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Úvod

Řízení o přestupku je druhem správního řízení, jehož cílem je zjistit přestupek, 

zjistit  pachatele  přestupku a  uložit  autoritativně  pachateli  přestupku správní  trest  za 

porušení  povinnosti  stanovené  zákonem,  popř.  rozhodnout  o  přestupku  jiným 

způsobem. Řízení o přestupku se odlišuje od standardního správního řízení specifickými 

odchylkami a instituty, jejichž smyslem je zejména ochrana práv osoby (či osob), proti 

které je řízení o přestupku vedeno, a které řízení o přestupku formují jako druh trestního 

řízení v širším smyslu. Smyslem řízení o přestupku je také rozhodnout o případných 

právech poškozených.
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1 Řízení  o  přestupku,  předmět  řízení  o  přestupku  a  cíl  řízení 

o přestupku

1.1 Přestupek

Přestupek lze definovat jako protiprávní jednání, které porušuje, nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je jako přestupek výslovně označen v zákoně.1 Zákonná úprava pak 

vymezuje přestupek jako „společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za 

přestupek  výslovně  označen  a  který  vykazuje  znaky  stanovené  zákonem,  nejde-li 

o trestný  čin.“2 Zákonné  vymezení  přestupku  tedy  obsahuje  svou  pozitivní  definici, 

která  v sobě  obsahuje  všechny  společensky  škodlivé  protiprávní  činy,  označené 

zákonem jako přestupky a svou negativní definici,  která naopak vylučuje protiprávní 

činy,  které  sice  naplňují  některé  znaky  přestupku,  ale  jedná  se  o  trestné  činy.  Od 

trestných činů se pak přestupky odlišují zejména svou společenskou škodlivostí,  kdy 

přestupky zejména nedosahují  takové míry společenské škodlivosti jako trestné činy. 

Každý z přestupků má své znaky, bez jejichž naplnění se o přestupek vůbec nejedná. 

Tyto znaky se dělí na 2 základní skupiny, a to na znaky obecné, které jsou společné pro 

všechny  přestupky  a na  znaky  typové,  které  odlišují  jednotlivé  skutkové  podstaty 

přestupků.1 Obecné  znaky  přestupků  se  aplikují  výlučně  u  fyzických  osob 

nepodnikajících a jsou upraveny v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a  řízení  o  nich.  Těmito  znaky  jsou  věk  pachatele  přestupku  a  příčetnost  pachatele. 

Minimální  věk  pachatele  proto,  aby  vznikla  odpovědnost  za  spáchaný  přestupek,  je 

stanoven na 15 let.3 Zákon dále sice nedefinuje příčetnost, ale definuje nepříčetnost, a to 

jako  duševní  stav  pachatele,  který  pro  duševní  poruchu  nebyl  schopen  rozpoznat 

protiprávnost  svého  jednání  a  tento  stav  si  nezpůsobil  návykovými  látkami.4 

U právnických osob a fyzický osob podnikajících se úprava obecných znaků neužije, 

jelikož se v těchto případech vždy jedná o objektivní odpovědnost za přestupek, tedy 

odpovědnost za následek.5 Typové znaky jednotlivých přestupků jsou pak vymezeny 

1SVOBODA, I.,  SCHELLE, K.,  SCHELLEOVÁ, I.,  VIČAR, R.  Základy správního práva  a veřejné 
správy. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. ISBN 978-80-87071-76-2. s. 83.
2 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 5
3 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 18
4 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 19
5 FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 16.
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ve zvláštních  zákonech.  Typové  znaky  lze  též  označit  jako  skutkovou  podstatu 

přestupku.

1.2 Řízení o přestupku a jeho cíl

 Řízení  o  přestupku  je  soubor  procesněprávních  norem  upravující  postup 

správních orgánů a ostatních účastníků řízení při řízení o přestupku, kde správní orgán 

rozhoduje  o  vině  a  trestu  obviněného  z přestupku,  popř.  o  jiných  právech 

a povinnostech  účastníků  řízení.  Řízení  o  přestupku,  tak  jako  veškeré  ostatní 

procesněprávní úpravy, je soubor norem veřejného práva. Pro právo veřejné je hlavním 

znakem jeho kogentnost, tedy povinnost adresátů těchto norem, se těmito normami řídit 

a zákaz adresátů norem odchýlení se od ustanovení těchto norem.6 Kogentnost norem 

upravujících  řízení  o  přestupku dává  účastníkům řízení  o přestupku záruku toho,  že 

řízení  o  přestupku  bude probíhat  dle  předem stanovených  pravidel,  která  se  během 

řízení o přestupku nebudou měnit. Procesní normy jsou normy, upravují zejména postup 

orgánů veřejné moci a účastníků řízení a postavení účastníků v rámci řízení zejm. jejich 

práva a povinnosti v rámci procesu. Cílem řízení o přestupku je rozhodnutí správního 

orgánu o přestupku, z kterého je obviněn obviněný. Toto rozhodnutí musí být vydáno 

v souladu  se  zákonem,  postupem  stanoveným  zákonem  a  tímto  rozhodnutím  je 

zpravidla  vynesena vina obviněného nebo naopak je řízení  ze zákonem stanovených 

důvodů zastaveno.

6GERLOCH, A. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2017. ISBN 978-80-7380-652-1. s. 57.
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2 Právní úprava přestupků a řízení o přestupku

2.1 Hmotněprávní úprava přestupků

Na  rozdíl  od  trestných  činů,  přestupky  nemají  jednotnou  zákonnou  úpravu. 

Obecné znaky přestupku jsou upraveny v zákoně o odpovědnosti  za přestupky řízení 

o nich  a  musí  naplněny  pro  všechny  druhy  přestupků.  Naopak  jednotlivé  skutkové 

podstaty  přestupků  jsou  upraveny  ve  zvláštních  zákonech  napříč  různými  právními 

odvětvími.  Mezi,  z pohledu  běžného  života,  nejznámější  a  nejvýznamnější  právní 

úpravy lze uvést např. zákon č. 251/2016 Sb.  o některých přestupcích, který upravuje 

soubor  (zbytkových)  přestupků,  které  nebylo  možné  zařadit  do  jiných  zákonů 

obsahujících příslušnou právní povinnost,7 těmito přestupky jsou např. přestupky proti 

majetku, občanskému soužití nebo přestupky na úseku podnikání. V oblasti provozu na 

pozemních  komunikacích  je  pak  nejvýznamnější  úpravou  zákon  č.  361/2000  Sb. 

o provozu  na  pozemních  komunikacích  a  o  změnách  některých  zákonů  obsahující 

většinu skutkových podstat přestupků na úseku provozu na pozemních komunikacích. 

Dalším, velmi významným pramene přestupkového práva jsou vyhlášky a nařízení obcí 

a  krajů.  Lze  shrnout,  že  většina  veřejnoprávních  norem obsahuje  skutkové podstaty 

jednotlivých přestupků, nicméně na tyto skutkové podstaty nelze pohlížet izolovaně a je 

vždy nutné je aplikovat  v souladu se zákonem o odpovědnosti  za přestupky a řízení 

o nich.

2.2 Právní úprava řízení o přestupku

Jak je tomu zvykem prakticky ve všech právních odvětvích, i řízení o přestupku 

se vyznačuje pluralitou právních pramenů. Tyto prameny lze rozdělit do 4. základních 

skupin. 1. skupinou jsou prameny mezinárodního práva. Nejvýznamnějším pramenem 

v této oblasti je bezpochyby Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve 

znění  pozdějších  protokolů  (dále  jen  „Úmluva“).8 Tato  úmluva  obsahuje  základní 

zásady  řízení  o  přestupku,  přičemž  tyto  zásady  jsou  vyjmenovány  v jednotlivých 

článcích  Úmluvy  a dodatkových  protokolech.  Jmenovitě  článek  6.  Úmluvy  zaručuje 

7 Poznámky z konzultace s vedoucím práce JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. 
8 FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 40.
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právo na spravedlivý proces, jehož obsahem je zejména právo na veřejné projednání, 

rozhodování  nezávislým  orgánem,  rozhodnutí  v přiměřené  lhůtě,  presumpce  neviny, 

řízení mateřském nebo jiném jazyce,  který obviněný ovládá, právo na přiměřený čas 

obhajoby a právo na právní pomoc a právní ochranu obhájcem dle jeho výběru. Článek 

2.  protokolu č.  7 Úmluvy zaručuje dále právo na odvolání v trestních věcech,  jehož 

obsahem je povinnost státu zajistit dvojinstančnost trestního řízení a nakonec článek 4. 

protokolu  č.  7  je  zárukou  jedné  z nejvýznamnějších  zásad  řízení  o  přestupku,  a  to 

zásadou ne bis in idem.  Aplikace uvedených zásad a vůbec aplikace Úmluvy na řízení 

o přestupku nebyla vždy jednoznačně dána, tento rozpor ukončil až zásah Nejvyššího 

soudu.  Úmluva obecně hovoří  o  „trestných činech“ a  „trestních  řízeních“,  ale  tento 

překlad není, dle ustálené judikatury soudů, přesný. Nejvyšší soud ve svém judikátu 

výslovně uvádí, že: „Podstatné v daném kontextu je především to, že slovo „delikt“ (ve 

francouzském  znění  „infraction“,  v  anglickém  „offence“,  který  je  překládán  i  jako 

přestoupení  či  porušení  zákona)  zaměňuje  za  slovo  „trestný  čin“ (ve  francouzském 

znění „infractioncriminelle“, v anglickém „criminaloffence“). Usuzovat na to lze nejen 

z  výslovného znění  tohoto  článku,  ale  i  z  jeho srovnání  s  předchozími  články  téhož 

protokolu – s články 2 a 3 – v nichž je užit termín „criminaloffence“ (v anglické verzi) 

a termín „infractioncriminelle“ (ve francouzské verzi), a to v souvislosti s vymezením 

práva  na  odvolání  v  trestních  věcech  a  na  odškodnění  v  případě  nezákonného 

odsouzení.“9 S výše citovaným výkladem úmluvy se ztotožňuje i Nejvyšší správní soud 

ve svých rozsudcích.10 Z výše uvedeného je zřejmé, že jednotlivá ustanovení Úmluvy 

jsou aplikovatelná i na řízení o přestupku, ačkoliv to z jazykového výkladu Úmluvy 

není zřejmé.

Další významným pramenem řízení o přestupku je evropské právo ve smyslu 

normotvorby Evropské unie  a  Rady Evropy.  Prvním z nadnárodních  subjektů,  jehož 

legislativní tvorba ovlivňuje řízení o přestupku, je Rada Evropy. Výbor ministrů Rady 

Evropy  vydává  doporučení,  která  nejsou  právně  závazná,  ale  působí  při  aplikaci 

národních právních předpisů,  a při  národní legislativní  činnosti,  a  to svou autoritou. 

Z důvodu  jejich  právní  (ne)závaznosti  jsou  zařazena  do  skupiny  soft  law.11 Jedním 

9 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 03. června 2008, sp. zn. 5 Tdo 527/2008
10 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2004, č. j. 6 A 126/2002–7 nebo rozsudek  
Nejvyššího správního soudu ze dne 26. ledna 2017, č. j. 5 As 104/2013 – 46
11 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.  Mezinárodní právo veřejné.  Vydání druhé. Praha:  C.H. Beck, 2018. 
ISBN 978-80-7400-721-7. s. 84.
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z těchto doporučení je Doporučení Výborů ministrů Rady Evropy R (91) 1 o ukládání 

správních  sankcí  (Recommendation  No. R  (91)  1  on  administrativesanctions),  které 

obsahuje širokou škálu vůdčích zásad, kterými se řídí řízení o přestupku, např. právo na 

informace o svém řízení, právo na přípravu obhajoby nebo právo být slyšen (vše zásada 

6 Doporučení R (91) 1). Legislativní akty Evropské unie do řízení o přestupku příliš 

nezasahují,  nejvýznamnějším  pramenem  na  této  úrovní  je  bezpochyby  judikatura 

Evropského soudního dvora.  Jako příklad  lze  uvést  Rozsudek Evropského soudního 

dvora C-617/10 ve věci Åklagaren proti Hansi ÅkerberguFranssonovi, který se zabýval 

již zmiňovaným principem ne bis in idem.  Na úrovní primárního práva Evropské unie 

lze za pramen považovat Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina EU“). 

Nicméně aplikovatelnost listiny EU je omezena pouze na případy, kdy je uplatňováno 

a aplikováno právo Evropské unie.12 Společným znakem nadnárodních pramenů, které 

se zabývají řízením o přestupku, je to, že neobsahují podrobnou úpravu jednotlivých 

institutů řízení o přestupku, nýbrž pouze základní zásady, právně závazné či nezávazné, 

kterým by měla odpovídat národní úprava řízení o přestupku.

Na národní úrovni lze rozdělit prameny řízení o přestupku na ústavní, zákonné 

a podzákonné. Vztah těchto pramenů je hierarchický, kdy norma nižší právní síly (např. 

podzákonná)  nesmí  odporovat  normě  vyšší  právní  síly  (např.  ústavní).13 Na  úrovni 

ústavní je to Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů  (dále  jen  „Ústava“),  která  obsahuje  např.  zásadu  enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí, tedy povinnost orgánů veřejné moci jednat pouze způsobem, 

který jim zákon výslovně umožňuje14 a Listina základních práv a svobod, která obsahuje 

širokou škálu základních lidských práv a svobod, kterými se podrobně budu zabývat 

v následující kapitole. Ústava a Listina základních práv a svobod, které jsou součástí 

ústavního pořádku, stanovují základní principy trestního řízení, a na základě soudního 

výkladu tedy i řízení o přestupku a projevují se v jednotlivých ustanoveních zákonných 

norem, které upravují řízení o přestupku. 

