je, zda by Ústavní soud nahlížel na přezkoumatelnost rozhodnutí o při-
jímacím řízení, a zejména pak na jeho ústavněprávní aspekt, jinak, kdyby odlišil 
od „kriterií pro přijetí“ ostatní podmínky přijímacího řízení, a z nich pak některé 
považoval za „stanovené zákonem“.

Zde  lze  nastínit  možnou  úvahu:  Zákon  o  vysokých  školách  stanoví,  že  pod-
mínky  pro  přijetí  ke  studiu,  stejně  jako  rozhodování  v  přijímacím  řízení,  patří 
do  samosprávné  působnosti  veřejné  vysoké  školy.  Je  ovšem  třeba  přihlédnout 
k zákonným limitům, které jsou této působnosti dány. Patří mezi ně jak stanovení 
minimálně čtyřměsíční lhůty, v níž je vysoká škola povinna zveřejnit podmínky 
přijetí,  termín  a  způsob  ověřování  jejich  splnění,  a  pokud  je  součástí  ověřování 
požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kriteria pro 
její vyhodnocení,  tak  i povinnost  rektora změnit  rozhodnutí, které bylo vydáno 
v  rozporu  se  zákonem,  vnitřními  předpisy  či  vyhlášenými  podmínkami  přijí-
macího řízení. V samosprávné působnosti vysoké školy je jistě stanovení obsahu, 
rozsahu, způsobu apod. přijímací zkoušky, nelze ale usuzovat, že je věcí rektorovy 
samosprávy, zda změní rozhodnutí, které je v rozporu s vyhlášenými podmínka-
mi či nikoli – v tomto smyslu je tedy vhodné tuto součást podmínek přijímacího 
řízení považovat za danou zákonem.

Je  samozřejmě  otázkou,  zda  anulováním  výsledků  přijímací  zkoušky  došlo 
k porušení podmínek přijímacího řízení či zda bez ohledu na porušení bylo zvo-
lené řešení tím nejvhodnějším.31)

Závěry

Z  popsaných  rozhodnutí  a  úvah,  na  nichž  jsou  rozhodnutí  postavena  nebo 
které naopak odmítla,  je patrné, že konstantní  judikatura Nejvyššího správního 
soudu, která se opírá též o názory vyslovené Ústavním soudem, dlouhodobě bez 
jakýchkoli  rozpaků  potvrzuje,  že  rozhodnutí vydávaná veřejnými vysokými škola-
mi v rámci autoritativního řízení podle zákona o vysokých školách jsou přezkoumatelná 
ve správním soudnictví. S tím je též pochopitelně svázán požadavek, aby taková roz-
hodnutí byla náležitě odůvodněna, a to bez ohledu na to, zda je takový požadavek 
výslovně stanoven zákonem či nikoli. 

Jak bylo naznačeno v úvodu, ty vlastnosti rozhodnutí veřejných vysokých škol, 
které vyzdvihuje Nejvyšší správní soud, splňují též rozhodnutí státních a soukro-

31)	 Zde	 lze	připomenout,	 že	 jedním	z	konečného	výčtu	způsobů	nedobrovolného	ukončení	 studia	 je	
vyloučení	studenta,	který	byl	ke	studiu	přijat	v	důsledku	svého	podvodného	jednání	(§	67	zákona).
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mých vysokých škol, proto lze mít za to, že též rozhodnutí těchto druhů vysokých 
škol jsou soudně přezkoumatelná.

Z toho lze tedy s obecnou platností vyvodit, že všechna rozhodnutí (tedy nejen 
v režimu zákona o vysokých školách) podléhající soudnímu přezkumu ve správ-
ním soudnictví, musí být dostatečně odůvodněna, aby  tím byl soudní přezkum 
reálně  umožněn.  Případná  absence  odůvodnění  rozhodnutí  či  jeho  nedostatky 
musí být proto nutně důvodem pro jeho zrušení.

Z nejnovějšího zde uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je také 
patrné, že rozhodnutí správního orgánu o uložení povinnosti je přezkoumatelné ve správ-
ním soudnictví z hlediska tvrzené nezákonnosti též tehdy, pokud byla uložená povinnost 
správním orgánem zároveň prominuta.

Shrnutí:

Článek se zabývá vybranou judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního 
soudu,  jejímž  předmětem  je  otázka  přezkoumatelnosti  rozhodnutí  vysokých  škol 
v  režimu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nejčastěji přezkoumávanými 
druhy rozhodnutí  jsou rozhodnutí o  (ne)přijetí ke studiu a rozhodnutí o vyměření 
poplatku  spojeného  se  studiem.  Zmíněno  je  též  nejnovější  rozhodnutí  Nejvyššího 
správního soudu ve věci stanovení a následného prominutí poplatku za studium, dle 
něhož je soudně přezkoumatelné rozhodnutí, jehož jednotlivé části mohou zasáhnout 
do právní sféry jednotlivce, byť se může jevit, že jako celek do jeho finančního posta-
vení nezasahuje. Poslední část článku v souvislosti s otázkou anulování přijímacích 
zkoušek připomíná jedno z nejcitovanějších rozhodnutí Ústavního soudu týkající se 
práva na bezplatné vysokoškolské vzdělání, tentokrát trochu jinak.

Judicial review of higher education decisions in light of selected court deci-
sions

Summary:

The paper summarizes judicial decisions of the Constitutional Court of the Czech 
Republic and Supreme Administrative Court of the Czech Republic concerning the 
judicial review of the decisions of public higher education institutions pursuant to 
the Act no. 111/1998 Col., on Higher Education Institutions. It deals mostly with deci-
sions on (non)admission and decisions on study fees assessment. It concerns also the 
latest decision of the Supreme Administrative Court which declares as a subject of 
the judicial review a decision which may seems not to infringe someone’s integrity 
as a complex, if it infringes in separated parts to someone’s rights. The final part of 
the paper concerns annulment of results of entrance exams; mentions also one of the 
most quoted judgement of the Constitutional Court defining the higher education 
free of charge, from a different point of view.


