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Judicial Review of the Graduation Exam Result
Summary: The contribution analyses the decision of Supreme Administrative Court 6 As 68/2012-47
from 19th August 2014, when Supreme Administrative Court concluded, that the decision about the
application for review the graduation exam result is able to be reviewed by administrative courts. Judicial
review is not limited on procedural questions. In this contribution author deals particularly with a question,
whether it is about special area which needs to let bigger scope for discretion of administrative bodies.
Author concludes that this allegation is not right and that it is justifiable to realize the judicial review
according to principles of full jurisdiction.
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Dne 19. srpna 2014 vydal roz‰íﬁen˘ senát Nejvy‰‰ího správního soudu dlouho oãekávané
rozhodnutí, kter˘m sjednotil odli‰né právní názory tﬁíãlenn˘ch senátÛ, a to zejména pokud jde
o rozsah otázek, jejichÏ pﬁezkoumání pﬁíslu‰í
soudÛm ve správním soudnictví (usnesení roz‰íﬁeného senátu 6 As 68/2012-47). Sedm˘ senát1
jiÏ na poãátku roku 2013 zaujal stanovisko, Ïe
v˘sledek jednotné ãásti státní maturity podléhá
plnému soudnímu pﬁezkumu, kter˘ se odehrává v ﬁízení o Ïalobû proti vyrozumûní o Ïádosti
o pﬁezkoumání v˘sledku ãásti maturitní zkou‰ky konané formou didaktického testu podle
§ 82 odst. 3 ‰kolského zákona.2 Naproti tomu
‰est˘ senát dospûl k závûru, Ïe by soudní pﬁezkum mûl b˘t omezen v˘hradnû na otázky procedurální, a proto vûc postoupil k rozhodnutí
roz‰íﬁenému senátu.3
Usnesení o postoupení vûci ukazuje pomûrnû
hlubok˘ pﬁíkop mezi právním náhledem ‰estého a sedmého senátu Nejvy‰‰ího správního
soudu. Sedm˘ senát popírá existenci veﬁejného
subjektivního práva uspût u maturitní zkou‰ky,
pﬁiãemÏ soudní ochrana tohoto domnûlého veﬁejného subjektivního práva by, dle sedmého senátu, zpÛsobovala „nemalé obtíÏe t˘kající se
pﬁezkumu vhodnosti, správnosti a korektnosti
formulace jednotliv˘ch otázek zkou‰ejících, odpovûdí zkou‰en˘ch a adekvátního hodnocení
zkou‰ejících. Pﬁedkládajícímu senátu není zﬁejmé, kdo by byl schopen odbornû, korektnû, ob-

jektivnû a správnû posoudit zmínûné aspekty.“
Naproti tomu ‰est˘ senát v rozsudku 7 As,
165/2012, cit. shora, zdÛrazÀuje nutnost existence procedurálních garancí ochrany práva na
vzdûlání: „Studium na základních, stﬁedních
i vysok˘ch ‰kolách je základním právem (...), na
ãemÏ nemûní nic ani okolnost, Ïe se jedná o základní právo, jehoÏ je moÏno se domáhat pouze
v mezích zákonÛ, které tato ustanovení provádûjí (ãl. 41 Listiny). Právo na soudní pﬁezkum
rozhodnutí veﬁejné správy se t˘ká i tohoto základního práva, neboÈ soudní ochrana u základních práv podle ãl. 41 Listiny není oproti
ochranû jin˘ch základních práv nijak omezena.
âl. 36 odst. 2 Listiny stanoví obecnû, bez jak˘chkoli v˘jimek, Ïe kdo tvrdí, Ïe byl na sv˘ch
právech zkrácen rozhodnutím orgánu veﬁejné
správy, mÛÏe se obrátit na soud, aby pﬁezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanovíli zákon jinak.“
Odli‰n˘ náhled obou senátÛ navíc nachází
oporu v dosavadní judikatuﬁe Nejvy‰‰ího
správního soudu. Sedm˘ senát se opírá o princip „plného pﬁezkumu“, kter˘ se uplatÀuje pﬁi
pﬁezkoumávání v˘sledkÛ pﬁijímacích zkou‰ek
na vysoké ‰koly, kde je tﬁeba pﬁezkoumávat
1
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Rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu 7 As 165/2012-22 ze
dne 17. 1. 2013.
Zákon ã. 561/2004 Sb.
Usnesení o postoupení vûci roz‰íﬁenému senátu 6 As 68/2012-36
ze dne 29. 5. 2013.
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i správnost jednotliv˘ch odpovûdí uchazeãe:4
„Pﬁi pﬁezkoumávání rozhodnutí podle § 50
odst. 7 zákona ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách, musí b˘t v pﬁípadech, kdy je to namítáno
nebo kdy pochybnost o tom v ﬁízení jinak vyjde
najevo, provedeno i vûcné posouzení, zda uchazeã správnû odpovûdûl na otázky ãi zku‰ební
úlohy pﬁi pﬁijímací zkou‰ce, vãetnû pﬁípadného
posouzení, zda zadané otázky ãi úlohy byly
podle souãasného stavu vûdeckého poznání formulovány správnû a zda byly logicky a jazykovû formulovány jednoznaãnû.“
Naproti tomu ‰est˘ senát se dovolával judikatury t˘kající se soudního pﬁezkumu státních závûreãn˘ch zkou‰ek na vysok˘ch ‰kolách, kde se
správní soudy mají omezit na pﬁezkum procesních podmínek prÛbûhu zkou‰ky, neboÈ „klasifikace státní zkou‰ky je v˘sledkem hodnocení
vûdomostí studenta, které náleÏí pouze zku‰ební komisi a nepodléhá soudnímu pﬁezkumu.“5
Rozsah soudního pﬁezkumu nebyl v‰ak jedin˘m sporn˘m místem. ·est˘ senát Nejvy‰‰ího
správního soudu v usnesení o postoupení vûci
vymezil i dal‰í otázky, jimiÏ se mûl roz‰íﬁen˘ senát zab˘vat, konkrétnû zda má b˘t pouÏit
správní ﬁád a dále v jakém procesním reÏimu
má b˘t vyrozumûní o v˘sledku pﬁezkoumání
ãásti maturitní zkou‰ky pﬁezkoumáno.