Nejpodrobnějším a nejvýznamnějším zákonem je pak zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. Jedná se o relativně novou právní úpravu, která nahradila 

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

12 Článek 51 Listiny základních práv Evropské unie
13 GERLOCH,  A.  Teorie  práva.  7.  aktualizované  vydání.  Plzeň:  Vydavatelství  a  nakladatelství  Aleš 
Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-652-1. s. 52.
14 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ve znění pozdějších ústavních zákonů, čl. 2, odst. 3
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obsahuje  hmotněprávní  část  a  procesněprávní  část.  Na  rozdíl  od  účinného  zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, však zákon o přestupcích obsahoval i část 

zvláštní,  která  obsahovala  skutkové  podstaty  některých  přestupků.  Tato  úprava 

neobsahovala komplexní úpravu přestupkového řízení, ale upravovala pouze specifické 

procesní instituty, které nebyly obsaženy v zákoně č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 

„správní  řád“).15 Na  věci,  které  nebyly  upraveny  zákonem  o  přestupcích,  se  tak 

aplikovala  úprava obsažena ve správním řádu (např.  komplexní  úprava doručování). 

Tento  postup  přijetím  zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  zůstal 

nezměněn.  Jedním  z cílů  zákonodárce,  při  tvorbě  nového  zákona,  bylo  dostatečně 

zohlednit rozdílnost mezi obecným správným řízením a řízením o přestupku, zejména 

pak zohlednit fakt, že se jedná o správní řízení s trestními prvky. Zákonodárce výslovně 

uvádí,  že:  „správní  řád dostatečně  nereflektuje  specifické  prvky  veřejnoprávního 

sankčního  řízení  proti  fyzickým  a právnickým  osobám…  Stávající  právní  úprava 

základů  odpovědnosti  za  přestupek  a  řízení  o  přestupcích  obsažená  v  zákoně 

č. 200/1990  Sb.  je  zastaralá,  řízení  o  přestupcích  není  upraveno  dostatečně.“7 

Dne 01. 07. 2017 vešel v účinnost zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Tento  způsob  právní  úpravy,  kdy  je  v jednom zákoně  upravena  jak  procesněprávní 

problematika,  tak  hmotněprávní  problematika,  není  pro české  právní  prostředí  příliš 

obvyklý  (srov.  Občanský  zákoník  upravující  hmotné  právo  a  Občanský  soudní  řád 

upravující právo procesní; Trestní zákoník upravující hmotné právo a Trestní soudní řád 

upravující právo procesní). Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich obsahuje 

mnohem komplexnější  úpravu  řízení  o  přestupku,  než  obsahovala  předchozí  právní 

úprava,  ale  stále  se  ve  vztahu ke  správnímu řádu jedná o  lex  specialis,  přestože  to 

v zákoně o odpovědnosti  za přestupky a řízení o nich není výslovně uvedeno. Vztah 

správního řádu a přestupkového zákona jako vztah právních norem lex generalisa lex 

specialis lze vyvodit z ustanovení § 1, odstavce 2. správního řádu, který říká, že: „Tento 

zákon  nebo  jeho  jednotlivá  ustanovení  se  použijí,  nestanoví-li  zvláštní  zákon  jiný 

postup.“16 Toto ustanovení jasně formuluje postavení správního řádu jako lex generalis 

ke všem ostatním úpravám správního práva. Ministerstvo vnitra ve svém výkladovém 

průvodci k zákonu přímo uvádí, že: „Procesní ustanovení v zákoně č. 250/2016 Sb. jsou 

koncipována s důrazem na subsidiaritu správního řádu. Platí tedy, že nestanoví-li zákon 

15 Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, obecná část
16 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 1
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č. 250/2016 Sb. nebo zákon upravující skutkovou podstatu přestupku jinak, použijí se 

ustanovení  správního  řádu.“17 Zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich 

během své  relativně  krátké  účinnosti  byl  již  celkem čtyřikrát  novelizován.  Poslední 

novela  vejde  v účinnost  od  01.  01.  2022 a  týká  se  doplnění  §  104,  odst.  4  zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení, který nově bude znít: „Amnestie nabývá účinnosti 

dnem  vyhlášení  ve  Sbírce  zákonů  a  mezinárodních  smluv.“  Ta  novela  byla  přijata 

v souvislosti  s novelizací  zákona  č.  222/2016  Sb.  o  Sbírce  zákonů a  mezinárodních 

smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv  (zákon  o  Sbírce  zákonů  a  mezinárodních  smluv).18 V souvislosti  s přijetím 

zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl též přijat zákon č. 183/2017 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 

přestupky  a  řízení  o  nich  a  zákona  o  některých  přestupcích,  právní  veřejností  též 

nazývaný  jako  „změnový  zákon,“19 kterým  byla  novelizována  opravdu  široká  škála 

ostatních zákonů, které jakkoliv souvisely s hmotněprávní nebo s procesněprávní částí 

zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Změnový zákon má celkem 252 

částí. Každá z těchto částí pak obsahuje novelu jiného zákona.

Na úrovni podzákonných právních norem je pro účastníky řízení o přestupku 

významná  vyhláška  ministerstva  vnitra  č.  520/2005 Sb.  o  rozsahu hotových  výdajů 

a ušlého výdělku, které správní orgán hradí  jiným osobám, a o výši paušální  částky 

nákladů  řízení.  Jak  z názvu  vyplývá,  tato  vyhláška  stanovuje  paušální  částku  výše 

nákladů správního řízení,  v případech řízení,  které  bylo  zahájeno  z důvodu porušení 

právní povinnosti účastníka řízení,20 což jsou bezpochyby veškerá řízení o přestupku, 

pokud je  pravomocně rozhodnuto  a  vině  a  trestu  obviněného z přestupku.  Dále  pak 

stanovuje způsob výpočtu ušlého výdělku, cestovních výdajů, stravného a nákladů na 

ubytování.21

17 Ministerstvo vnitra České republiky, Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich (2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018), s. 43
18 Důvodová zpráva k zákonu č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, obecná část
19FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ,  K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 41.
20Vyhláška č.  520/2005 Sb.,  o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, § 6
21Vyhláška č.  520/2005 Sb.,  o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, §§ 1 - 5
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3 Základní zásady řízení o přestupku

Zásady řízení o přestupku byly již zmiňovány v předchozí kapitole, ale pouze 

okrajově. Tato kapitola se bude podrobněji zabývat jejich obsahem a jejich projevem 

v zákonné úpravě řízení o přestupku. Právní zásady lze definovat jako „vůdčí zásady, na 

kterých stojí právní systém vcelku, jakož i jednotlivá právní odvětví“22 Právní zásady 

jako  takové  nestanovují  konkrétní  pravidla  chování  adresátů  těchto  právních  zásad, 

nicméně je nutné se jimi řídit, resp. k nim přihlížet kdykoliv při aplikaci a interpretaci 

právních norem. Právní zásady jsou právně a lze je dělit dle několika hledisek. Např. na 

základě  druhů  pramenů  práva,  ve  kterých  jsou  právní  zásady  obsaženy,  mluvíme 

o zásadách  mezinárodního  práva,  zásadách  evropského  práva,  ústavních  zásadách 

a o právních zásadách obsažených v neústavních zákonech. Z jiného hlediska lze pak 

zásady dělit na hmotněprávní a na procesněprávní.23

3.1 Ústavní zásady zasahující do řízení o přestupku

Ústavní zásady jsou nejvyššími zásadami, které jsou společné celému právnímu 

řádu, tedy i právní úpravě řízení o přestupku. Tyto zásady jsou vyjádřené jak v Ústavě, 

tak v Listině základních práv a svobod. Mezi ty nejvýznamnější patří například zásada 

enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí vyjádřená v čl. 2, odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod, zásada práva na soudní přezkum rozhodnutích orgánů veřejné správy 

vyjádřený  v čl.  36,  odst.  2  Listiny  základních  práv  a  svobod  nebo  právo  odepřít 

výpověď vyjádřenou v čl. 37, odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Právo na právní 

pomoc  před  státními  orgány či  orgány veřejné  správy od počátku  řízení,  vyjádřená 

v čl. 37,  odst.  2  Listiny  základních  práv  a  svobod.  Jedním  z významných  právních 

principů, který má sloužit jako pojistka před svévolným trestáním správními orgány, je 

zásada veřejnosti,  uvedena v čl.  38 Listiny základních práv a svobod. Všechny výše 

uvedené principy jsou taktéž vyjádřeny v zákonných právních normách, kde jsou tyto 

právní zásady vyjádřeny konkrétněji.

22GERLOCH,  A.  Teorie  práva.  7.  aktualizované  vydání.  Plzeň:  Vydavatelství  a  nakladatelství  Aleš 
Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-652-1. s. 34.
23FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ,  K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 48.
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3.2 Zásady řízení o přestupku vyjádřené v zákonech

Z důvodu plurality zákonných pramenů řízení o přestupku, se jednotlivé zásady 

nenacházejí v jednom právním předpise, ale hned v několika. Zákonné právní principy 

a zásady  lze  rozdělit  do  celkem  3  kategorií,  a  to  na  zásady  obecné,  vyjádřené  ve 

správním řádu, na zásady modifikované, které stanovují odchylky řízení o přestupku od 

běžného  správního řízení,  a  nakonec  zásady  odvětvové,  které  jsou  „typické  jen  pro 

oblast  trestní  v širším slova smyslu.“24 Tedy takové zásady,  které  jsou  společné  jak 

řízení o přestupku, tak řízení trestnímu, resp. trestnímu procesu.

3.2.1 Obecné zásady řízení o přestupku

Jak  jsem  již  uváděl,  tyto  obecné  zásady  jsou  společné  každému  správnímu 

řízení,  a  tedy  i  řízení  o  přestupku.  Zásady  jsou  vyjádřené  ve  správním  řádu, 

ale z důvodu postavení  správního řádu jako  lex generalis  vůči zákonu o přestupcích, 

se tyto zásady aplikují i zde. Jmenovitě jde o zásadu zákonnosti, vyjádřenou v § 2, odst. 

1 správního řádu. Tato zásada vychází z čl. 2, odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

a čl.  2,  odst.  3  Ústavy.  Dále je  to  zásada proporcionality  a  na ní  navazující  zásada 

zákazu zneužití  správního  uvážení,  ve  spojení  se  zásadou  legitimního  očekávání 

vyjádřené v § 2, odst. 2 a 3 resp. § 2, odst. 4 správního řádu. Tyto 3 zásady lze definovat 

jako  povinnost  správního  orgánu  užívat  přiměřeně  prostředků  správního  uvážení 

a nezneužívat  jej.  Na  to  navazuje  povinnost  správního  orgánu  obdobné  případy 

rozhodovat  obdobně  a  v případě,  že  obdobný  případ  nebude  rozhodnut  obdobně, 

dostatečně  zdůvodnit  takové rozhodnutí.  Zásada  materiální  pravdy,  vyjádřena  v § 3 

správního  řádu,  pak  stanovuje  povinnost  správního  orgánu  zjistit  stav  věci  tak, 

aby o něm nebyly  důvodné  pochybnosti.25 Tato  zásada  stanovuje  správnímu  orgánu 

povinnost zjišťovat veškeré skutečnosti, které svědčí jak v neprospěch, tak v prospěch 

toho, komu má být stanovena povinnost.26 Zásadu materiální pravdy lze též definovat 

jako  povinnost  správního  orgánu  zjistit  skutkový  stav  „spolehlivě,  úplně,  v souladu 

24 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 53.
25 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 3 
26 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 37. 
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s realitou,  mimo  důvodnou  pochybnost.“27 Zásada  volného  hodnocení  důkazů  dává 

správnímu orgánu možnost, dávat předkládaným důkazům různou váhu, tzn. volně je 

hodnotit.  Při  tomto  hodnocení  důkazů  „správní  orgán  určuje,  jaký  význam  mají 

jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda je lze v dané situaci použít.“28 Ustanovení 

§ 6  správního  řádu  obsahuje  zásadu  rychlosti  a procesní  ekonomie,  která  stanovuje 

orgánu povinnost rozhodovat věci co nejrychleji a takovým způsobem, aby účastníkům 

nevznikaly zbytečné náklady. Nicméně, zásada rychlosti a procesní ekonomie nesmí být 

správním orgánem nadřazen nad ostatními zásadami, zejména nad zásadou materiální 

pravdy.

3.2.2 Modifikované zásady řízení o přestupku

Modifikované  zásady  řízení  o  přestupku  jsou  takové  zásady,  které  nastavují 

konkrétní  model  a  podmínky  řízení  o  přestupku29.  Tyto  zásady  jsou  velmi  blízké 

zásadám trestního  řízení  a  ve většině  případů se s těmito  zásadami  shodují.  Těmito 

zásadami,  jsou například zásada oficiality,  tedy skutečnost, že řízení o přestupku lze 

zahájit výlučně z moci úřední. Tato zásada je vyjádřena v § 78 zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich. Další zásadou je zásada ústnosti, vyjádřená v § 80 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nicméně v porovnání se stejně nazvanou 

zásadou,  uplatňovanou  v trestním  řízení,  je  v rámci  řízení  o  přestupku  tato  zásada 

značně  modifikována.  Zásada  dvojinstančnosti  vychází  již  ze  samotných  závazků 

z mezinárodních smluv, které Česká republika ratifikovala.30 Explicitně je tato zásada 

vyjádřena v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, hlava IX.

