Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství, sportu a kultury
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 92319/2017
Sp.zn.: KÚOK 72441/2017/OŠSK/7883

V Olomouci dne 25. září 2017

Vyřizuje: Mgr. L. Štaflová
tel.: 585508551
e-mail: l.staflova@kr-olomoucky.cz

Vážená paní
anonymizováno

USNESENÍ
Odbor školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen jako
„krajský úřad“) jako orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 183 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu
s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení o odvolání ze dne 11. července 2017,
které podala anonymizováno jako zákonný zástupce anonymizováno, doručeném na
Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11, dne 12. července 2017, ve věci nepřijetí
ke studiu na Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11, obor 63-41-M/02 Obchodní
akademie, takto:
Odvolací řízení zahájené dne 12. července 2017 podáním odvolání paní anonymizováno,
zákonného zástupce anonymizováno, doručeného na Obchodní akademii, Olomouc, tř.
Spojenců 11 dne 12. července 2017, ve věci nepřijetí ke studiu na Obchodní akademii,
Olomouc, tř. Spojenců 11, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
se zastavuje,
neboť anonymizováno, nedoplnila podstatné náležitosti odvolání, které brání pokračování
v řízení.
Odůvodnění:
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 obdržela žádost paní anonymizováno,
zastoupené zákonným zástupcem paní anonymizováno, o přijetí formou přestupu dne
28. června 2017, kdy bylo požádáno o přestup z Obchodní akademie Český Těšín do
4. ročníku Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 od 1. září 2017 z důvodu
stěhování.
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců
11, rozhodla dne 28. června 2017, č. j. OAOLs 546/2017, že anonymizováno, není
povolen přestup na Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11 (studijní obor 63-41M/02- Obchodní akademie) s odůvodněním naplněné kapacity ve 4. ročníku.
Dne 12. července 2017 podala paní anonymizováno jako zákonný zástupce
anonymizováno (dále jen „anonymizováno“), za anonymizováno odvolání proti rozhodnutí

ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců
11, o nepřijetí ke studiu na Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11, obor 63-41M/02 Obchodní akademie.
Jelikož odvolání neobsahovalo všechny náležitosti stanovené zákonem - jednalo se o
chybějící řádnou identifikaci fyzické osoby, která úkon činí, jednoznačné uvedení věci,
které se odvolání týká a v jakém rozsahu je dané rozhodnutí napadáno a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, přistoupil krajský úřad k výzvě č. j. KUOK 80486/2017, v níž paní
anonymizováno vyzval k
1) doplnění identifikace fyzické osoby, která odvolání podala, a to k doplnění data
narození této osoby, to v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 správního řádu, neboť
je třeba, aby fyzická osoba, která úkon činí, byla identifikována nejen jménem,
příjmením a místem trvalého pobytu, popřípadě jinou adresou pro doručování, ale i
datem narození a
2) doplnění, které věci se odvolání týká, to v souladu s ustanovením § 37 odst. 2
správního řádu, a to tak, že je třeba upřesnit, zda se podané odvolání týká nepřijetí
ke studiu na Obchodní akademii Olomouc, tř. Spojenců 11, (studijní obor 63-41M/02 Obchodní akademie) nebo nepovolení přestupu na Obchodní akademii
Olomouc, tř. Spojenců 11, (studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie), neboť
v předávaném spise krajskému úřadu se nachází rozhodnutí č. j. OAOLs 546/2017
ze dne 28. června 2017 o tom, že anonymizováno není povolen přestup na
Obchodní akademii Olomouc, tř. Spojenců 11, (studijní obor 63-41-M/02 Obchodní
akademie), přitom z odvolání je patrné, že je podáno proti rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu na Obchodní akademii - 63-41-M/02 a
3) doplnění v jakém rozsahu je rozhodnutí, proti kterému bylo odvolání podáno,
napadáno, to v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 věta první správního řádu a
4) doplnění, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí, proti kterému bylo odvolání podáno, nebo řízení, jež mu předcházelo, to
v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 věta první správního řádu.
a k doplnění náležitostí odvolání jí stanovil lhůtu do 20 dnů ode dne doručení výše
uvedené výzvy. Současně ji krajský úřad také poučil o následcích, které nastanou
v případě, že výše uvedené náležitosti odvolání paní anonymizováno nedoplní.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, sportu a kultury zároveň s výzvou správní
řízení ve věci podaného odvolání usnesením ze dne 11. srpna 2017, č. j. KUOK
81356/2017 přerušil, a to do doby uplynutí 20. dne ode dne doručení výše uvedené výzvy
anonymizováno.
Z doručenky bylo zjištěno, že zásilka s výzvou a usnesením o přerušení řízení byla
uložena a připravena k vyzvednutí od 15. srpna 2017 a že byla následně vložena do
schránky dne 28. srpna 2017.
V daném případě tedy nastala fikce doručení, neboť paní anonymizováno si zásilku
nevyzvedla v desetidenní lhůtě ode dne, kdy si mohla uložené písemnosti vyzvednout
poprvé a k vyzvednutí zásilky byla vyzvána. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1
správního řádu nastala 24. srpna 2017 fikce doručení zásilky obsahující výzvu č. j. KUOK
80486/2017 a usnesení o přerušení řízení č. j. KUOK 81356/2017.
Do 20 dnů ode dne doručení výše uvedené výzvy mohla paní anonymizováno doplnit
náležitosti odvolání. Vzhledem k tomu, že tato lhůta uplynula dne 13. září 2017 a paní
anonymizováno žádnou z náležitostí odvolání, která byla uvedena ve výzvě, v této lhůtě
nedoplnila, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, sportu a kultury, pokračoval

od 14. září 2017 v řízení ve věci podaného odvolání proti rozhodnutí ředitelky střední
školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 o nepřijetí
anonymizováno ke studiu na Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11, obor 63-41M/02 Obchodní akademie, o čemž byla paní anonymizováno vyrozuměna.
Krajský úřad také dopisem ze dne 14. září 2017 poučil účastníka řízení, paní
anonymizováno, o právu seznámit se s podklady pro rozhodnutí, vyjádřit se před vydáním
rozhodnutí k podkladovým materiálům, případně navrhnout jejich doplnění. Tohoto práva
paní anonymizováno nevyužila.
Jelikož paní anonymizováno nedoplnila žádnou náležitost odvolání uvedenou výše, kdy
nedoplnění náležitosti odvolání uvedené pod bodem 1) a bodem 2), vede k zastavení
řízení, krajský úřad rozhodl v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu
a odvolací řízení usnesením zastavil.
Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to podáním učiněným u Odboru
školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje. Lhůta 15 dnů od doručení
rozhodnutí počíná běžet od prvního dne následující po dni, kdy bylo rozhodnutí doručeno.
Odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru
Krajský úřad Olomouckého kraje

Obdrží: anonymizováno