Dle na‰eho názoru proto existuje mnoho dÛvodÛ zab˘vat se analyzovan˘m rozhodnutím
roz‰íﬁeného senátu v ‰ir‰ím kontextu judikatury Nejvy‰‰ího správního soudu. Roz‰íﬁen˘ senát podle na‰eho názoru vyﬁe‰il spor právních
názorÛ dvou sv˘ch senátÛ (coÏ bylo jeho prvotním úkolem) a souãasnû téÏ ukázal (ãi spí‰e potvrdil) smûr, kter˘m se ubírá pﬁi soudním
pﬁezkumu ãinností orgánÛ veﬁejné správy.

Procesní rámec postupu
správního orgánu
Dle ustanovení § 82 odst. 2 ‰kolského zákona
platí, Ïe „kaÏd˘, kdo konal zkou‰ku spoleãné
ãásti maturitní zkou‰ky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkou‰ky vylouãen, mÛÏe písemnû poÏádat o pﬁezkoumání
v˘sledku této zkou‰ky, mÛÏe písemnû poÏádat
ministerstvo o pﬁezkoumání v˘sledku této
zkou‰ky nebo o pﬁezkoumání rozhodnutí o vylouãení ze zkou‰ky.“
Ustanovení § 183 odst. 1 ·kolZ rozhodování
ve vûcech stanoven˘ch v § 82 odst. 2 ·kolZ vyluãuje z pÛsobnosti správního ﬁádu. Podle § 180
odst. 1 správního ﬁádu pﬁitom platí, Ïe „tam,
kde se podle dosavadních právních pﬁedpisÛ
postupuje ve správním ﬁízení tak, Ïe správní orgány vydávají rozhodnutí, aniÏ tyto pﬁedpisy ﬁízení v celém rozsahu upravují, postupují
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v otázkách, jejichÏ ﬁe‰ení je nezbytné, podle toho zákona, vãetnû ãásti druhé.“
·est˘ senát vznesl námitku, Ïe kompetenci
pﬁezkoumávat státní maturity získalo M·MT aÏ
od 1. záﬁí 2009, tj. aÏ po nabytí úãinnosti správního ﬁádu, takÏe pﬁíslu‰ná ustanovení nemohla
b˘t povaÏována za dosavadní pﬁedpisy ve smyslu § 180 odst. 1 správního ﬁádu. Z vylouãení pouÏitelnosti správního ﬁádu vyvodil ‰est˘ senát
závûr, Ïe v˘sledn˘ správní akt není rozhodnutím
podle § 9 a § 67 správního ﬁádu, z ãehoÏ plyne nemoÏnost odvolání proti takovému aktu. Zásadní
konsekvence s sebou takov˘ náhled dle ‰estého
senátu pﬁiná‰í i pro soudní pﬁezkum (viz níÏe).
Roz‰íﬁen˘ senát zaujal v této vûci jin˘ právní
názor, neÏ jak˘ v usnesení o postoupení vûci
prezentoval ‰est˘ senát. Za dosavadní pﬁedpis
totiÏ roz‰íﬁen˘ senát pokládá ‰kolsk˘ zákon jako celek. Jin˘mi slovy ﬁeãeno, sama okolnost, Ïe
zákonodárce zaloÏil urãitou kompetenci správního orgánu (zde M·MT) aÏ po úãinnosti správního ﬁádu není právnû v˘znamná. Podstatné je
to, Ïe tato kompetence je zaloÏena právním
pﬁedpisem, kter˘ jako celek nabyl úãinnosti
pﬁed nabytím úãinnosti správního ﬁádu.
Nejvy‰‰í správní soud zde zdÛraznil, Ïe „dÛvodem pﬁijetí právní úpravy v § 180 odst. 1
správního ﬁádu bylo odstranûní protiústavní situace, kdy nûkteré zvlá‰tní zákony pﬁijaté v minulosti a upravující ãinnost správních orgánÛ
v oblasti veﬁejné správy vyluãovaly pouÏití
správního ﬁádu, av‰ak neobsahovaly nezbytnou procesní úpravu zahrnující v‰echny podstatné otázky„.6 Tato argumentace vychází
z nálezové judikatury Ústavního soudu, z níÏ
plyne právo adresáta veﬁejné moci na existenci
pravidel upravujících postup, v nûmÏ je orgánem veﬁejné správy rozhodováno o subjektivních právech adresátÛ.7
Správní ﬁád sv˘m § 180 odst. 1 tedy roz‰íﬁil
svou pÛsobnost i na dosavadní pﬁedpisy, které
pÛvodnû úãinnost správního ﬁádu vyluãují,
aniÏ vylouãená procesní pravidla dosazují náhradu. U pﬁedpisÛ nov˘ch (tj. po úãinnosti
správního ﬁádu vydan˘ch) pak zﬁejmû správní
ﬁád pﬁedpokládal odpovûdnûj‰í postup budoucího zákonodárce, kter˘ napﬁí‰tû peãlivû zváÏí,
zda je v urãit˘ch pﬁípadech moÏné ustanovení
o správním ﬁízení vylouãit; i tak je tﬁeba postupovat podle zásad o ãinnosti správních orgánÛ.

4
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7

Rozsudek 7 As 79/2011-120 ze dne 8. 9. 2011.
Rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu 9 As 1/2009-141 ze dne
17. 12. 2009.
Usnesení roz‰íﬁeného senátu NSS 6 As 68/2012, cit. shora,
odst. 32.
Nejvy‰‰í správní soud zmiÀuje nálezy Pl. ÚS 14/1996 ze dne
5. 11. 1996 a Pl. ÚS 21/04. Z odborné literatury srov. zejména
práci SVOBODA, P.: Ústavní základy správního ﬁízení. Linde,
Praha, 2007, s. 215 a násl.