3.2.3 Zásady specifické

Jak je výše uvedeno, specifické zásady jsou takové zásady, které jsou společné 

všem trestním řízením. Pro účely těchto zásad je nutné na trestní řízení pohlížet v širším 

smyslu. V širším smyslu je trestním řízením jakékoliv řízení, kde je rozhodováno o vině 

a  trestu  obviněného.  Hlavním  znakem  specifických  zásad  je  především  skutečnost, 

27 JELÍNEK, J.  Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 
978-80-7502-278-3. s. 128.
28 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 1 As 84/2009 - 83
29 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 52.
30 Např. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění pozdějších protokolů
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že kromě jejich  vyjádření  napříč  právním řádem, jsou tyto zásady značně dotvářeny 

a specifikovány i judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyšší správního 

soudu, soudy mezinárodními, ale také i rozhodovací praxí správních orgánů. K těmto 

zásadám patří např. zásada nullus processuss criminalis sine lege, tedy že „trestně stíhat 

lze jen způsobem, který stanoví trestní řád.“31 Dále pak je to bezpochyby zásada zákazu 

retroaktivity,  tedy  zákazu  aplikace  normy,  která  v době  spáchání  přestupku,  resp. 

trestného činu nebyla účinná a zákazu analogie práva v neprospěch obviněného. Další 

významnou zásadou je zásada presumpce neviny, která stanovuje povinnost pohlížet 

na obviněného jako na nevinného do doby, než je  mu prokazatelně  prokázána vina. 

Jednou ze zásad, která přímo ovlivňuje rozhodování správního orgánu o vině a trestu je 

zásada in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněného, která stanovuje 

povinnost správního orgánu rozhodnout ve prospěch obviněného v případě, že existují 

pochybnosti  o spáchání přestupku obviněným, a nikoliv v jeho neprospěch. Všechny 

výše uvedené zásady jsou společné jak pro řízení o přestupku, tak pro řízení trestní 

v užším smyslu.

31 JELÍNEK, J.  Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 
978-80-7502-278-3. s. 108.
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4 Postup před zahájením řízení o přestupku

4.1 Oznámení přestupku

Aby  řízení  o  přestupku  mohlo  být  zahájeno,  musí  se  o  přestupku  příslušný 

správní  orgán  nejdříve  dozvědět.  Podnět  k zahájení  řízení  o  přestupku  může  podat 

jakákoliv  fyzická  osoba  nebo  právnická  osoba  soukromého  či  veřejného  práva, 

a to prostřednictvím podnětu ve smyslu § 42 správního řádu. Fyzické a právnické osoby 

nemají oznamovací povinnost32 a podání podnětu je čistě v jejich dispozici. Podnět od 

právnické a fyzické osoby navíc nemusí splňovat  náležitosti  podání  ve smyslu § 37 

správního  řádu,  jelikož  se  jedná  pouze  o neformální  úkon,33 a  proto  podnět  správní 

orgán musí přijmout i za předpokladu, že nesplňuje náležitosti podání, jak jsou uvedené 

ve správním řádu. Oznamovací povinnost naopak mají policejní orgány (Policie České 

republiky  a  Vojenská  policie)  a  ostatní  správní  orgány,  a  to  v případech,  kdy sami 

nejsou příslušné k projednání přestupku. Tato povinnost je zakotvena v § 73 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Na tato oznámení jsou přirozeně kladeny 

vyšší  nároky  než  na  podněty  podávané  osobami  soukromého  práva, 

ale i veřejnoprávními  korporacemi.  Oznámení  musí  obsahovat  označení  toho,  kdo je 

podezřelý z přestupku, popisu skutku, pokud je správnímu orgánu znám, místo a čas 

kde  byl  přestupek  spáchán,  zákonné  ustanovení  obsahující  skutkovou  podstatu 

předmětného  přestupku  a  důkazní  prostředky,  které  jsou  oznamujícímu  správnímu 

orgánu známy.34 U zvláštních přestupků vyčtených v § 74 zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, navíc musí policejní orgány provést šetření, jehož smyslem je 

zajištění  důkazních  prostředků  pro  pozdější  dokazování  před  správním  orgánem 

příslušným k jeho  projednání  skutku.  Toto  šetření  spočívá  např.  v  právu  požadovat 

podání  vysvětlení,35 pořizovat  záznamy  zvukové,  obrazové  a  jiné  záznamy,36 nebo 

požadovat prokázání totožnosti osob.37 O výsledku šetření sepíše policejní orgán úřední 

záznam.  Na  základě  výsledku  šetření  pak  policejní  orgán  věc  předá  příslušnému 

32 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 155.
33 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 269.
34 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 73
35 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 61
36 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 62
37 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 63
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správnímu orgánu a k oznámení připojí úřední záznam nebo věc odloží, a to v případě 

že není dáno podezření z přestupku, nebo nelze-li přestupek projednat, nebo do 30 dnů 

nezjistí osobu, která měla přestupek spáchat.38 Ostatními správními orgány, které mají 

oznamovací povinnost, jsou např. obecní policie,39 rybářská stráž40 nebo lesní stráž.41

4.2 Věcná a místní příslušnost, předání věci

Zahájit řízení o přestupku může pouze místně a věcně příslušný správní orgán. 

Zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  obsahuje  vlastní  úpravu místní 

příslušnosti správních orgánů, místní příslušnost dle správního řádu se tedy neaplikuje. 

Místní  příslušnost  správních  orgánů  je  uvedena  v  §  62  zákona  o  odpovědnosti  za 

přestupky a řízení o nich a obecně je definována jako správní obvod správního orgánu, 

ve kterém byl přestupek spáchán. Věcná příslušnost správních orgánů je upravena ve 

více zvláštních zákonných úpravách, např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny,  upravující  věcnou  příslušnost  k projednávání  přestupků  na  úseku  ochrany 

a přírody  a  krajiny  nebo  zákon  č.  455/1991  Sb.,  o živnostenském  podnikání 

(živnostenský zákon), upravující věcnou příslušnost k projednávání přestupků na úseku 

živnostenského  podnikání  a  mnoho  dalších.  Úpravu  věcně  příslušnosti  obsahuje  též 

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to jak úpravu obecnou, tak úpravu 

zvláštní.  Zbytkově  jsou  k řízení  o  přestupku  věcně  příslušné  obecní  úřady  obcí 

s rozšířenou působností42. Cílem tohoto ustanovení je zabránění vzniku situace, kdy by 

k projednání  přestupku  nebyl  příslušný  žádný  správní  orgán.43 K přestupkům  proti 

pořádku  v územní  samosprávě,  proti  veřejnému  pořádku,  proti  občanskému  soužití 

a proti  majetku  jsou  pak  k  projednávání  příslušné  obecní  úřady.44 Za  účelem 

projednávání  zmíněných  přestupků  může  starosta  obce  zřizovat  tzv.  přestupkové 

komise, které kromě přestupků, k jejichž projednání jsou příslušné obecní úřady, mohou 

též projednávat další přestupky, o kterých tak stanoví zvláštní zákonné úpravy.45 Vždy 

je ale rozhodující, zdali je k projednávání přestupku příslušný obecní úřad, pokud tomu 

38 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, §74, odst. 3, písm. b
39 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 10, odst. 2
40 Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,  ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), § 17, odst. 1 písm. e
41 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) § 39, odst. 17, písm. c
42Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 60
43Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, K § 60
44Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 60 
45Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, §61 
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tak není, nemůže přestupková komise přestupek projednat, resp. starosta obce nemůže 

přestupkové komisi projednání přestupku svěřit.46 V případě,  že správnímu orgánu je 

doručen podnět a správní orgán zjistí svou nepříslušnost pro projednání skutku, který je 

v podnětu uveden, předá podnět příslušnému správnímu orgánu (nebo orgánu činného 

v trestím řízení), a to v souladu s § 64, odst. 2 zákona o  odpovědnosti za přestupky 

a řízení  o  nich.  Vlastní  příslušnost  správní  orgán  zjišťuje  kdykoliv  během  řízení, 

a proto může věc  předat  i  po zahájení  řízení  o přestupku.47 V případě  nejasností  nad 

místní a věcnou příslušností k projednávání přestupku, vznikají tzv. spory o příslušnost. 

Spory mohou být jak o věcnou, tak o místní příslušnost. V případě, že se více orgán 

považuje  za  věcně  příslušné,  mluvíme  o  tzv.  pozitivních  kompetenčních  sporech. 

V případě, že se žádný ze správních orgánů nepovažuje za věcně příslušný k projednání 

přestupku, mluvíme o negativních kompetenčních sporech. Jako pozitivní kompetenční 

spor  je  označována  situace,  kdy  „se  několik  správních  orgánů  považuje  za  věcně 

příslušné  k vedení  přestupkového  řízení…“48 V těchto  sporech  rozhoduje  nejblíže 

společně  nadřízený  správní  orgán  a  není-li  takového  orgánu,  tak  rozhodují  ústřední 

správní  úřady.49 V případě  negativního  kompetenčního  sporu  má  správní  orgán,  ale 

i obviněný (popř. podezřelý) ze spáchání přestupku, za podmínek stanovených v § 97 

zákona  č.  500/2004  Sb.  soudní  řád  správní,  právo  podat  žalobu  na  rozhodnutí 

kompetenčního  sporu.  V případě,  že  tyto  podmínky  naplněny  nejsou,  jediným 

prostředkem  obrany  obviněného  je  podání  žaloby  proti  nečinnost  správního  orgánu 

(taktéž za splnění zákonných podmínek). Domnívám se, že obviněný nebude mít zájem 

na podání jakékoliv správní žaloby ke správnímu soudu, jelikož podáním kompetenční 

žaloby se staví promlčecí  doba pro zánik odpovědnosti  za přestupek.50 Kompetenční 

spory  správních  orgánů  tak,  s ohledem  na  běh  promlčecí  doby,  jsou  zpravidla  ku 

prospěchu obviněného. Pozitivní a negativní spory o místní příslušnost k projednávání 

přestupku  rozhoduje  nejblíže  společně  nadřízený  správní  orgán.  Pokud  takového 

nadřízení  správního  orgánu  není,  rozhoduje  o příslušnosti  ústřední  správní  úřad, 

46 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 453.
47FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ,  K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 144.
48FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ,  K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 140.
49Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 133
50Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 31 
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do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží, a to usnesením, které je pro správní orgány 

závazné.51

4.3 Odložení věci

Po obdržení  oznámení  nebo podnětu místně  a  věcně  příslušný správní  orgán 

zahájí řízení o přestupku nebo věc bez zahájení řízení odloží. Správní orgány odkládají 

věc za situace, „kdy je zjevné, že by přestupkové řízení nevedlo k potrestání pachatele 

nebo by provedením přestupkového řízení  došlo k nadbytečným nákladům a zatížení 

správního orgánu.“52 Důvody, pro které může správní orgán věc odložit bez zahájení 

řízení, jsou vyjmenovány v § 76 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Odložení nepředstavuje překážku věci rozhodnuté a je tedy možné, aby se pro stejný 

skutek řízení o přestupku zahájilo v pozdější čas nebo u jiného správního orgánu, pokud 

se  nejedná  o  důvod,  pro  který  nelze  přestupek  projednat  vůbec  (např.  zánik 

odpovědnosti  za  přestupek).  Prvním z důvodů  je,  že  došlé  oznámení  neodůvodňuje 

zahájení řízení o přestupku nebo předání věci. Zákonná úprava výslovně uvádí pojem 

oznámení,  což  je  úkon  správního  orgánu,  který  musí  splňovat  požadavky  uvedené 

v §§ 73–74 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Toto ustanovení se tedy 

nevztahuje  na  podněty,  které  sami  o  sobě  nemusí  odůvodňovat  zahájení  řízení 

o přestupku.  Situace,  kdy  oznámení  neodůvodňuje  předání  věci,  jsou  situace,  kdy 

přestupek spáchal např. příslušník bezpečnostního sboru nebo osoba ve vazbě nebo ve 

výkonu trestu odnětí svobody.53 Správní orgán věc dále odloží v případě, že podezřelá 

osoba  požívá  imunit  dle  mezinárodního  práva  nebo  vnitrostátního  práva.  Pramenů 

mezinárodních  výsad  a  imunit  je  široká  škála.  Zásady  a  imunity  jsou  obsaženy 

v mezinárodních smlouvách, jako například Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 

nebo Úmluva o výsadách a imunitách Organizace Spojených národů. Na vnitrostátní 

úrovni upravují odchylky od postupu dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich a správního řádu jak zákony ústavní, tak běžné zákony. Imunity požívá například 

prezident republiky. Důvodem pro odložení věci správním orgánem je také nenaplnění 

tzv.  obecných  znaků  přestupku,  kterými  jsou  věk  pachatele  a  příčetnost.  Ve  věci 

51Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §11 
52FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ,  K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 161. 
53JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 4.
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pachatelů  mladších  15  let  má  však  správní  orgán  povinnost  oznámit  odložení  věci 

orgánu sociálně právní ochrany a dětí a zákonnému zástupci pachatele, popřípadě jeho 

opatrovníku. Dalším důvodem je skutečnost, že odpovědnost za přestupek zanikla již 

před  samotným  zahájením  řízení  o  přestupku.  V případě,  že  by  odpovědnost  za 

přestupek  zanikla,  až  po  zahájení  řízení  přestupku  nebo  správní  orgán  zjistil  až 

v průběhu  řízení  o  přestupku,  že  odpovědnost  za  přestupek  zanikla  před  zahájením 

řízení, má správní orgán povinnost řízení zastavit. Pro řízení o přestupku platí zásada ne 

bis  in  idem, a  proto  v případě,  že  o  věci  již  bylo  pravomocně  rozhodnuto  jiným 

správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení,  je  to  také důvodem pro 

odložení věci. Stejně tak platí, že věc je odložena v případě, že se o věci vede trestní 

řízení. V neposlední řadě se věc odkládá v případě, že by podezřelý nebyl schopen být 

účastníkem  řízení,  a  to  zejména  proto,  že  zemřel  (v  případě  fyzických  osob 

nepodnikajících) nebo zanikl a nemá právního nástupce (v případě právnických osob) 

nebo  zemřel  a  nemá  právního  nástupce  (v  případě  fyzický  osob  podnikajících). 

