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ODVOLÁNÍ

Jedná se o řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocná správní rozhodnutí, 
pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání může podat účastník řízení (zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče), 
pokud se písemně nebo ústně nevzdal práva na jeho podání či nevzal podané odvolání již jednou zpět.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné.

NÁLEŽITOSTI ODVOLÁNÍ:
Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti (§ 82 odst. 2 správního řádu):
 identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. 

jinou adresu pro doručování)
 identifikace rozhodnutí, proti kterému směřuje (číslo jednací a datum vyhotovení 

rozhodnutí)
 v jakém rozsahu rozhodnutí napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé 

a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo

řízení, jež mu předcházelo
 co odvolatel navrhuje

Odvolání musí být podané včas (ve stanovených lhůtách) a musí být přípustné (osobou, která je 
oprávněná odvolání podat). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. 

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 86 odst. 1 správního 
řádu). O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán.
Tzn., že proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí lze podat 
odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele střední školy (tzn. písemné odvolání doručí 
zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy). Ředitel školy dále
postupuje podle školského zákona a správního řádu. 
Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí postupuje při odvolání podle 
školského zákona a vnitřního předpisu školy.

Nemá-li odvolání všechny předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán 
podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.

LHŮTY PRO PODÁNÍ ODVOLÁNÍ:
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 
pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60 odst. 19 školského zákona).

Odvolání proti ostatním rozhodnutím ředitele školy lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení/doručení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu).