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Ze samotné aplikace správního ﬁádu dle § 180
odst. 1 správního ﬁádu v‰ak podle názoru roz‰íﬁeného senátu neplyne existence dal‰ího opravného prostﬁedku na úrovni v˘konu veﬁejné
správy. Opravn˘ prostﬁedek nelze pokládat za
nebytn˘ ve smyslu § 180 odst. 1 správního ﬁádu,
neboÈ dvojinstanãnost není povaÏována za základní zásadu rozhodování.8
Zde se v‰ak Nejvy‰‰í správní soud ocitá
v rozporu s pﬁístupem, kter˘ zvolil pﬁi pﬁezkoumávání rozhodnutí ﬁeditele církevní mateﬁské ‰koly ve vûci ukonãení pﬁed‰kolního
vzdûlávání.9 ·kolsk˘ zákon nestanovil Ïádná
pravidla pro rozhodování ﬁeditele ‰koly zﬁízené
neveﬁejn˘m zﬁizovatelem, u ﬁeditele ‰koly zﬁízené zﬁizovatelem veﬁejn˘m pouÏitelnost
správního ﬁádu po novele ã. 472/2011 Sb. doãasnû v˘slovnû vyluãoval. I v tomto rozhodnutí10 Nejvy‰‰í správní soud s odkazem na nález
Ústavního soudu Pl. ÚS 21/04 vyjádﬁil pochybnosti o tom, zda „zákaz uÏití správního ﬁádu (...)
bez toho, aby zákonodárce upravil vlastní procesní postup takového rozhodování, lze mít za
souladn˘ s ústavním poﬁádkem.“ Vzhledem
k tomu, Ïe ‰lo o rozhodování ﬁeditele církevní
‰koly, kde ‰kolsk˘ zákon mlãel zcela, dovodil
Nejvy‰‰í správní soud pouÏitelnost správního
ﬁádu vãetnû obecn˘ch ustanovení o opravn˘ch
prostﬁedcích. Nejvy‰‰í správní soud tedy, konfrontován se situací, kdy zákonná úprava zjevnû
pﬁípustnost opravn˘ch prostﬁedkÛ nepﬁedpokládala, v˘kladem a aplikací obecn˘ch ustanovení o správním ﬁízení jejich existenci dovodil.11
Nutno dodat, Ïe z daného srovnání neplyne
existence normativního rozporu v právních názorech Nejvy‰‰ího správního soudu; jedná se
v‰ak podle na‰eho názoru rozpor principiální,
tj. stav, kdy Nejvy‰‰í správní soud v jednom pﬁípadû pﬁedpokládá nutnost existence opravn˘ch
prostﬁedkÛ na úrovni veﬁejné správy a pravomoc odvolacího orgánu (která není zaloÏena v˘slovnû) hledá ve správním ﬁádu, zatímco
v jiném dává adresátÛm najevo, Ïe existence
opravného prostﬁedku není nutn˘m pravidlem.12 Takováto situace je ne‰Èastná pﬁedev‰ím
pro právní praxi a zejména pro adresáty rozhodnutí, kteﬁí jsou nuceni zab˘vat se mnohdy
velice komplikovanou a pﬁeváÏnû teoretickou
otázkou existence opravného prostﬁedku a pravomoci odvolacího orgánu. ZatûÏována je
i soudní soustava, neboÈ správní soudy jsou nuceny místo zákonnosti napadeného správního
aktu zkoumat, zda Ïaloba nebyla podána pﬁedãasnû, tj. aniÏ byly vyãerpány opravné prostﬁedky v ﬁízení pﬁed správním orgánem.
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Procesní reÏim soudního
pﬁezkumu
S procesním rámcem rozhodování správního
orgánu úzce souvisí reÏim soudního pﬁezkumu.
·est˘ senát totiÏ ze skuteãnosti, Ïe vyrozumûní
o pﬁezkoumání v˘sledku maturitní zkou‰ky není rozhodnutím ve smyslu správního ﬁádu, vyvodil, Ïe prostﬁedkem obrany proti nûmu
nemÛÏe b˘t Ïaloba proti rozhodnutí dle § 65
s. ﬁ. s., n˘brÏ nezákonnému zásahu dle § 82 s. ﬁ. s.
Opﬁel se pﬁitom o dvû relativnû nedávná rozhodnutí roz‰íﬁeného senátu, z nichÏ plyne, Ïe
prostﬁedkem ochrany proti individuálním
správním aktÛm nemajícím formu správního
rozhodnutí je právû zásahová Ïaloba.13 Dle
‰estého senátu mûl obdobn˘ reÏim platit i pro
pﬁezkum v˘sledku maturitní zkou‰ky – je-li vylouãeno pouÏití správního ﬁádu, je vylouãeno,
aby v˘sledkem ãinnosti správního orgánu bylo
rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ﬁ. s.
Roz‰íﬁen˘ senát tuto koncepci odmítl a znovu
se v˘slovnû pﬁihlásil k materiálnímu pojetí pojmu rozhodnutí dle § 65 s. ﬁ. s., které je v judikatuﬁe Nejvy‰‰ího správního soudu od poãátku
pﬁítomno a které se mohlo zdát v˘‰e uveden˘mi rozhodnutími Nejvy‰‰ího správního soudu
naru‰eno. I nadále tedy platí, Ïe ust. § 65 s. ﬁ. s.
obsahuje autonomní vymezení pojmu rozhodnutí, které není závislé na tom, zda je vydáváno
v ﬁízení vedeném podle správního ﬁádu, resp.
zda je správní ﬁád ãi zvlá‰tní pﬁedpis za rozhodnutí v˘slovnû oznaãuje.