V neposlední řadě orgán věc odloží, pokud do 60 dnů ode dne oznámení nebo zjištění 

přestupku nezjistí osobu, proti které by řízení o přestupku mělo být zahájeno a vedeno. 

Ve všech výše uvedených případech má správní orgán povinnost věc odložit, jedná se 

tedy  o  obligatorní  odložení  věci.54 Vedle  obligatorního  odložení  věci,  dává  zákon 

možnost správnímu orgánu věc odložit  na základě jeho vlastního správního uvážení. 

Správní orgán může věc odložit v případě, že podezřelý spáchal jedním skutkem více 

přestupků,  které  nebyly  projednány  ve  společném řízení  správní,  a  trest  uložený  za 

některý  z nich  lze  považovat  za  dostačující.  Tato  situace  dopadá  na  případy,  kdy 

společné  řízení  mělo  být  vedeno,  ale  z nějakého  důvodu  nebylo.  Toto  ustanovení 

zároveň projevem principu absorpce.55 Dále pak se věc odkládá v případě, že případný 

trest za přestupek by byl bezvýznamný vedle trestu uloženého v trestním řízení za jiný 

skutek.  Stejné  zásady platí  i  v právu trestním a  jedná  se  opatření  proti  neúčelnému 

trestání.

54FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ,  K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 162.
55JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 38.
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5 Subjekty řízení o přestupku

Subjekty řízení  o přestupku lze definovat jako  „subjekty,  které svou procesní 

činností  právně  ovlivňují  proces  a  mají  procesní  práva  a  procesní  povinnosti.“56 

Procesními  subjekty  řízení  o  přestupku  tedy  jsou  „orgány  veřejné  moci,  fyzické 

a právnické  osoby,  které  mají  vlastní  vliv  na  průběh  řízení….“57 Subjekty  řízení 

o přestupku dělíme na dvě skupiny, na subjekty obligatorní, tedy takové subjekty, které 

musí  součástí  každého  řízení  o  přestupku  a  fakultativní  subjekty,  které  můžou  být 

součástí  řízení  o  přestupku,  ale  jejich  absence  není  překážkou řízení.  Obligatorními 

subjekty  řízení  o  přestupku  jsou správní  orgán a  obviněný.  Fakultativními  subjekty 

řízení o přestupku jsou poškozený, vlastník věci, která má být nebo může být zabrána 

a osoba přímo postižená spácháním přestupku.

5.1 Správní orgán

Správní orgán je jedním z obligatorních subjektů řízení o přestupku. Jak jsem již 

uváděl, pro rozhodování ve věci musí být správní orgán věcně příslušný, tedy musí mít 

pravomoc,  kterou  má  dává  zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich 

a působnost  pro rozhodování  o přestupku,  kterou mu dává zpravidla  zvláštní  zákon. 

Působnost  lze  definovat  jako  „okruh  vymezených  úkolů“  a  pravomoc  jako  „právní 

prostředky, které k tomu orgán veřejné správy má.“58 Správní orgán musí být též místně 

příslušný.  Místní  příslušnost  pak  stanovuje,  „který  z věcně  příslušných orgánů bude 

z hlediska jeho lokálního umístění příslušný k projednání přestupku.“59

5.2 Účastníci řízení

Účastníci  řízení  jsou  vymezeni  v  §  68  zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky 

a řízení o nich a jsou jimi obviněný, poškozený a vlastník věci, která může být nebo má 

být  zabrána.  Jedná  se  o  výčet  uzavřený  (taxativní).  Každý  z účastníků  musí  být 

56HORZINKOVÁ, E.,  NOVOTNÝ,  V.  Správní  právo procesní.  6.  aktualizované  a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-365-0. s. 57.
57 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 134.
58 KINDL, M. Základy správního práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2009. ISBN 978-80-7380-190-8. s. 148.
59 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 135.

18



způsobilý být účastníkem řízení, tedy mít právní osobnost a procesní způsobilost, tedy 

být  svéprávný.  Právní  osobnost  je  definována  v zákoně  č.  89/2012  Sb.,  občanský 

zákoník (dále  jen „občanský zákoník“),  § 15,  odst.  1 občanského zákoníku definuje 

právní  osobnost jako „způsobilost  mít  v mezích právního řádu práva a povinnosti.“ 

A svéprávnost pak dle odst. 2 stejného paragrafu definuje jako „způsobilost nabývat pro 

sebe  vlastním  právním jednáním práva  a  zavazovat  se  k povinnostem.“  Považuji  za 

vhodné,  že  se  správní  řád,  popř.  zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky  řízení  o  nich 

spokojil  s definicí  uvedenou  v soukromoprávním  právním  předpise  a  nepokouší  se 

o vlastní  definici  pojmů  právní  osobnost  a  svéprávnost.  Zákon  o  odpovědnosti  za 

přestupky a řízení o nich  a contrario uvádí,  že odpovědným za spáchaný přestupek 

jakákoliv  osoba,  která  dovršila  věku 15 let.   Lze  tedy předpokládat,  že  tato věková 

hranice  stanovuje  i  dobu,  od  kdy  osoba  nabývá  procesní  způsobilosti  pro  řízení 

o přestupku.  Tuto  úvahu  potvrzuje  i  judikatura  Nejvyššího  správního  soudu.60 

Nedostatek procesní způsobilosti lze odstranit zastoupením účastníka řízení. Účastník 

řízení může být zastoupen ze zákona, na základě rozhodnutí správní orgánu nebo jiného 

orgánu  veřejné  moci  nebo na  základě  smlouvy  o  zastoupení.  Zákonným zástupcem 

mladistvého účastníka řízení je jeho rodič, resp. rodiče, popř. osoba, které svědčí práva 

a povinnosti z rodičovské odpovědnosti (např. osvojitel). Tento druh zastoupení vzniká 

přímo ze zákona, tedy bez rozhodnutí správního orgánu či jiného orgánu veřejné moci. 

V  zákonu  stanovených  případech  správní  orgán  musí  ustanovit  účastníkovi  řízení 

procesního  opatrovníka.  Jedná  se  o  situace,  kdy  účastník  řízení  nemá  zákonného 

zástupce  ani  opatrovníka  a  sám  nemá  procesní  způsobilost,  dalším  důvodem  je 

skutečnost, že účastník není znám nebo není znám jeho pobyt v případě fyzických osob 

nebo sídlo v případě právnických osob a fyzických osob podnikajících atd.61 Nakonec se 

lze  nechat  zastoupit  v řízení  o  přestupku  na  základě  smlouvy  o  zastoupení.  Tímto 

způsobem se může nechat zastoupit jak účastník, který nemá procesní způsobilost, tak 

i účastník,  který  procesní  způsobilost  má.  Zastoupení  vzniká  na  základě  smlouvy 

o zastoupení. Toto zastoupení a rozsah zastoupení se pak prokazuje správnímu orgánu 

plnou mocí, která musí být doručena správnímu orgánu v písemné podobě nebo musí 

být udělena ústně do protokolu. Přestože řízení o přestupku je jednou z forem trestního 

řízení  v širším  smyslu,  zákonodárce  nestanovil  povinnost,  aby  smluvním zástupcem 

60 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna, č. j. 5 As 65/2009-39
61 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 32
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účastníka mohl být výlučně advokát nebo alespoň osoba s právním vzděláním. Je tedy 

možné, aby byl účastník zastoupen pouze obecným zmocněncem, a to dle příslušných 

ustanovení správního řádu.62 Nicméně, vládní návrh novely zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich předpokládá vložení § 72b, který by měl znít: „Správní orgán 

usnesením  rozhodne  o  tom,  že  nepřipustí  zastoupení  na  základě  plné  moci,  pokud 

zmocněnec  vystupuje  v  řízení  o  přestupcích  v  různých  věcech  opětovně,  nejde-li 

o advokáta  nebo jinou  osobu poskytující  právní  služby  soustavně  a za  úplatu  podle 

jiného zákona.“63 Smyslem tohoto ustanovení je ochrana před tzv. pokoutnictvím, tedy 

neoprávněným obstaráváním právních záležitostí za úplatu. Úprava je velmi podobná 

úpravě, kterou obsahuje Občanský soudní řád.64

5.2.1 Obviněný

Obviněný je obligatorním subjektem a zároveň účastníkem řízení o přestupku. 

Obviněný je ten,  komu bylo doručeno oznámení  o zahájení  řízení  o přestupku nebo 

příkaz,  což  je  zpravidla  první  procesní  úkon  správního  orgánu  v  řízení.  Z výše 

uvedeného je zřejmé, že řízení o přestupku musí být vždy vedeno proti určité a známé 

osobě. Obviněný může (ale nemusí) v rámci řízení o přestupku uplatňovat svá práva, 

kterými jsou např. předkládání důkazů, právo nahlížet do spisu nebo právo nevypovídat. 

V řízení o přestupku se vždy rozhoduje o vině a případném trestu obviněného, ale někdy 

i o dalších povinnostech obviněného, jako je povinnost nahradit škodu poškozenému 

nebo  vydat  bezdůvodné  obohacení,  nahradit  náklady  řízení  nebo  o  povinnosti 

obviněného nahradit  náklady poškozeného spojené s uplatněním nároku poškozeného 

v adhezním řízení.

5.2.2 Poškozený

Poškozený  je  osobou,  které  se  z důvodu  spáchaného  přestupku  obviněným, 

zmenšil její majetek. Poškozený tak může uplatnit pouze majetkovou škodu, která mu 

vznikla v přímé souvislosti se spáchaným přestupkem. Nemajetkovou újmu v adhezním 

62 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 33
63 Sněmovní tisk č. 670/0, část č. 1/4, Novela z. o odpovědnosti za přestupky, s. 2
64 Srov. ustanovení § 27, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, které zní: „Soud rozhodne, 
že  zastoupení  podle  odstavce  1  nepřipouští,  jestliže  zástupce  zřejmě  není  způsobilý  k  řádnému 
zastupování, anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně.“

20



řízení nelze uplatnit, a to i s ohledem na rozsah a složitost dokazování, které by bylo 

nutné  pro  prokázání  případné  nemajetkové  újmy  v adhezním  řízení.  Poškozený  je 

účastníkem řízení pouze v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu 

škody  nebo  na  vydání  bezdůvodného  obohacení.65 Takto  zákonem  formulované 

vymezení zbavuje poškozeného práva např. podat odvolání proti rozhodnutí do výroku 

o vině a trestu obviněného nebo do výroku o zabrání  věci.  Jediným výrokem, proti 

kterému  může  poškozený  využít  opravných  prostředků,  je  výrok  o  náhradě  škody 

a vydání bezdůvodného obohacení a výrok o uložení povinnosti obviněnému nahradit 

poškozenému náhradu účelně  vynaložených nákladů spojených s uplatněním nároku. 

Tuto skutečnost  musel  potvrdit  i  Nejvyšší  správní  soud,  který rozhodoval  o kasační 

stížnost poškozené, které se odvolala do výroku o vině a trestu. Nejvyšší správní soud 

výslovně  uvedl,  že  „jádrovým  obsahem  přestupkového  řízení  je  posuzování  viny 

obviněného z přestupku a případné ukládání sankce. Toto posuzování se děje výlučně ve 

vztahu státu a obviněného z přestupku a má čistě veřejnoprávní povahu – stát zde (až na 

nečetné výjimky z úřední povinnosti) ve veřejném zájmu stíhá jednání naplňující znaky 

skutkových podstat přestupků, tj. specifických deliktů. Poškozený v tomto vztahu nemá 

postavení účastníka řízení, nýbrž eventuálně toliko svědka, který může podat svědectví 

o  jednání  obviněného  z  přestupku,  o  následcích  jeho  činu  či  o  jiných  rozhodných 

skutečnostech.“66 Proto,  aby  osoba  získala  postavení  poškozeného,  musí  svůj  nárok 

uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě určené správním orgánem, 

pokud ústní jednání nařízeno není.67 Další podmínkou je pak skutečnost, že o obdobném 

nároku nebylo  rozhodnuto  v občanskoprávním nebo jiném řízení  nebo takové řízení 

neprobíhá.68

5.2.3 Vlastník věci, která může být nebo má být zabrána

Vlastník věci, která může být nebo má být zabrána, je účastníkem řízení, pouze 

v části  řízení,  kdy  je  proti  věci,  která  je  v jeho  vlastnictví,  uplatňováno  ochranné 

opatření  zabrání  věci dle  § 53 zákona o odpovědnosti  za  přestupky a řízení  o nich. 

