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Článek 1 
Obecná ustanovení 

(1) Tato směrnice stanovuje postup při podávání, vyřizování a evidenci odvolání proti 
rozhodnutí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích o právech 
a povinnostech studentů a proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

(2) Vysoká škola postupuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysokých 
školách“), se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a ostatními právními předpisy 
a vnitřními předpisy vysoké školy.  

(3) Mluví-li se v této směrnici o studentovi, rozumí se jím též uchazeč o studium.  

(4) Vysoká škola uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž jí byla zákonem 
o vysokých školách nebo na základě jiného zákonného právního předpisu svěřena, 
a v rozsahu, v jakém jí byla svěřena. 

Článek 2 
Podání a postup Kanceláře rektora 

(1) Student může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon či jiný právní předpis 
nebo vnitřní předpis vysoké školy nestanoví jinak. Odvolací lhůta činí 30 dní ode dne 
jeho oznámení, přičemž odvolacím orgánem je rektor. Bylo-li odvolání podáno před 
oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. 

(2) V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat 
do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 
90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

(3) Právo podat odvolání nepřísluší studentovi, který  
se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně vzdal. 

(4) Jestliže student vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu. V daném případě, 
rektor řízení zastaví. 

(5) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho ve-
dlejší ustanovení. 

(6) Odvolání je možno učinit: 

a) elektronicky v informačním systému/Úřadovna,  

b) ústně do protokolu před tím, kdo napadené rozhodnutí vydal,  

c) písemně doručené, 

d)  v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.  

Odvolání se podává k rukám rektora prostřednictvím útvaru, který napadené roz-
hodnutí vydal a v případě odvolání proti rozhodnutí vydanému rektorem prostřed-
nictvím Kanceláře rektora.  

(7) Student uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození, univerzitní číslo osoby 
(UČO) a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručení. 
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(8) Odvolání musí obsahovat údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém roz-
sahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor se zákonem nebo vnitřním předpisem 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo postupu, jež mu předcházel.  

(9) Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu student rozhodnutí napadá, platí, že se 
domáhá zrušení celého rozhodnutí.  

(10) Útvar, který napadené rozhodnutí vydal, může napadené rozhodnutí sám zrušit či 
změnit, a to za předpokladu, že mu plně vyhoví a jestliže tím nemůže být způsobena 
újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni souhlasí. Proti tomuto rozhodnutí lze 
podat odvolání.  

(11) V případě, že útvar, který napadené rozhodnutí vydal, dle odst. 9 tohoto článku poda-
nému odvolání sám nevyhoví, postoupí spis spolu se stanoviskem k odvolání do 
10 dnů od přijetí odvolání Kanceláři rektora. V případě nepřípustného nebo opoždě-
ného odvolání útvar poustoupí spis Kanceláři rektora do 10 dnů od přijetí odvolání. 

(12) Kancelář rektora a útvary školy vydávající rozhodnutí vzájemně spolupracují v zájmu 
dobré správy. 

Článek 3 
Rozhodnutí rektora 

(1) Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí nebo řízení, jež rozhodnutí 
předcházelo, je v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo, že je 
nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část: 

a) zruší a řízení zastaví, 

b) zruší a vrátí k novému projednání útvaru, jež napadené rozhodnutí vydal, při-
čemž v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví právní názor, jímž je útvar při no-
vém projednání vázán; přičemž proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, 

c) změní, přičemž napadené rozhodnutí nelze změnit v neprospěch odvolatele; je-li 
to třeba k odstranění vad odůvodnění, změní rektor rozhodnutí v části odůvod-
nění.  

(2) Rozhoduje-li rektor o odvolání proti rozhodnutí, jež se týká poplatku spojeného 
se studiem, může rektor, nejsou-li důvody pro zrušení nebo změnu rozhodnutí podle 
odstavce 1 tohoto článku, poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho 
splatnosti v mezích zásad uvedených ve statutu VŠTE lze-li takové rozhodnutí učinit 
na základě studijních výsledků a sociální situace studenta a navrhl-li takový postup 
student v odvolání. 

(3) Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavců 1 až 2, odvolání zamítne 
a napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže rektor změní nebo zruší napadené 
rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí. 
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(4) Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo 
právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání roz-
hodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. 
Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo 
pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání 
jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání 
nového rozhodnutí. 

(5) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtách stanovených v § 71 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. Lhůta počíná běžet dnem předání 
spisu odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí.  

(6) Rozhodnutí se studentům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do 
vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky.  

(7) Kancelář rektora předá stejnopis rozhodnutí studijnímu oddělení k založení. 

(8) Orgány VŠTE přijmou v návaznosti na rozhodnutí rektora v případě potřeby taková 
opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí 
způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny. 

(9) Proces odvolání proti rozhodnutí Útvaru ředitele pro administraci studia a celoži-
votní vzdělávání je graficky znázorněn v příloze č. 1. 

(10)  Proces odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku je graficky znázorněn v pří-
loze č. 2. 

(11)  Proces odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je graficky znázorněn v příloze č. 3. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Algoritmus odvolání proti rozhodnutí Útvaru ředitele pro administraci studia a celoživotního 

vzdělávání 

Příloha č. 2 – Algoritmus odvolání proti rozhodnutí o vyměřeném poplatku 

Příloha č. 3 – Algoritmus odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_1_2019_odvolani_proti_rozhodnuti/priloha_c_1/
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