V posuzovaném pﬁípadû dospûl roz‰íﬁen˘ senát Nejvy‰‰ího správního soudu k závûru, Ïe
vyrozumûní o v˘sledku pﬁezkoumání v˘sledku
maturitní zkou‰ky naplÀuje znaky individuálního správního aktu a je tedy rozhodnutím ve
smyslu § 65 s. ﬁ. s. „Je zde konkrétní individualizovan˘ adresát takového vrchnostenského aktu (Ïák Ïádající o pﬁezkoumání v˘sledku jeho
maturitní zkou‰ky), tento úkon zakládá, mûní,
ru‰í nebo závaznû urãuje jeho konkrétní práva,
je vydán ve formalizovaném ﬁízení upraveném
právními pﬁedpisy (‰kolsk˘ zákon, ãásteãnû
správní ﬁád) správním orgánem v mezích jeho
zákonem stanovené pravomoci jako materiali-

8
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S odkazem na rozsudek 2 As 47/2004-61 ze dne 27. 10. 2005,
1409/2007 SbNSS.
Rozsudek 1 AS 160/2012-41 ze dne 30. 1. 2013.
Odst. 22.
BlíÏe srov. MORAVEC, O. Soudní pﬁezkum aktÛ v oblasti
regionálního ‰kolství. In: ·imíãek, V. (ed.): Právo na vzdûlání,
Masarykova univerzita, Brno, 2014, s. 43 a násl.
BlíÏe KÜHN, Z. Konzistence judikatury jako problém právní
kultury. In Kysela, J. (ed.): Zákon o Ústavním soudu po tﬁinácti
letech, Eurolex Bohemia, Praha, s. 111 a násl.
Konkrétnû se jednalo o neprovedení záznamu do katastru
nemovitostí (rozhodnutí roz‰íﬁeného senátu 7 Aps 3/2008-98 ze
dne 16. 11. 2010) a o souhlasy podle stavebního zákon
(usnesení ã.j. 2 As 86/2010-76 ze dne 18. 9. 2018).
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zovan˘ akt obsahující stanovené náleÏitosti, komunikovan˘ adresátovi.“14
Právû existence materializovaného aktu, kter˘ je v˘stupem ãinnosti správního orgánu, je
podle na‰eho názoru klíãová pro odli‰ení, jak˘
z Ïalobních typÛ dle soudního ﬁádu správního
má b˘t zvolen. V tom spoãívá rozdíl mezi pﬁezkumem v˘sledku maturitní zkou‰ky a pﬁípady, o kter˘ch rozhodoval roz‰íﬁen˘ senát
v minulosti.15 V tomto svûtle není rozhodnutí
roz‰íﬁeného senátu pﬁíli‰ pﬁekvapující, neboÈ
pokraãuje v nastolené linii.

Rozsah soudního pﬁezkumu
Jádrem sporu právních názorÛ senátÛ Nejvy‰‰ího správního soudu v‰ak byla zejména otázka
rozsahu, v nûmÏ jsou soudy oprávnûny pﬁezkoumávat v˘sledn˘ správní akt. Zatímco sedm˘ senát se ve svém rozsudku pﬁihlásil
k plnému pﬁezkumu v˘sledku maturitní zkou‰ky, ‰est˘ senát zastával názor, Ïe soudy by se
mûly zab˘vat pouze otázkami procedurálními,
zatímco otázka hodnocení v˘sledku (jakoÏ i formulace zadání) mûla b˘t ze soudního pﬁezkumu vylouãena. Jak jiÏ bylo uvedeno v úvodní
ãásti tohoto komentáﬁe, kaÏd˘ ze senátÛ se opíral o urãitou prejudikaturu. Tato prejudikatura
(t˘kající se pﬁijímacích zkou‰ek na vysokou ‰kolu a státních závûreãn˘ch zkou‰ek na vysoké
‰kole) nebyla sice v pﬁímém normativním rozporu, pﬁesto v‰ak prozrazovala odli‰né náhledy
jednotliv˘ch senátÛ na to, jak pﬁezkoumávat v˘sledky dÛleÏit˘ch zkou‰ek.16
Je‰tû pﬁed vydáním rozhodnutí roz‰íﬁeného
senátu se tyto odli‰né náhledy pokusil v odborné literatuﬁe do jisté míry „smíﬁit“ V. ·tencel,
kdyÏ existující rozpor v judikatuﬁe Nejvy‰‰ího
správního soudu oznaãil za moÏná pouze zdánliv˘: „Pro posouzení, nakolik jsou jejich závûry
skuteãnû ve vzájemném rozporu, je stûÏejní vymezení, co v‰e do oné procesní stránky patﬁí.
Explicitnû se judikatura ﬁídí napﬁíklad poÏadavky na ﬁádné obsazení hodnotící komise a na
ﬁádné odÛvodnûní rozhodnutí. ·kála procesních pravidel je v‰ak ‰ir‰í, pﬁiãemÏ mnohá
z nich vyhrazují osobám podílejícím se na pﬁípravû, organizaci a vyhodnocení maturitní
zkou‰ky správní uváÏení.“17 Následuje otázka,
zda rozsah tohoto správního uváÏení je ve
v‰ech pﬁípadech stejn˘, nebo zda se u jednotliv˘ch zkou‰ek li‰í.
Je to tedy právû koncept správního uváÏení,
kter˘ stojí v centru pozornosti. Sporné je, zda je
diskrecí správních orgánÛ (v první ﬁadû maturitní komise) urãit, zda uchazeã prokázal vûdomosti potﬁebné ke sloÏení maturitní zkou‰ky.
Na diskreãní pravomoc (správní úvahu) lze pﬁi40
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tom nahlíÏet ve dvojí rovinû. V rovinû první se
pravomoc ke správní úvaze odli‰uje od reÏimu
vázaného rozhodování správního orgánu.