Vedle věci, lze účastníkovi zabrat i náhradní hodnotu, která byla získána zpeněžením 

65 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 68
66 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. dubna 2012, č. j. 7 As 66/2012-42
67 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 153.
68 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 70, odst. 3
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nebo směnou věcí  hlavní  za náhradní  hodnotu.69 Jelikož je vlastník věci  účastníkem 

řízení pouze v části, kdy je uplatňováno ochranné opatření, má právo se odvolat pouze 

proti rozhodnutí správního orgánu do výroku o zabrání věci nebo náhradní hodnoty. 

5.3 Osoba přímo postižená spácháním přestupku

Osoba  přímo  postižená  spácháním  přestupku  je  osoba,  „jejíž  práva  nebo 

oprávněné zájmy byly přímo dotčeny konáním nebo opomenutím, kterým byla naplněna 

skutková  podstata  přestupku.“70 Osoba  přímo  postižená  spácháním  přestupku  není 

účastníkem řízení. Má pouze zákonem vymezená práva, která může uplatňovat během 

řízení. K těmto právům patří zejména právo dát souhlas k zahájení řízení o přestupku 

popř. podat souhlas k pokračování v řízení (podrobněji v kapitole 6.2), dále má právo na 

poskytnutí  informací  o  řízení,  právo  navrhovat  důkazy  a  činit  jiné  návrhy,  právo 

vyjádřit  své  stanovisko,  právo  nahlížet  do  spisu,  právo  účastnit  se  jednání  a  být 

přítomna při všech úkonech, právo vyjádřit se k rozhodnutí a jeho podkladům a právo 

na  oznámení  rozhodnutí.71 Smyslem  těchto  ustanovení  je  umožnit  osobě  přímo 

postižené přestupkem utvořit si věrohodnou představu o skutku, o kterém se vede řízení 

o přestupku, o  osobě pachatele  a o dalších skutečnostech relevantních pro případné 

zpětvzetí  souhlasu k řízení  o přestupku.  Dále pak získané informace by měly  osobě 

přímo postižené  spácháním přestupku (pokud je  zároveň i  poškozeným) zjednodušit 

případné vymáhání náhrady škody způsobené pachatelem přestupku, vymáhání vydání 

bezdůvodného  obohacení,  pokud  výše  uvedené  nebude  přiznáno  v rámci  adhezního 

řízení. Právo na oznámení rozhodnutí o přestupku pak má pro osobu přímo postiženou 

spácháním přestupku čistě informativní charakter, jelikož se proti takovému rozhodnutí 

nemůže odvolat, popř. proti němu podat správní žalobu.

69 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 53, odst. 2
70 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 154.
71 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 79
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6 Zahájení řízení a průběh řízení a řízení v prvním stupni

6.1 Zahájení řízení z moci úřední

Řízení  o  přestupku  je  ovládáno  principem  oficiality.  Správní  orgány  mají 

povinnost zahájit řízení o každém přestupku, o kterém se dozví a postupovat v řízení 

z moci úřední. Výjimku z tohoto postupu obsahují zvláštní zákony.72 Řízení o přestupku 

je  zahájeno  buď  ústním  vyhlášením  oznámení  o zahájení  řízení,  nebo  doručením 

oznámení  podezřelému  z přestupku.73 Řízení  o přestupku  může  být  též  zahájeno 

doručením  příkazu  podezřelému  z  přestupku.74 Ve všech  těchto  případech  se 

z podezřelého  z přestupku  stává  obviněný  z přestupku.  V případě,  že  je  obviněných 

z přestupku  více,  je  řízení  zahájeno  až  doručením  oznámení  všem  podezřelým 

z přestupku. V případě, že se podezřelému nebo jinému účastníkovi řízení nepodařilo 

doručit  oznámení  nebo  se  mu  nedaří  doručovat  vůbec,  ustanoví  mu  správní  orgán 

opatrovníka v souladu s § 32 písm. h) správního řádu. Oznámení  o přestupku nelze 

doručovat veřejnou vyhláškou, protože takový způsob doručení je vzhledem k postavení 

obviněného  jako  hlavního  účastníka  řízení  nedostatečný.75 Usnesení  o ustanovení 

opatrovníka  je  pak  posledním  úkonem,  který  se  doručuje  veřejnou  vyhláškou 

účastníkovi  řízení  s účinky oznámení  účastníkovi  řízení.  Další  úkony v řízení včetně 

oznámení  o zahájení  řízení  a rozhodnutí  ve věci  se budou doručovat  ustanovenému 

opatrovníkovi  s účinky  stanovenými  správním  řádem a  zákonem  o odpovědnosti  za 

přestupky a řízení o nich. Přestože má účastník řízení ustanoveného opatrovníka, budou 

se nadále i následující úkony doručovat účastníkovi řízení veřejnou vyhláškou, nicméně 

„s  ohledem  na  dikci  ustanovení  §  34  odst.  2  správního  řádu  nebude  mít  doručení 

veřejnou  vyhláškou  účinky  pro  běh  lhůt  –  bude  mít  pouze  pořádkový  charakter.“76 

Doručení  oznámení  o  přestupku,  resp.  jeho ústní  vyhlášení,  je  významným úkonem 

v řízení, zejména protože počíná běžet nová promlčecí lhůta v délce jednoho roku resp. 

72 Např. ustanovení § 46e zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, které dává za splnění určitých 
podmínek možnost věc na základě správního uvážení odložit, aniž by bylo řízení o přestupku zahájeno.
73 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 78 odst. 2
74 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 94.
75 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 608.
76 Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor legislativy a koordinace předpisů: Závěry poradního sboru 
ministra vnitra ke správnímu řádu z let 2005 až 2016, s. 67–68
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3  let  u  přestupků,  u  kterých  zákon  stanovuje  horní  hranice  sazby  pokuty  alespoň 

100.000,00 Kč. Během této lhůty musí být vydáno meritorní rozhodnutí o přestupku, 

jinak  odpovědnost  za  přestupek zaniká  a  řízení  musí  být  zastaveno.  Zahájení  řízení 

o přestupku  se  nelze  na  správním orgánu  domáhat.  S touto  skutečností  se  nejčastěji 

setkávají právě osoby, které daly podnět k zahájení řízení o přestupku. Osoba, která dala 

podnět  k zahájení  řízení  o  přestupku,  má  právo,  aby  byla  do  30  dnů  vyrozuměna 

o postupu správního orgánu, nicméně se nemůže domáhat zahájení řízení jako takového, 

protože se jedná o druh řízení, kde existuje výlučně veřejný zájem na zahájení řízení, 

nikoliv  zájem  soukromý,  a  kde  nezahájením  řízení  není  dotčeno  žádné  veřejné 

subjektivní právo oznamovatele. Na zahájení řízení o  přestupku tedy neexistuje právní 

nárok.77 K problematice  zahajování  řízení  o  přestupku  se  již  nejednou  vyjadřoval 

i Nejvyšší správní soud, kdy např. ve svém rozsudku 4 Ans 6/2006-162 uvádí, že se: 

„nelze se úspěšně domáhat ochrany v případě jakékoli pasivity správního orgánu, ale 

pouze v případech, kdy správní orgán má povinnost vydat ve správním řízení rozhodnutí 

ve věci samé… Mezi případy, kdy správní orgán nemá povinnost vydat rozhodnutí ve 

věci samé, patří i situace, kdy obdrží pouhý podnět k zahájení řízení, které nelze zahájit 

jinak než z úřední povinnosti.“78 Kromě zahájení řízení,  se ani nelze právními kroky 

domáhat na správním orgánu vydání rozhodnutí ve věci. Skutečnost, že ve věci řízení 

o přestupku  nebylo  vydáno  pravomocné  rozhodnutí  ve  stanovené  lhůtě,  není 

nesprávným úředním postupem, a proto nebude ani úspěšná případná žaloba na náhradu 

škody  způsobená  nesprávným  úředním  postupem.79 Oznámení  o  zahájení  řízení 

o přestupku  musí  mít  určité  náležitosti  stanovené  zákonem,  mezi  které  patří  popis 

skutku a předběžnou právní kvalifikaci skutku. Popis skutku by se měl správní orgán 

snažit popsat co nejšířeji, jelikož pro celé řízení musí být zachována totožnost tohoto 

skutku, tedy povinnost orgánu rozhodnout o skutku uvedeném v oznámení o přestupku. 

Nepodstatné  změny  skutkových  zjištění  se  však  připouštějí.80 Výjimkou  z tohoto 

pravidla je společné řízení (viz. 7.1). Zákon výslovně uvádí, že v oznámení musí být 

77 Nové  přestupkové  právo,  článek  dostupný  na: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/nove-prestupkove-pravo-zkusenosti-z-praxe?
fbclid=IwAR2m24h3HslVtctCrAnBkZ0qpGiQCsWXPqJi7tLC1LjgKaSGUrdzdnW5nPM
78 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. srpna 2007, č. j. 4 Ans 6/2006–162
79 Nové  přestupkové  právo,  článek  dostupný  na: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/nove-prestupkove-pravo-zkusenosti-z-praxe?
fbclid=IwAR2m24h3HslVtctCrAnBkZ0qpGiQCsWXPqJi7tLC1LjgKaSGUrdzdnW5nPM
80 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 166.
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uvedena  předběžná  právní  kvalifikace  skutku.  Toto  ustanovení  explicitně  uvádí 

„předběžná“ právní kvalifikace proto, že po zahájení řízení si správní orgán zpravidla 

opatří  nezbytné důkazy a zjistí  skutečnosti  pro vydání  rozhodnutí  s patřičnou právní 

kvalifikací, přičemž tato činnost probíhá zejména po zahájení řízení o přestupku. Pokud 

je právní kvalifikace skutku v oznámení o zahájení řízení o přestupku jiná než právní 

kvalifikace skutku uvedená v meritorním rozhodnutí, nejedná se o vadu řízení.

6.2 Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku

Zákon o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  stanoví,  že  určité  druhy 

přestupků lze stíhat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. 

Tyto přestupky jsou vyjmenovány v § 7 a § 8 zákona č.  251/2016 Sb. o některých 

přestupcích.  V případě,  že  je  více  osob  postižených  spácháním  přestupku,  postačí, 

pokud  souhlas  dá  pouze  jedna  z nich.  K podání  souhlasu  vyzve  správní  orgán 

postiženou osobu a dá jí lhůtu k vyjádření ne kratší než 30 dnů. Tato lhůta by ale také 

neměla být příliš dlouhá, jelikož osoba přímo postižená přestupkem nemusí svůj souhlas 

či nesouhlas ve svém podání jakkoliv odůvodňovat a nemusí proto vyhledávat odbornou 

pomoc  pro  sepis  podání.  Orgán  tuto  osobu  vyzve  k podání  souhlasu  či  nesouhlasu 

zpravidla před zahájením řízení, a to ihned poté co právně kvalifikuje přestupek a osobu 

přímo  postiženou  spáchaným  přestupkem.  V případě,  že  tuto  osobu  identifikuje  až 

v průběhu řízení, vyzve ji k podání souhlasu bez zbytečného odkladu. Ve výzvě musí 

být osoba správním orgánem řádně poučena. Toto poučení by zejména mělo obsahovat 

následky  nedodržení  lhůty  k podání  souhlasu  a  možnost  vzít  svůj  souhlas  zpět. 

Zpětvzetí souhlasu osoby přímo postižené přestupkem má za následek odložení věci či 

zastavení  řízení.  Úprava  podání  a  zpětvzetí  souhlasu  je  obdobná  zákonné  úpravě 

souhlasu s trestním stíháním v rámci trestního práva.  Přestupky, pro které lze zahájit 

řízení o přestupku pouze se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem, jsou shodné 

s tzv. návrhovými přestupky, tak jak je znal zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích (dále 

jen  „zákon  o  přestupcích“).81 Tento  návrh  musel  splňovat  formální  a  materiální 

požadavky  stanovené  zákonem  o  přestupcích  a  správním  řádem  jako  podání  vůči 

správnímu orgánu,  což mohlo představovat  potencionální  překážku pro navrhovatele 

bez právního vzdělání. Naopak na podněty, žádné formální nebo materiální požadavky 

81 Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, K § 79
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stanovené  správním  řádem  nejsou,  a  proto  se,  dle  mého  názoru,  jedná  o  krok 

k zjednodušení přístupu občanů (ale i jiných osob) ke správním orgánům a možnosti se 

dovolat  ochrany  před  protiprávním  jednáním.  Ve  věci  návrhových  přestupků  však 

navrhovatel  disponoval  řízením,  zejména  pak  se  mohl  proti  rozhodnutí  správního 

orgánu bránit správní žalobou.82 Zákon předvídá i situace, při kterých není vyžadován 

tento  souhlas,  přestože  se  jedná  přestupky  vyjmenované  v zákoně  o  některých 

přestupcích. Jedná se o situace, kdy osobou přímo postiženou spácháním přestupku je 

osoba mladší  18 let.  Smyslem tohoto ustanovení  je  zvýšená ochrana mladistvých (a 

dětí), která je společná celému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dále 

pak  lze  zahájit  řízení  o přestupku  bez  souhlasu  osoby  přímo  postižené  spácháním 

přestupku za situace, kdy bylo řízení o přestupku zahájeno pro skutek, jehož důsledkem 

bylo vykázání  podezřelého ze společného obydlí.  Toto ustanovení  má za cíl  chránit 

potencionální  oběti  domácího  násilí  před  vykázaným  násilníkem.  Vychází  se 

z předpokladu,  že  oběti  domácího  násilí  jsou  jednodušeji  manipulovatelné 

potencionálním násilníkem a mohou být proti své skutečné vůli donuceny ke zpětvzetí 

svého souhlasu k zahájení řízení o přestupku, resp. jeho nedání v případě,  že by byl 

vyžadován.83

6.3 Ústní jednání

Předchozí  právní úprava řízení  o přestupku stanovovala obligatornost  ústního 

jednání.  Toto  ustanovení  vycházelo  ze  zásady  ústnosti,  která  je  jednou  ze  zásad 

trestního  řízení.  Jednalo  se  tak  o  výjimku  ze  zásady  písemnosti,  která  je  společná 

většině  správních  řízení.84 Stávající  právní  úprava  od  obligatornosti  ústního  jednání 

ustoupila  a  ponechala  na  správním  orgánu,  zda  ústní  jednání  nařídí  či  nikoliv. 

