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Modelová situace – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí 

Mateřská škola A při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do informací určených rodičům uvedla, že rodiče 
mají právo „nahlížet do spisu“. O dalších právech rodiče (zákonné zástupce účastníků řízení) nijak 
neinformovala, ani je k výkonu jiných práv nijak nevyzvala. 
Mateřská škola A vydala rozhodnutí, kterým dítě nepřijala k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022. Rodič dítěte 
se proti rozhodnutí odvolal. Krajský úřad rozhodnutí mateřské školy zrušil a věc vrátil mateřské škole A 
k novému projednání, protože mateřská škola nedala rodiči dítěte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Ředitel mateřské školy postupu krajského úřadu nerozumí. Brání se tím, že tuto povinnost splnil. Informoval 
rodiče o možnosti nahlížet do spisu. 

1. Kdy lze nahlížet do spisu? Jaký je smysl nahlížení do spisu? 

 

 

 

2. Kdy se lze vyjádřit k podkladům rozhodnutí? Jaký je smysl vyjádření k podkladům rozhodnutí? 

 

 

 

 

3. Jak předcházet problémové situaci? S jakými důsledky vyjádření počítat? 
▪ Jednoznačně odlišovat právo nahlížet do spisu podle § 38 správního řádu a právo vyjádřit se k 

podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Informovat zákonné 
zástupce dětí (uchazečů) o právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí a době, 
ve které mohou toto právo uplatnit. 

▪ Účastník řízení (nebo jeho zákonný zástupce) může upozornit na věcnou nesprávnost podkladů (např. na 
chybu při záznamu data narození dítěte) nebo navrhnout doplnění podkladů (předat údaje o novém 
místě trvalého pobytu dítěte). Tyto změny mohou mít vliv na rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. 
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Zákonný zástupce účastníka 
řízení má právo nahlížet do 

spisu po celou dobu správního 
řízení.  

Proto může nahlížet do spisu 
od okamžiku zahájení 

právního řízení, v průběhu 
správního řízení i po nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

Nahlížení do spisu zákonnému zástupci účastníka řízení zaručuje jeho všestrannou informovanost  
o probíhajícím správním řízení. 

Díky informaci o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí účastník řízení (nebo jeho zákonný zástupce) ví, že 
proces opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí ze strany správního orgánu (školy) je u konce. Správní orgán 
(škola) poskytuje účastníkovi řízení skutková zjištění, na základě kterých bude rozhodovat.  
Role účastníka řízení však není pouze „pasivní“. Účastník řízení (nebo jeho zákonný zástupce) může upozornit na 
věcnou nesprávnost podkladů a může navrhnout doplnění podkladů. 

Zákonný zástupce 
účastníka řízení má právo 

vyjádřit se podkladům 
rozhodnutí pouze před 
vydáním rozhodnutí, 

nikoli později. 