P. PrÛcha uvádí, Ïe „správní uváÏení je z povahy
vûci vylouãeno tam, kde norma správního práva váÏe na urãité skutkové stavy jen jediné moÏné právní ﬁe‰ení. Tehdy správní orgán, jsou-li
splnûny pﬁíslu‰né podmínky, s nimiÏ norma
správního práva dané ﬁe‰ení spojuje, nemá na
v˘bûr a musí uplatnit pﬁedmûtné jednovariantní ﬁe‰ení.“18 Správní uváÏení se tedy uplatní
tehdy, jestliÏe s existencí urãitého skutkového
stavu není jednoznaãnû spojen nutn˘ právní následek. Obecnûji pak nahlíÏí na správní úvahu
F. Melzer, kdyÏ poukazuje, Ïe správní úvaha musí b˘t uplatnûna tehdy, jestliÏe lze metodologicky
korektnû dospût k více právním závûrÛm.19
V rovinû kompetenãní pak diskreãní pravomoc správního orgánu znamená omezení soudního pﬁezkumu, neboÈ pﬁi soudním pﬁezkumu
správního uváÏení platí, Ïe soud nemá nahrazovat úvahu správního orgánu úvahou vlastní.20 Uvedené v‰ak neznamená, Ïe soudní
pﬁezkum má správní úvahy b˘t zcela vylouãen21 a Ïe do správní úvahy nemá b˘t zasahováno. Z ustanovení § 78 s. ﬁ. s. tedy nevypl˘vá,
Ïe by rozhodování správního orgánu v reÏimu
správního uváÏení bylo ze soudního pﬁezkumu
vyÀato (a urãité Ïalobní námitky by tak byly nepﬁípustné), n˘brÏ toliko to, Ïe soud v rámci
soudního pﬁezkumu respektuje prostor, kter˘
zákon správnímu orgánu ke správní úvaze ponechává. OdÛvodnûní rozhodnutí vydávaného
v reÏimu správní úvahy proto musí b˘t pﬁezkoumatelné. Existence diskreãní pravomoci
správního orgánu pﬁitom nároky na detailnost
odÛvodnûní nesniÏuje, n˘brÏ naopak zvy‰uje.22
Pro úvahy roz‰íﬁeného senátu se klíãov˘m
v˘chodiskem stal princip plné jurisdikce. PoÏadavek plné jurisdikce, kter˘ stál u zrodu správního soudnictví v jeho souãasné podobû,23
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Usnesení roz‰íﬁeného senátu 6 As 68/2012, odst. 39.
Obdobnû ·tencel poukazuje na zjevnou odli‰nost oproti
pﬁedcházejícím pﬁípadÛm spoãívající v tom, zda existuje jasn˘
formalizovan˘ v˘stup naplÀující znaky dle § 65 s. ﬁ. s. Srov.
·TENCEL, V.: Soudní pﬁezkum v˘sledku maturitní zkou‰ky –
stále ﬁada otázek. Správní právo, roã. 2014, ã. 3, s. 191.
K problematice hodnocení zkou‰ek na vysok˘ch ‰kolách srov.
·IMÍâEK, V.: Soudní pﬁezkum hodnocení na vysok˘ch ‰kolách.
In: ·IMÍâEK, V. (ed.): Právo na vzdûlání, Masarykova
univerzita, Brno, 2014, s. 99 a násl.
·TENCEL, c. d., s. 196.
PRÒCHA, P. Správní právo, obecná ãást, 8. vydání. Doplnûk,
Brno, 2012, s. 114.
MELZER, F. Metodologie nalézání práva. C. H. Beck, Praha,
2010, s. 10.
CoÏ plyne z ust. § 78 odst. 1 vûty druhé s. ﬁ. s. Srov. téÏ
MATES, P.: Správní uváÏení. Ale‰ âenûk, Praha, 2013, s. 105
a násl.
PoÏadavek soudní pﬁezkoumatelnosti zdÛrazÀuje Doporuãení
V˘boru ministrÛ Rady Evropy (80)2.
MATES, c. d., s. 101.
Stalo se tak po derogaãním zásahu Ústavního soudu nálezem
ã. 276/2001 Sb., jímÏ byla zru‰ena celá ãást pátá obãanského
soudního ﬁádu.
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znamená, Ïe soudy nejsou vázány tím, jak
správní orgány zjistí skutkov˘ stav vûci a neníli stanoveno jinak, jsou zásadnû oprávnûny nahradit úvahu správního orgánu úvahou vlastní.
Roz‰íﬁen˘ senát v˘slovnû uvedl, Ïe princip plné
jurisdikce se uplatní ve v‰ech ﬁízeních, a to bez
ohledu na to, zda se jedná o ﬁízení, která sv˘m
pﬁedmûtem spadají pod pojem obãanská práva
a závazky ve smyslu ãl. 6 odst. 1 Úmluvy
o ochranû lidsk˘ch práv a základních svobod.
Jakkoli tedy dÛvodem zru‰ení ãásti páté obãanského soudního ﬁádu poãítající s omezen˘m
rozsahem soudním pﬁezkumu, byl nesoulad
s Úmluvou ve vztahu k ﬁízením majícím povahu ﬁízení o trestním obvinûní ve smyslu Úmluvy (typicky se jednalo o pﬁestupková ﬁízení),
koncepãní zmûna správního soudnictví se dot˘ká v‰ech ﬁízení, neboÈ „s. ﬁ. s. nijak nerozli‰uje
mezi rozsahem soudního pﬁezkumu ve vûcech,
na nûÏ je aplikovateln˘ ãl. 6 odst. 1 Úmluvy,
a v ostatních vûcech. Soudní pﬁezkum v „plné
jurisdikci“ tak je soudním ﬁádem správním
upraven pro v‰echny vûci, v nichÏ je moÏné podat Ïalobu proti rozhodnutí. Za tímto úãelem
mÛÏe správní soud provádût dokazování (§ 77
s. ﬁ. s.) a zjistit samostatnû skutkov˘ stav, na
nûmÏ zaloÏí rozhodnutí o Ïalobû.“24 Tento závûr podporuje i rozhodnutím roz‰íﬁeného senátu nijak nezpochybnûná okolnost, Ïe právo na
vzdûlání je právem základním ve smyslu ãl. 36
odst. 2 Listiny, takÏe je ústavnû zakázané zakotvit obyãejn˘m zákonem v˘luku ze soudního
pﬁezkumu.