V zákonem stanovených případech musí však správní orgán nařídit ústní jednání vždy.85 

Požadovat  nařízení  ústního  jednání  může  obviněný  v případě,  že  je  ústní  jednání 

nezbytné  k uplatnění  jeho práv.  Stejně  tak  může nařízení  ústního  jednání  navrhnout 

poškozený  v případě,  je-li  to  potřeba  pro  rozhodnutí  o  náhradě  škody  nebo  vydání 

82 Filipová, J.: Judikatura NSS: Přestupkové řízení. Soudní rozhledy 9/2013, s. 302
83FIALA,  Z.,  FRUMAROVÁ,  K.,  HORZINKOVÁ,  E.,  ŠKUREK,  M.  Správní  právo  trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 275.
84 Potěšil, L.: Nařízení ústního jednání o přestupku. Právní rozhledy 23-24/2017, s. 818.
85 Např. pokud je nezbytné pro zjištění stavu věci nebo je-li obviněný mladistvý dle § 80, odst. 2 zákona  
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
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bezdůvodného obohacení. O žádosti obviněného nebo poškozeného rozhoduje správní 

orgán usnesením, které se doručuje pouze žadateli. Výjimkou z fakultativnosti ústního 

jednání  je  situace,  kdy je  obviněným z přestupku osoba mladší  18 let.  V takovémto 

případě se nařizuje ústní jednání obligatorně.86 Pokud je nařízeno ústní jednání, musí 

k němu  být  všichni  účastníci  řádně  předvoláni.  Pro  předvolání  je  obligatorně 

vyžadována  písemná forma.  Správní  řád  dále  stanovuje,  že  předvolání  by  mělo  být 

doručováno zpravidla  s pětidenním předstihem.87 Krajský soud v Hradci Králové pak 

dovodil,  že:  „je  třeba  v  rámci  tohoto  (přestupkového)  řízení  uvedené  ustanovení 

interpretovat i v souladu s požadavky trestního řádu na spravedlivý proces a v souladu 

s nimi trvat na tom, že stanovenou pětidenní lhůtou se rozumí alespoň 5 pracovních 

dnů.“88 Obsahem předvolání je stanovení povinnosti určité osobě se ve stanovenou dobu 

dostavit  na  stanovené  místo.  Dále  musí  být  osoba  poučena  o  následcích  v případě 

nesplnění  podmínek  uvedených  v předvolání.  Tímto  následkem  může  být  uložení 

pořádkové pokuty,  až do výše 50.000,00 Kč89 nebo předvedení  orgánem Policie  ČR 

nebo jiným ozbrojeným sborem, o kterém tak stanoví zvláštní zákon.90 V případě řízení 

před orgány obce může zajišťovat předvedení i obecní policie, ale pouze v rámci území 

obce, kde je obecní policie zřízena,91 popř. v rámci území obce, kde je působnost obecní 

policie vykonávána na základě veřejnoprávní smlouvy.92 Ústní jednání je pak možné 

konat  v nepřítomnosti  obviněného  pouze  za  předpokladu,  že  dal  explicitní  souhlas 

s konáním ústního jednání bez jeho přítomnosti, tento souhlas může být podán písemně 

nebo do protokolu.93 Dále může být ústní jednání konáno v nepřítomnosti obviněného 

v případě,  že  se  obviněný  neomluvil  z ústního  jednání,  popř.  jeho  omluva  nebyla 

důvodná.  Za  důvodnou  omluvu  lze  považovat  významné  události  v pracovním 

a rodinném životě,  jako např.  svatba,  pohřeb,  pracovní  neschopnost.  Omluva by pak 

měla být doručena s dostatečným předstihem. Na omluvu pak nejsou kladeny žádné 

formální  požadavky,  ba  naopak  je  upřednostňována  rychlost  a  dostatečný  předstih 

86 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 80
87 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 59
88JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. s. 
376.
89 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 62
90 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 60
91JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. s. 
382.
92 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 3a
93JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 629.
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omluvy (pokud je to možné). K důvodnosti a včasnosti omluv se nejednou vyjadřoval 

i Nejvyšší správní soud, který ve svém rozhodnutí jasně vymezil, že v případě omluv 

má  včasnost  omluvy  přednost  před  formou  omluvy,  výslovně  uvedl  že:  „právní 

zástupce  stěžovatele  se  však  pouze  spokojil  s  písemnou  omluvou  stěžovatele 

prostřednictvím poštovní přepravy pouhý jeden den před konáním ústního jednání a ke 

správnímu orgánu se ani nedostavil, aby mohl nepřítomnost stěžovatele blíže objasnit 

a vyčkat  posouzení  omluvy  stěžovatele  správním orgánem.  Nejvyšší  správní  soud se 

ztotožňuje  s  krajským  soudem,  že  s  ohledem  na  sídlo  správního  orgánu  I.  stupně 

a advokátní kanceláře zástupce stěžovatele ve stejném městském obvodu Karviné, nebyl 

žádný problém omluvu stěžovatele oznámit i jinými prostředky, kterou jsou v souladu s 

ustanovením  §  37  odst.  4  správního  řádu  (osobní  doručení  písemné  omluvy  do 

podatelny správního orgánu I.  stupně již dne 19. 9. 2006, ústní podání do protokolu, 

elektronické  podání,  fax,  dálnopis,  telefon  apod.).“  Správní  orgán  má  pak  také 

povinnost omluvu posuzovat s ohledem na dosavadní vývoj celého řízení a v případě 

zjevně  obstrukčních  omluv  by  měl  zahájit,  popř.  pokračovat  v ústním  jednání 

v nepřítomnosti obviněného.

6.4 Dokazování

Dokazování je jádrem celého řízení o přestupku. Je vedeno zásadou vyšetřovací. 

Správní orgán má povinnost získávat veškeré důkazy, které svědčí jak ve prospěch, tak 

v neprospěch  obviněného.  Zásada  vyšetřovací  ovšem  nezbavuje  účastníky  řízení 

možnosti předkládat vlastní důkazy.94 Stejně tak, pokud budou účastníci řízení pasivní, 

může  správní  orgán  rozhodnout  pouze  na  základě  důkazů,  které  si  sám opatřil  bez 

součinnosti  účastníků řízení o přestupku. Dokazování lze rozdělit  do 4 fází,  kterými 

jsou:  1.  Navrhování  důkazních  prostředků,  2.  Opatřování  důkazních  prostředků,  3.  

Provádění dokazování, 4. Hodnocení výsledků dokazování.95 

V první fázi navrhují  účastníci  řízení důkazní  prostředky,  kterými mohou být 

např. důkaz listinou, důkaz ohledáním, důkaz svědeckou výpovědí, důkaz znaleckým 

posudkem96 a  pro  řízení  o přestupku  specifický  důkazní  prostředek  –  výslech 

94 FIALA, Z.,  FRUMAROVÁ, K.,  HORZINKOVÁ, E.,  ŠKUREK, M.  Správní  právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 170.
95HORZINKOVÁ, E.,  NOVOTNÝ,  V.  Správní  právo procesní.  6.  aktualizované  a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-365-0. s. 165–167.
96 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 53–56
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obviněného.97 Výčet důkazních prostředků uvedený v zákonech není uzavřený, a proto 

se lze setkat i s důkazním prostředkem zvukového záznamu nebo obrazového záznamu 

statického  (fotografie  ze  zařízení  měřícího  rychlost  motorových  vozidel  tzv.  radar) 

i obrazového záznamu dynamického (záběry z bezpečnostních kamer). 

Ve druhé fázi dokazování správní orgán opatřuje veškeré důkazní prostředky, 

které  mu budou sloužit  k zjištění  stavu věci,  o kterém nejsou důvodné pochybnosti. 

Správní  orgán  nemá  povinnost  obstarat  veškeré  důkazy,  které  navrhuje  obviněný, 

nicméně pokud tak neučiní, má povinnost dostatečně zdůvodnit, proč tak neučinil.98

Třetí fáze dokazování se liší v závislosti na tom, zdali je nařízeno ústní jednání 

či nikoliv. V případě, že je nařízeno ústní jednání, tak se dokazování provádí výslechem 

svědka,  výslechem  obviněného,  výslechem  znalce,  přečtením  listiny,  přečtením 

znaleckého  posudku a ohledáním.  V případě  jednotlivých výslechů osob má správní 

orgán před zahájením výslechu vždy povinnost vyslýchanou osobu poučit o  důvodech, 

pro  které  nesmí  být  vyslýchán,  o  právu  na  odepření  výpovědi,  o  povinnosti  podat 

pravdivou  výpověď  a  o  následcích  nesplnění  této  povinnosti.99 Povinnost  podat 

pravdivou výpověď nemá obviněný z přestupku,  který může během svého výslechu 

i lhát a uvádět nepravdivé či neúplné informace.100 Toto právo vychází ze zásady zákazu 

nucení k sebeobviňování,  tedy ze zákazu správního orgánu nutit  obviněného, aby se 

doznal. Zákaz donucování k sebeobviňování se vztahuje i na vydávání věcí, které by 

mohly usvědčit obviněného.101 Těmito věcmi mohou být typicky účetní knihy. Pokud 

ovšem předtím u obviněného proběhla kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole 

(kontrolní řád), měl by obviněný povinnost vydat i zmiňované účetní knihy. Lze obecně 

shrnout,  že  obviněný  nemůže  být  nucen  k jakékoliv  aktivní  činnosti  (vyjma  výše 

uvedeného), která by vedla k jeho usvědčení, tedy např. ani k poskytování součinnosti 

při tvorbě znaleckého posudku v oblasti písmoznalectví102 nebo poskytování součinnosti 

při  rekognici.  Naopak  tato  ochrana  se  nevztahuje  na  oblast  odběru  biologického 

97 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 82
98 Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád § 68, odst. 3
99 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 55
100Trestněprávní  meze  lži  při  obhajobě  v  trestním  řízení,  článek  dostupný  na: 
https://advokatnidenik.cz/2019/03/27/trestnepravni-meze-lzi-pri-obhajobe-v-trestnim-rizeni/
101Zákaz  donucování  k  sebeobviňování  neboli  nemotenetur  se  ipsumaccusare,  článek  dostupný  na: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-neboli-nemo-tenetur-se-ipsum-
accusare-106194.html
102Zákaz  nucení  k sebeobviňování,  článek  dostupný  na:  https://advokatnidenik.cz/2019/03/27/zakaz-
nuceni-k-sebeobvinovani/
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materiálu, jelikož dle Ústavního soudu se „jedná o postupy, jejichž provedení obviněný 

(podezřelý)  pouze  snáší,  nejčastěji  má  toliko  povinnost  strpět  zajištění  objektivně 

existujícího vzorku hmoty.“103 V případě, že věci není nařízeno ústní jednání, musí se 

všechny prováděné důkazy zaznamenat do protokolu, a to včetně vyjádření účastníků 

k jednotlivým důkazům, popř. že se k prováděným důkazům nevyjádřili.104

Ve čtvrté fázi správní orgán hodnotí  jednotlivé důkazy. V této fázi se naplno 

projevuje zásada volného hodnocení důkazů, tedy možnost správního orgánu přikládat 

jednotlivým důkazům různou váhu. Tuto možnost ovšem nelze zaměňovat za libovůli 

správního  orgánu  provádět  pouze  některé  důkazy  (např.  pouze  ty,  které  svědčí 

v neprospěch obviněného). Jakékoliv provedení a zejména neprovedení důkazu, musí 

být  řádně  odůvodněno v rozhodnutí  o  přestupku.  K této  věci  Nejvyšší  správní  soud 

uvádí, že „správní orgán sice není povinen všechny důkazy navržené účastníky provést, 

pokud však některé z nich neprovede, musí v odůvodnění rozhodnutí zdůvodnit, proč se 

tak stalo.“105 Výsledek dokazování je pak podkladem pro rozhodnutí správního orgánu 

ve věci.

6.5 Prostředky zajišťující průběh a účel přestupkového řízení

Prostředky  zajišťující  průběh  a  účel  přestupkového  řízení  jsou  upraveny  ve 

správním  řádu  a  jsou  jimi  předvolání,  předvedení,  předběžné  opatření,  pořádková 

pokuta, a vykázání z místa konání úkonu.106 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich pak navíc upravuje záruku za splnění povinnosti a zákaz zrušení, zániku nebo 

přeměny obviněné právnické osoby.107 Předběžné opatření je jedním ze zajišťovacích 

prostředků, kterým správní orgán dává určité osobě povinnost něco vykonat, něčeho se 

zdržet, něco strpět nebo jím lze zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek 

nebo může být  předmětem exekuce.108 S předběžnými opatřeními  se lze setkat  např. 

v rámci přestupků na úseku živnostenského podnikání nebo tam, kde lze předběžným 

opatřením zakázat činnost obviněného až do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci. 

Vykázání z místa konání úkonu slouží v rámci řízení o přestupku k zajištění řádného 

103 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010, Pl.ÚS-st. 30/10
104HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.  Správní právo procesní.  6. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-365-0. s. 66.
105 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. listopadu 2009, č. j. 5 As 29/2009-48
106 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 59 - 63
107 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, §§ 83 - 84
108 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád § 61
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průběhu  ústního  jednání,  popř.  jiného  úkonu  v rámci  řízení  o přestupku,  slouží 

k vykázání osob, které svým nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání či 

jiném úkonu.109 Takovéto chování lze definovat jako jednání osoby, které brání řádnému 

průběhu  ústního  jednání,  či  jiného  úkonu  a  negativně  ovlivňuje  jeho  důstojnost.110 

Z praxe se typicky může jednat o užívání vulgarismů, proslovů bez udělení slova, či 

zjevná podnapilost nebo intoxikace omamnými látkami při účasti na ústním jednání či 

jiném úkonu.  Záruka za  splnění  povinnosti  (tzv.  kauce)  je  zajišťovacím institutem, 

jehož smyslem je zajištění, aby obviněný nemařil nebo se nevyhýbal řízení o přestupku 

a  dále slouží  k  zajištění  výkonu  správního  trestu,  náhrady  škody  nebo  vydání 

bezdůvodného obohacení. Kauci lze uložit pouze za předpokladu, že má správní orgán 

důvodné podezření,  že se podezřelý bude vyhýbat řízení  o přestupku. Tuto možnost 

využívají  příslušné  správní  orgány  nejčastěji  u  osob podezřelých  z  přestupku,  které 

nemají trvalý pobyt na území České republiky a existuje zde tak důvodné podezření, že 

se  tito  podezřelí  budou  vyhýbat  řízení  o  přestupku  nebo  že  by  případné  vymáhání 

uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. 

Zákaz zrušení, zániku nebo přeměny obviněné právnické osoby slouží k tomu, aby bylo 

zajištěno dosažení  účelu řízení  o přestupku,  tedy aby každý spáchaný přestupek byl 

stíhán a potrestán, a aby se poškození domohli  svého práva.111 Jedním z důvodů pro 

zastavení  řízení  o přestupku je  právě zánik právnické  osoby bez právního nástupce. 

Docházelo by tak k situacím, kdy by právnická osoba namísto splnění své povinnosti 

uložené  správním  orgánem,  raději  volila  svůj  zánik,  a tím zastavila  řízení  ve  věci, 

nicméně ani právní úprava nezaručuje,  že právnická osoba zůstane na konci řízení o 

přestupku zcela bez prostředků, ze kterých by byla schopna uhradit případnou pokutu.

6.6 Rozhodnutí ve věci v 1. stupni

Řízení  o  přestupku  může  být  v prvním  stupni  ukončeno  rozhodnutím 

o přestupku,  schválením dohody o narovnání  nebo zastavením řízení.112 Pravomocné 

109JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 396.  
110ŠÁMAL, P. GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 
ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2579. 
111 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 173.
112 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 174.
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rozhodnutí o přestupku a schválení dohody o narovnání v prvním stupni představují po 

nabytí právní moci konečné rozhodnutí ve věci a zakládají překážku věci rozhodnuté. 

Zastavení řízení o přestupku z taxativně uvedených důvodů představuje překážku věci 

rozhodnuté,  ale  v jiných  případech  nepředstavuje  překážku  věci  rozhodnuté  (např. 

zastavení  řízení  z důvodu,  že  obviněný požívá  výsad a  imunit  podle  mezinárodního 

práva).113

6.6.1 Rozhodnutí o přestupku

Rozhodnutí  o  přestupku  je  deklaratorní  rozhodnutí  správního  orgánu,  jehož 

obsahem  je  rozhodnutí  o  konkrétním  skutku  spáchaným  konkrétním  pachatelem. 

Z formálního  hlediska  má  rozhodnutí  o  přestupku  celkem  3  části,  část  výrokovou, 

odůvodnění a poučení.114

Výroková část rozhodnutí musí splňovat obsahové náležitosti, které na něj klade 

zákon o odpovědnosti  za přestupky a řízení  o nich a správní řád.  Každé rozhodnutí 

o přestupku musí obsahovat vyslovení viny, tedy výslovné prohlášení správního orgánu 

o tom, že se obviněný uznává vinným. Absence výslovného prohlášení o vině však není 

vadou  rozhodnutí,  která  by  zkracovala  obviněného  na  jeho  právech  a  není  tedy 

důvodem pro zrušení takového rozhodnutí.115 Dále pak popis skutku spočívající v přesné 

specifikaci  místa,  času  a  způsobu spáchání  přestupku.  Jak  konkrétně  vymezit  místo 

spáchání  přestupku  „je  otázkou posouzení  okolností  každého  jednotlivého  případu…

Místo spáchání přestupku lze určit s větší či menší přesností, přičemž je třeba odmítnout 

úvahy o nutnosti specifikovat místo spáchání přestupku v každém případě s přesností na 

1  m  pomocí  GPS  souřadnic.“116 Vymezení  doby  spáchání  přestupku  spočívá  v co 

nejpřesnějším vymezení  data  spáchání  přestupku a  určení  přibližného času spáchání 

přestupku. V případě pokračovaní v přestupku je nutné definovat veškeré dílčí útoky, o 

kterých je ve výroku rozhodováno. Dále pak je nutné uvést formu zavinění v případě, že 

je přestupek spáchán fyzickou osobou. Formy zavinění, které zná zákon o odpovědnosti 

za  přestupky  a  řízení  o  nich  jsou  úmysl  přímý,  úmysl  nepřímý,  nedbalost  přímá  a 

nedbalost  nepřímá.  Výrok o uložení  správního trestu,  kterým může  být  napomenutí, 

113 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. d
114 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 181.
115 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. září 2004, č. j. 7 As 3/2004-71
116 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. července 2015, č. j. 4 As 63/2015-52
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pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a zveřejnění rozhodnutí 

o přestupku. Správní orgán nemusí vždy uložit správní trest. Může též zvolit možnost 

podmíněného upuštění od uložení správního trestu za podmínek stanovených v § 42 

zákona o odpovědnosti  za  přestupky a řízení  o  nich nebo rozhodnout  o  upuštění  od 

potrestání za podmínek stanovených v § 43 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich. Vedle správního trestu orgán též může uložit ochranná opatření. V případě, že 

pachatel  přestupku  způsobil  přestupkem  poškozenému  škodu  nebo  se  na  úkor 

poškozeného bezdůvodně obohatil, může rozhodnutí o přestupku obsahovat též výrok o 

výši škody nebo o výši bezdůvodného obohacení a stanovení povinnosti pachateli škodu 

poškozenému nahradit, resp. vydat poškozenému bezdůvodné obohacení. V případě, že 

poškozený za podmínek stanovených zákonem uplatnil náhradu škody, popř. požaduje 

vydání bezdůvodného obohacení a správní orgán mu toto právo nepřiznává, musí též ve 

výrokové  části  rozhodnutí  uvést,  že  tento  nárok  nepřiznává  a  odkáže  poškozeného 

s jeho nárokem na jiný orgán veřejné moci nebo soud. Stejně tak může správní orgán 

přiznat pouze část nároku a se zbytkem odkázat na jiný orgán veřejné moci nebo soud. 

Výše škody nebo bezdůvodného obohacení totiž musí být vždy dostatečně prokázána 

a doložena, jinak o ní správní orgán nemůže rozhodnout. K problematice tzv. adhezního 

řízení ve vztahu k řízení o přestupku Nejvyšší soud uvedl: „že účelem přestupkového 

řízení není zajištění podkladů pro to, aby osoba případně přestupkem poškozená měla 

snadnější výchozí pozici pro uplatňování nároku na náhradu škody proti domnělému 

škůdci.“117 Výrok  též  musí  obsahovat  výši  náhrady  nákladů  řízení  a  stanovení 

povinnosti pachatele přestupku, tyto náklady nahradit.

Odůvodnění  rozhodnutí  musí  obsahovat  podrobný  popis  celého  řízení 

o přestupku.  Zejména  se  správní  orgán  musí  vyjádřit  k prováděným  důkazním 

prostředkům  a  stejně  tak  se  vyjádřit  k navrhovaným  důkazním  prostředkům,  které 

neprovedl  a  řádně  odůvodnit,  proč  tak  neučinil.118 Správní  orgán  také  musí  uvést 

veškeré podklady, které využil pro rozhodnutí ve věci. Dále se správní orgán musí též 

vyjádřit k námitkám obviněného a ostatních účastníků řízení tzn. se s těmito námitkami 

v odůvodnění  rozhodnutí  vypořádat.  Obsahem  odůvodnění  též  musí  být  samotné 

vyjádření  obviněného  k podkladům a celému řízení,  pokud ovšem práva  vyjádřit  se 

117 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 30 Cdo 2715/2013
118 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 183. to vplývá z § 68 odst. 3 SŘ
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využil.  Pokud obviněný využil  svého práva se k celé věci nevyjádřit,  měla by i  tato 

skutečnost být zachycena v odůvodnění rozhodnutí.  Odůvodnění je zpravidla nejdelší 

částí celého rozhodnutí. 

Obsahem poučení je poučení o právu obviněného a jiných účastníků řízení podat 

odvolání proti tomuto rozhodnutím. Správní orgán může též v poučení konkrétně uvést, 

který z konkrétních účastníků má právo odvolat do kterého konkrétního výroku. Dále 

pak je v poučení musí být uvedena lhůta pro podání odvolání a označen správní orgán, 

u kterého se odvolání podává, správní orgán, který o odvolání rozhoduje, či skutečnost, 

že se nelze proti rozhodnutí odvolat. V případě nesprávného či neúplného poučení, jsou 

účastníci  řízení  oprávněni  podat  odvolání  v subjektivní  lhůtě  15  dnů  od  oznámení 

opravného  usnesení,  nejpozději  však  v objektivní  lhůtě  90  dnů  ode  dne  oznámení 

rozhodnutí.119 Vedle toho neexistuje povinnost správního orgánu uvádět možnost podání 

mimořádných  opravných prostředků,  stejně  tak  není  chybný postup,  pokud možnost 

podat mimořádný opravný prostředek správní orgán uvede, či pokud správní orgán ve 

svém rozhodnutí uvede, že lze podat proti rozhodnutí žalobu k příslušnému správnímu 

soudu. Nejvyšší  soud k této problematice uvádí,  že:  „Správní  orgán jistě  nechybuje, 

pokud  účastníka  poučí  o možnosti  napadnout  jeho  rozhodnutí  žalobou  ve  správním 

soudnictví; takový přístup je však s ohledem na stávající právní úpravu nadstandardní 

a nelze se jej domáhat.“120

6.6.2 Dohoda o narovnání

Dohoda  o  narovnání  je  dalším  ze  způsobů,  jak  rozhodnout  o  přestupku. 

„Uzavření  dohody  o  narovnání  a  její  schválení  předpokládá  procesní  aktivitu 

obviněného  jak  ve  vztahu  ke  správnímu  orgánu,  tak  i  poškozenému.“121 Dohodu 

schvaluje správní orgán, který je příslušný k rozhodování o přestupku. Dohodu může 

správní orgán schválit, pokud kumulativně uzavření dohody není v rozporu s veřejným 

zájmem, je dostačující vzhledem k povaze spáchaného přestupku, obviněný prohlásí, že 

spáchal  přestupek  („nejedná  se  o vyslovení  viny  ze  strany  správního  orgánu 

a nenastávají  proto  s tím  spojené  negativní  následky,  jako  je  zápis  do  evidence 

119 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 440.  jde o § 83 odst. 2 SŘ, nevyplývá to z literatury
120 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. února 2006, č. j. 1 As 35/2005-61
121 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 178.
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přestupků vedené Rejstříkem trestů“122), obviněný nahradil poškozenému škodu, popř. 

vydal bezdůvodné obohacení a složí na účet správního orgánu částku určenou k veřejně 

prospěšným účelům.123 Dohoda o narovnání  se  řádí  do  kategorie  tzv.  odklonů,  tedy 

vyřízení  přestupku  jiným  způsobem,  než  vydáním  autoritativního  rozhodnutí 

o přestupku.  Nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o  schválení  dohody  o  narovnání  se 

dohoda stává pravomocným rozhodnutím o spáchaném skutku, které zakládá překážku 

věci  rozhodnuté,  tzn.  o skutku již  nelze  znovu rozhodnout,  aniž  by bylo rozhodnutí 

tvořící  překážku zrušeno.  Na uzavření  dohody o narovnání  neexistuje  právní  nárok. 

V případě, že nebudou splněny zákonné podmínky pro uzavření dohody o narovnání, 

zejména  pokud  poškozený  s uzavřením  takové  dohody  nesouhlasí,  nebude  dohoda 

o narovnání uzavřena popř., její uzavření nebude schváleno.124

6.6.3 Zastavení řízení

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uvádí taxativní výčet důvodů, 

pro které lze zastavit  řízení  o přestupku.  Tyto důvody se dělí  na důvody, pro které 

správní orgán obligatorně zastaví řízení o přestupku a správní orgán zde nemá možnost 

uplatnit správní uvážení a důvody, pro které se fakultativně zastaví řízení o přestupku, 

přičemž  závisí  na  správním uvážení  správní  orgánu,  zdali  řízení  zastaví  či  nikoliv. 