Pro posouzení rozsahu soudního pﬁezkumu
je tak podstatn˘ rozsah, ve kterém je maturitní
zkou‰ku oprávnûn pﬁezkoumat správní orgán:
„Z tohoto hlediska je podstatné, Ïe ‰kolsk˘ zákon v § 82 v˘slovnû stanoví povinnost stûÏovatele pﬁezkoumat v˘sledek maturitní zkou‰ky.
Pﬁi tom stûÏovatel zkoumá nejen poru‰ení právních pﬁedpisÛ, ale téÏ jiné závaÏné nedostatky,
které mohly mít vliv na ﬁádn˘ prÛbûh nebo v˘sledek zkou‰ky.“25 Pojem jiné závaÏné nedostatky je podle roz‰íﬁeného senátu neurãit˘m
pojmem, jehoÏ interpretace jakoÏ i zpÛsob naplnûní podléhá plnému soudnímu pﬁezkumu, jak
plyne z usnesení roz‰íﬁeného senátu 8 As
37/2011-154 ze dne 22. 4. 2014.
Pﬁesto roz‰íﬁen˘ senát ponechává pﬁezkoumání hodnocení zkou‰ek (zde nepochybnû jak˘chkoli) do jisté míry specifick˘ reÏim a „urãitou
míru autonomie participujících subjektÛ (ãlenové zku‰ebních komisí, zpracovatelé testÛ, hodnotitelé) pﬁi volbû zku‰ebních otázek a úloh
a pﬁi jejich hodnocení. Míra této volnosti pﬁitom
souvisí s formou a povahou jednotliv˘ch zkou‰ek. Soud musí respektovat rozsáhlej‰í míru
volnosti hodnocení tam, kde toto hodnocení zá-
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visí do znaãné míry na neexaktních ãi kvalitativních hlediscích (napﬁ. hodnocení slohov˘ch
prací), naopak právû u didaktick˘ch testÛ bude
míra volnosti pﬁi hodnocení v˘sledkÛ men‰í.
Jakkoli v‰ak je nutné respektovat tento prostor
k úvaze, nelze rezignovat na poÏadavek ﬁádného odÛvodnûní rozhodnutí o Ïádosti o pﬁezkoumání v˘sledkÛ maturitní zkou‰ky.“26
Citovan˘ závûr Nejvy‰‰ího správního soudu
mÛÏe b˘t ponûkud dvojseãn˘. Jistû je pravdou,
Ïe by „nebylo správné, aby v dÛsledku aktivistické judikatury soudÛ maturitní zkou‰ky (pﬁípadnû dal‰í zkou‰ky) byly zcela formalizovány
a judicializovány a aby soudci nahrazovali pedagogy.“ Souãasnû v‰ak je tﬁeba si uvûdomit, Ïe
formalizace a judicializace zkou‰ky není dÛsledkem aktivistické judikatury, n˘brÏ je dána
tím, jak˘m zpÛsobem k zakotvení pﬁíslu‰ného
typu zkou‰ky (a zejména pak dÛsledkÛm jejího
nesloÏení) pﬁistoupí zákonodárce. V pﬁípadech,
kdy neúspûch u zkou‰ky zasahuje nejen do práva na vzdûlání, ale i do práva na svobodnou
volbu povolání dle ãl. 26 Listiny, je tﬁeba upﬁednostnit zájem na existenci efektivních záruk zákonnosti v˘konu státní správy, pﬁiãemÏ podle
na‰eho názoru plná soudní kontrola v tûchto situacích pﬁedstavuje záruku z nejúãinnûj‰ích.
V˘znamnou kultivující roli mÛÏe sehrát jiÏ samotné vûdomí, Ïe svévolné rozhodnutí o v˘sledku maturitní zkou‰ky mÛÏe b˘t zru‰eno.
Nesouhlasíme v‰ak s tezí, Ïe hodnocení
zkou‰ky je realizací správního uváÏení, jak
s tímto pojmem pracuje soudní ﬁád správní.
Napﬁ. V. ·tencel uvádí, Ïe „prostor pro zpÛsob
zkou‰ení, volbu pokládan˘ch otázek, vyhodnocování jednotliv˘ch aspektÛ odpovûdí a v˘sledné hodnocení (...) není niãím jin˘m, neÏ
prostorem pro správní uváÏení. Podobnû jako
v jin˘ch pﬁípadech pﬁezkumu závûrÛ správních
orgánÛ uãinûn˘ch v rámci správního uváÏení, je
i zde soudní pﬁezkum moÏn˘ pouze v otázkách,
zda byly splnûny zákonné pﬁedpoklady pro
pouÏití správního uváÏení, zda nebylo zneuÏito, zda správní orgán nevyboãil z mezí stanoven˘ch zákonem, zda jsou jeho úvahy v souladu
s pravidly logického usuzování a zda premisy
takového úsudku byly zji‰tûny ﬁádn˘m procesním postupem.“ 27
Rozhodnutí roz‰íﬁeného senátu a zejména
pak odkaz na usnesení roz‰íﬁeného senátu 8 As
37/2011 t˘kající se naplÀování neurãit˘ch pojmÛ28 vede k závûru, Ïe zde sice je jist˘ prostor
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Odst. 43 rozhodnutí roz‰íﬁeného senátu.
TamtéÏ, odst. 44.
TamtéÏ, odst. 47.
·TENCEL, c. d., s. 197.
Konkrétnû ‰lo o to, nakolik mÛÏe správní soud vstupovat do
posouzení zamûnitelnosti ochrann˘ch známek provedeného
Úﬁadem prÛmyslového vlastnictví.
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pro úvahu hodnotitele zkou‰ky, leã tento prostor nemá charakter pravomoci ke správnímu
uváÏení. Hodnotiteli totiÏ nepﬁíslu‰í pravomoc
volnû (byÈ na základû jist˘ch kritérií) uváÏit, jaké hodnocení zkou‰ky udûlí, n˘brÏ posoudit,
zda vûdomosti zkou‰eného odpovídají stanoven˘m standardÛm pro dan˘ typ zkou‰ky. Pokud
v˘sledkem tohoto posouzení v konkrétní situaci je zji‰tûní, Ïe stanoven˘ standard byl zkou‰en˘m naplnûn, nemÛÏe jiÏ dospût k jinému
závûru neÏ závûru o ﬁádném vykonání zkou‰ky.
Rozsah této úvahy se bude li‰it u jednotliv˘ch
zkou‰ek (jinak tomu bude u didaktického testu,
kde je subjektivní prvek vylouãen, a jinak u slohov˘ch prací, kde vstupuje do popﬁedí osoba
hodnotitele), nikdy v‰ak podle na‰eho názoru
nepÛjde o správní uváÏení, jehoÏ soudní pﬁezkoumatelnost je omezená. Jde o situaci podobnou té, k níÏ se roz‰íﬁen˘ senát vyjadﬁoval
v usnesení 8 As 37/2011, kde uvedl, Ïe zákonodárce vytváﬁí pﬁíslu‰n˘m orgánÛm prostor
„k tomu, aby zhodnotily, zda konkrétní situace
pod neurãit˘ právní pojem spadá, ãi nikoliv.
U neurãit˘ch pojmÛ se zajisté také vyskytuje urãitá míra ‘uváÏení’ správního orgánu, ta se
ov‰em zamûﬁuje na skutkovou podstatu a její
vyhodnocení. V˘sledkem je pak závûr, kter˘ nemá alternativu.“29
Pokud tedy jde o pﬁezkum didaktick˘ch testÛ, míra volné úvahy jejich hodnotitelÛ a tedy
i omezení soudního pﬁezkumu bude jen zcela
nepatrná a ÏadatelÛm o pﬁezkum musí b˘t poskytnuta plná soudní ochrana. Takov˘ postup
jistû odpovídá i obecnému zámûru zákonodárce
o objektivizaci a standardizaci prÛbûhu maturitní zkou‰ky.
Naopak v pﬁípadech, kdy bude pracováno
s otevﬁen˘mi zadáními, bude subjektivní prvek
dÛleÏitûj‰í, coÏ v‰ak uchazeãe nemÛÏe zbavit
soudní ochrany. PoÏadavek pﬁezkoumatelného
odÛvodnûní totiÏ nutí hodnotitele pﬁezkoumateln˘m zpÛsobem sdûlit neúspû‰nému uchazeãi, proã jeho odpovûì nemÛÏe b˘t povaÏována
za správnou a pﬁípadnû téÏ proã se jedná o dÛvod bránící úspû‰nému vykonání zkou‰ky. První okruh otázek taktéÏ v˘raznû omezuje
autonomii hodnotitelÛ, pedagogick˘ch pracovníkÛ. Ti se totiÏ nemohou dovolávat toho, Ïe
existují dÛvody bránící uznání sporné odpovûdi jako správné a v pﬁípadn˘ch pochybnostech30 by mûlo b˘t postupováno ve prospûch
uchazeãe.
Autonomie pedagogick˘ch pracovníkÛ bude
naopak podstatnû ‰ir‰í tam, kde jde o samotné
nastavení laÈky a nikoli o to, zda laÈka byla zdolána. ¤ízení ve správním soudnictví jistû není
tím fórem, kde by se právními zbranûmi mûla
vést diskuse na téma, co v‰e musí vûdût a znát
42
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maturant. ·kola by v‰ak mûla b˘t schopna doloÏit alespoÀ to, Ïe laÈka byla stanovena rozumnû a pro v‰echny uchazeãe shodnû.

Závûry a zobecnûní
Z komentovaného rozhodnutí Nejvy‰‰ího
správního soudu vypl˘vá, Ïe pﬁi hodnocení maturitní zkou‰ky mají ãlenové zku‰ebních komisí, zpracovatelé testÛ ãi hodnotitelé urãitou
míru autonomie, která plyne z toho, Ïe se jedná
o specifickou oblast vzdûlávání. Z rozhodnutí
Nejvy‰‰ího správního soudu tedy nevypl˘vá,
Ïe by napﬁíklad správní soudy mûly pﬁebírat
úlohu hodnotitelÛ a zkoumat, zda Ïalobce látku, ze které byl zkou‰en, ovládá, ãi nikoli. Tato
skuteãnost, tj. ona autonomie, o níÏ Nejvy‰‰í
správní soud hovoﬁí (a na kterou lze nahlíÏet jako na urãitou formu správní úvahy), v‰ak neimplikuje v˘luku ze soudního pﬁezkumu. To
znamená, Ïe správní soud nemÛÏe odmítnout
zab˘vat se vûcn˘mi námitkami obsaÏen˘mi
v Ïalobû, pouze proto, Ïe jde o správní úvahu
zpracovatelÛ testÛ ãi hodnotitelÛ.
Na tomto ﬁe‰ení nelze dle na‰eho názoru
spatﬁovat cokoli podivného ãi dokonce nebezpeãného. Není tﬁeba mít obavy, Ïe systém správního soudnictví bude zahlcen neúspû‰n˘mi
maturanty, kteﬁí budou oãekávat, Ïe jim ke sloÏení zkou‰ky z dospûlosti pomÛÏe správní Ïaloba. Je tﬁeba, aby odpovûdní vykonavatelé
státní správy postupovali pﬁi realizaci své pravomoci korektnû a jejich rozhodnutí byla pﬁezkoumatelná. Pokud dÛsledkem rozhodnutí
roz‰íﬁeného senátu bude kultivace správní praxe vedoucí k vydávání ﬁádnû odÛvodnûn˘ch
rozhodnutí, pak lze toto rozhodnutí jedinû pﬁivítat. Pokud se tento úãinek nedostaví, pak je
zﬁejmû zásah správních soudÛ nezbytn˘.
Urãité rozpaky v‰ak vzbuzuje klopotná cesta,
kterou bylo zapotﬁebí absolvovat, aby ﬁe‰ená
otázka byla autoritativnû zodpovûzena. Déle
trvající právní nejistota dopadala jak na úãastníky ﬁízení, kter˘ch se dot˘kala bezprostﬁednû, tak
i na celé správní soudnictví, které se s nasazením
sv˘ch nejcennûj‰ích kapacit muselo vypoﬁádat
s otázkou, která by za ﬁádného chodu vûcí snad
ani nemusela b˘t nastolena (respektive jejíÏ zodpovûzení mohlo b˘t na první pohled zﬁejmé).
Komentované rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu názornû ukazuje celou plejádu problémÛ, s nimiÏ je spojena realizace záruk
zákonnosti ve ‰kolství. Je zjevné, Ïe pﬁi realiza-

29
30

Usnesení roz‰íﬁeného senátu 8 As 37/2011, cit. shora.
Tedy tam, kde se nabízí více moÏn˘ch správn˘ch odpovûdí,
vznikají pochybnosti o srozumitelnosti zadání ãi jeho urãitosti
apod.
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ci politicky stanoveného cíle zavést jednotné
státní maturity nebyly tyto aspekty zcela docenûny. Tento závûr vyznívá sice banálnû, pﬁesto
v‰ak stojí za to, aby byl v˘slovnû zmínûn pﬁinejmen‰ím jako zvednut˘ varovn˘ prst pro budoucí pﬁípady.31 Jakmile je urãitá zkou‰ka
formalizována (jak se stalo maturitní zkou‰ce)
a z jejího nesloÏení plynou závaÏné dÛsledky
pro neúspû‰né uchazeãe, nelze zkrátka tyto
aspekty pﬁehlíÏet. Jak ukazuje judikatura Nejvy‰‰ího správního soudu (a zdaleka nikoli jen
v této vûci), adresáti právní úpravy si cestu
k soudu dﬁíve ãi pozdûji najdou a proklestí, neboÈ z ãl. 36 odst. 2 Listiny zkrátka plyne nutnost
její existence. Otázka tak nezní, zda tato cesta
bude nalezena, n˘brÏ jak sloÏité a zdlouhavé toto hledání bude.
Je proto zcela kontraproduktivní „zakr˘vat
dopravní znaãení“ a vytváﬁet matoucí dojem, Ïe
cesta neexistuje. V˘sledkem je pouze to, Ïe se
vrcholné soudy musejí zab˘vat ﬁadou procedurálních pﬁedbûÏn˘ch otázek, které pro vûc samotnou mají jen marginální v˘znam. Îadateli
o pﬁezkum je zkrátka zcela lhostejné, zda jeho
právní zástupce bude podávat Ïalobu proti rozhodnutí, nebo Ïalobu proti nezákonnému zásahu. NemÛÏe mu v‰ak b˘t lhostejné to, Ïe právní

zástupce, byÈ by postupoval s náleÏitou odborností, nebude vûdût, kter˘ z Ïalobních typÛ zvolit, protoÏe zákonná úprava, která má pravidla
stanovovat, vûc spí‰e zatemÀuje. OhroÏeno je
právo na pﬁístup k soudu a na spravedlivé projednání vûci uÏ proto, Ïe právní pomoc se prodraÏuje a ﬁízení prodluÏuje. To v‰e z dÛvodÛ,
jejichÏ legitimita je znaãnû pochybná.
Ani oblast vzdûlávání nezÛstává stranou tendence, kdy právo vytlaãuje ostatní normativní
systémy. Je pravdou, Ïe se jedná o problém velice závaÏn˘, pochybujeme v‰ak, Ïe je moÏné
vyﬁe‰it jej snahou o vytváﬁení v˘luk ze soudního pﬁezkumu. Tlak na soudní pﬁezkum jednotliv˘ch zkou‰ek je úmûrn˘ v˘znamu tûchto
zkou‰ek pro Ïivot jednotlivce a jeho uplatnûní
ve spoleãnosti. Podle na‰eho názoru proto nezb˘vá neÏ tuto skuteãnost akceptovat a vytvoﬁit
takové legislativní prostﬁedí, v nûmÏ bude moÏné soustﬁedit se na vûc samotnou a nikoli na
pﬁedbûÏné procesní otázky.
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Napﬁíklad v kontextu souãasn˘ch úvah o jednotn˘ch pﬁijímacích
zkou‰kách na stﬁední ‰koly, srov. zprávu M·MT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/jednotne-prijimaci-zkousky-nastr edni-skoly-s-maturitou, nav‰tíveno dne 21. 10. 2014.

V nakladatelství Wolters Kluwer právû vy‰lo

Slovník právních pojmÛ. Obãansk˘ zákoník
Luká‰ Pauldura a kolektiv
Slovník vykládá více neÏ tisíc pojmÛ uÏívan˘ch jak dﬁíve tak nyní
v novém soukromém právu.
Struãnû a srozumitelnû popisuje termíny známé (napﬁ. dûdic, drÏba,
nadace, opatrovnictví, sluÏebnost, v˘Ïivné, zÛstavitel) i termíny do
obãanského práva novû ãi opûtovnû zavedené (dobytek, odkaz,
pacht, svûﬁensk˘ fond, veﬁejn˘ poﬁádek, v˘prosa, zápÛjãka atd.).
Snahou autorského kolektivu bylo usnadnit uÏivateli orientaci v nové
soukromoprávní terminologii. V˘klad hesel je provázan˘ a u kaÏdého
pojmu jsou uvedeny odkazy na související ustanovení právních
pﬁedpisÛ (pro pﬁehlednost jsou doplnûna ustanovení téÏ pﬁedpisÛ obãansk˘m zákoníkem jiÏ
zru‰en˘ch).
Tato publikace je urãena v‰em adresátÛm soukromoprávních norem a bude jistû praktickou
pomÛckou pro právníky i pro laiky, kteﬁí se chtûjí v novém soukromém právu lépe zorientovat.
V˘bornou orientaci v jednotliv˘ch pojmech zaji‰Èuje pﬁipojen˘ rejstﬁík.
Knihu si mÛÏete objednat na www.wolterskluwer.cz/obchod
43