Důvody pro  zastavení  řízení  z moci  úřední,  tedy i  řízení  o  přestupku,  obsahuje  též 

správní řád, přičemž lze shrnout, že důvody pro zastavení řízení z moci úřední uvedené 

v § 66, odst. 2 správního řádu, odpovídají některým důvodům uvedeným v § 86 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.125

Prvním obligatorním důvodem pro zastavení řízení o přestupku je skutečnost, že 

skutek, pro který se vede řízení o přestupku, se nestal nebo není přestupkem.126 Správní 

orgán má povinnost zastavit řízení z důvodu, že se skutek nestal v případě, že správní 

orgán  spolehlivě  neprokáže,  že  vůbec  došlo  ke  skutku,  pro  který  je  vedeno  řízení 

o přestupku.  Při  dokazování  je  orgán  povinen  se  řídit  zásadami  in  dubio  pro  reo 

122 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 714.
123 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 87
124 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 715.
125 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 699.
126 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. a)
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a zásadou  materiální  pravdy.  V případě,  že  správní  orgán  dostatečně  neprokáže,  že 

skutek,  pro který je vedeno řízení o přestupku, je přestupkem, a zároveň, že skutek 

spáchal obviněný z přestupku, je povinen řízení zastavit. V případě, že skutek naplňuje 

pouze formální znaky přestupku, ale nenaplňuje materiální stránku přestupku, tedy že 

nedosahuje takové míry společenské škodlivosti, jedná se též o důvod pro obligatorní 

zastavení řízení správním orgánem, a to s ohledem na zásadu subsidiarity trestně právní 

represe, jelikož tato zásada je aplikovatelná i na správní právo trestní. K otázce, zdali 

mají  správní  orgány  vždy  zkoumat  naplnění  materiální  stránku  přestupku 

a k podmínkám naplnění materiální stránky přestupku, neexistuje jednotná judikatura. 

K věci materiální  stránky přestupku se nejednou vyjadřoval i Nejvyšší  správní soud, 

který k této problematice uvedl např.:  „Lze tedy obecně vycházet  z toho, že jednání, 

jehož  formální  znaky  jsou  označeny  zákonem  za  přestupek,  naplňuje  v  běžně  se 

vyskytujících případech materiální znak přestupku, neboť porušuje či ohrožuje určitý 

zájem společnosti. Z tohoto závěru však nelze dovodit, že by k naplnění materiálního 

znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je naplněn formální znak přestupku 

zaviněným jednáním fyzické osoby. Pokud se k okolnostem jednání, jež naplní formální 

znaky  skutkové  podstaty  přestupku,  přidruží  takové  další  významné  okolnosti,  které 

vylučují,  aby  takovým  jednáním  byl  porušen  nebo  ohrožen  právem chráněný  zájem 

společnosti, nedojde k naplnění materiálního znaku přestupku a  takové jednání potom 

nemůže být označeno za přestupek.“127 Z citovaného rozsudku vyplývá, předpoklad, že 

pouhým  naplněním  formálních  znaků  se  naplňuje  v běžných  případech  materiální 

stránku  přestupku  a  k  nenaplnění  materiální  stránky  přestupku  může  dojít  pouze 

v případě, že se k okolnostem jednání přidruží jiná neobvyklá okolnost, která zapříčiní 

nenaplnění  materiální  stránky přestupku.  V jiném rozsudku naopak Nejvyšší  správní 

soud uvádí, že: „je třeba vždy zkoumat materiální stránku deliktů, a to ve všech řízeních, 

ve kterých je rozhodováno o odpovědnosti za veřejnoprávní delikt a o sankci za něj... 

zpravidla nelze považovat jednání pachatele deliktu za nebezpečné již jen proto, že je 

protiprávní.“128 Dále je správní orgán povinen řízení o přestupku zastavit v případě, že 

není prokázáno, že přestupek spáchal obviněný.129 Jedná se o situaci, kdy je prokázáno, 

že byla naplněna formální a  materiální stránka přestupku, nicméně není prokázáno, že 

127 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2009, č. j. 5 As 104/2008-45
128 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, č. j. 7 Afs 27/2008-46
129 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. b)
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přestupek spáchala osoba, proti které je vedeno řízení o přestupku. Po zastavení řízení 

by  pak  měl  orgán  pokračovat  v prověřování  skutku  a  pokusit  se  zjistit  skutečného 

pachatele  přestupku.  Dalším důvodem je  skutečnost,  že  spáchání  skutku,  o němž se 

vede  řízení,  nebylo  obviněnému  dostatečně  prokázáno.130 Jedná  se  o  případy,  kdy 

existují  určité  pochybnosti  nad tím,  zdali  obviněný spáchal  přestupek či  nikoliv,  ale 

správní orgán je povinen rozhodnout v pochybnostech ve prospěch obviněného, a proto 

řízení  zastavit.  Obviněný  z přestupku  může  též  používat  výsad  a  imunit  dle 

mezinárodního  práva,  a  to  na  základě  mezinárodních  smluv,  ke  kterým se  zavázala 

Česká republika a které mají aplikační přednost před normami vnitrostátního práva.131 

V případě, že je obviněný poslancem nebo senátorem a požádá o projednání přestupku 

v disciplinárním řízení dle § 13 zákona č.  90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny v případě přestupků poslanců a dle § 14 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím 

řádu  Senátu  v případě  senátorů,  má  správní  orgán  taktéž  povinnost  řízení  zastavit. 

Poslancům a senátorům dávají zvláštní zákony možnost zvolit si, zdali chtějí,  aby se 

přestupek  projednal  před  příslušným mandátovým  a  imunitním  výborem nebo  před 

příslušným správním orgánem.  Stejně  tak  může  o  projednání  svého  přestupku  před 

kárným senátem požádat soudce Ústavního soudu,132 a to na základě zákona č. 182/1993 

Sb. o Ústavním soudu. Dle § 86, odst. 1, písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení  o  nich  se  řízení  o  přestupku  zastaví  v případě,  že  obviněný  v době  spáchání 

přestupku nedovršil  15. rok svého věku.133 To ovšem neznamená, že přestupky osob 

mladších 15 let nejsou vůbec řešeny. V těchto případech se uplatňují výchovná opatření 

dle  zákona  č.  359/1999  Sb.,  o  sociálně-právní  ochraně  dětí.  Těmito  výchovnými 

opatřeními,  které  lze  osobě  mladší  15  let  uložit,  jsou  napomenutí,  dohled,  uložení 

omezení  bránící  škodlivým  vlivům  na  výchovu  dítěte,  včetně  zákazu  vykonávání 

určitých činností, navštěvování určitých míst, akcí nebo zařízeních, uložení povinnosti 

využít odbornou poradenskou činnost.134 Dále pak se jedná o skutečnost, že obviněná 

fyzická osoba nebyla za přestupek odpovědná pro svou nepříčetnost,135 kterou si ovšem 

nesměla přivodit požítím alkoholu, omamných látek, psychotropních látek a ostatních 

130 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. c)
131 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. d)
132 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. e)
133

134Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, § 13
135 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. g)
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látek  způsobilých  „nepříznivě  ovlivnit  psychiku  člověka  nebo  jeho  ovládací  nebo 

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“136 Dalším důvodem je skutečnost, že 

odpovědnost  za  přestupek  zanikla.137 Správní  orgán  musí  zahájit  řízení  o přestupku 

v objektivní lhůtě jednoho roku, ode dne následujícího kdy k přestupku došlo resp. do 3 

let u přestupků, u kterých je horní hranice sazby pokuty alespoň 100.000,00 Kč.138 Po 

zahájení řízení o přestupku pak zaniká odpovědnost za přestupek nejpozději do 3 let ode 

dne  jeho  spáchání  a  v případě  přestupku,  u  kterého  je  horní  hranice  sazby  pokuty 

alespoň  100.000,00  Kč,  do  5  let,  přičemž  se  jedná  o  objektivní  lhůtu.139 Dalším 

důvodem  je  překážka  litispendence,  na  základě  které  musí  být  zastaveno  řízení  o 

přestupku v případě, že ve věci již zahájil řízení jiný správní orgán, nebo již bylo řízení 

o  přestupku  zahájeno  tím  samým  orgánem.140 Stejně  tak  se  musí  zastavit  řízení 

v případě, že o skutku již rozhodl jiný správní orgán nebo bylo o skutku pravomocně 

rozhodnuto orgány činnými v trestním řízení141 a to tak, že se skutek nestal, nespáchal 

jej  obviněný, spáchání  skutku se nepodařilo obviněnému prokázat nebo že skutek je 

trestným činem nebo totožným přestupkem nebo není přestupkem, trestní stíhání bylo 

podmíněně zastaveno, trestní  stíhání bylo zastaveno na základě schválení  narovnání, 

bylo  podmíněně  odloženo  podání  návrhu  na  potrestání  nebo  bylo  odstoupeno  od 

trestního stíhání mladistvého.142 Dále pak se jedná o  důvod, že obviněný zemřel nebo 

zanikl.143 V případě  fyzických  osob  nepodnikajících,  nelze  uvažovat  o pokračování 

v řízení  proti  právnímu  nástupci,  jelikož  přestupek  je  spjat  výlučně  s osobou 

obviněného.144 Naopak v případě fyzických osob podnikajících, přechází odpovědnost 

na jejího právního nástupce, či na její právní nástupce.145 V případě právnických osob 

zaniklých bez právního nástupce se řízení taktéž zastaví a v případě právnických osob 

s právním nástupcem se řízení též zastaví, ale o skutku povede správní orgán samostatné 

136 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 701 - 702.
137 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. h)
138 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 30
139 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 32
140 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. i)
141 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. j)
142 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 77, odst. 2
143 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. k)
144 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 17.
145 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 34
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řízení  s právním nástupcem právnické  osoby.146 Tento  postup  je  v důvodové  zprávě 

k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o  nich odůvodněn následovně: „Návrh 

je založen na konstrukci, že o odpovědnosti právního nástupce se povede samostatné 

řízení (pokračování v řízení není ekonomičtější, navíc by jej mohla velmi komplikovat 

právě  otázka  právního  nástupnictví  a  tím  i  účastenství  v  řízení).“147 Některé  osoby 

kromě  odpovědnosti  za  přestupky  podléhají  též  disciplinární  odpovědnosti,  tzn.,  že 

jejich přestupky vedle příslušného správního orgánu jsou oprávněny též projednat jiné 

správní orgány, a to jako disciplinární  delikty.  Správní orgán pak řízení  o přestupku 

zastaví  v případě,  že  o  skutku  již  bylo  rozhodnuto  jako  o disciplinárním  deliktu  a 

uložené opatření lze považovat za dostačující.148 Správní orgán je oprávněn aplikovat 

správní uvážení pouze na otázku, zdali je opatření dostačující či nikoliv. V případě, že 

tomu  tak  není,  je  správní  orgán  povinen  pokračovat  v již  zahájeném  řízení  o 

přestupku.149 Disciplinární  odpovědnosti  podléhají  např.  příslušníci  Policie  České 

republiky, Hasičského záchranného sboru, Bezpečnostní informační služby a  Úřadu pro 

zahraniční styky a informace.150 Dále pak disciplinární odpovědnosti podléhají  vojáci 

z povolání,151 státní  zaměstnanci,152 studenti  vysokých  škol153 a  členové  profesních 

komor.154 Řízení se též zastaví v případě, že v průběhu řízení správní orgán zjistí,  že 

k projednání  přestupku  je  nutný  souhlas  osoby  přímo  postižené  a  tato  osoba  svůj 

souhlas nedala nebo jej v průběhu řízení vzala zpět.155

Jediným fakultativním důvodem, pro který může správní orgán zastavit řízení, je 

skutečnost,  že  správní  trest,  který  lze  za přestupek uložit,  je  vedle  trestu,  který byl 

obviněnému uložen v trestním řízení, bezvýznamný.156 Smyslem tohoto ustanovení je 

zabránění  kumulace  trestů,  které  nemají  na  odsouzeného  jakýkoliv  nápravný  či 

represivní účinek. Typicky se může jednat o situace, kdy je někomu uložen trest odnětí 

146 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 176.
147 Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, K § 86
148 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. l)
149 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 705.
150 Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
151 Zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání
152 Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě
153 Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách)
154 Např. advokáti, exekutoři, notáři, daňoví poradci a mnoho dalších.
155 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 1, písm. m + n
156 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 86, odst. 5
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svobody v délce  několik let  a vedle  toho mu lze  v řízení  o přestupku uložit  pokutu 

v řádech několik tisíc Kč157, což má na nápravu odsouzeného bezpochyby nulový efekt a 

citově  ho  tato  pokuta  (dle  mého  názoru)  vůbec  nezasáhne,  resp.  nebude mít  žádný 

výchovný efekt.

157 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 705.
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7 Zvláštní druhy řízení

Jak  již  z názvu  vyplývá,  zvláštní  druhy  řízení  obsahují  konkrétní  odchylky, 

kterými  se  tyto  druhy  řízení  odlišují  od  „standardního“  řízení  o  přestupku.  Tyto 

odchylky  lze  spatřovat  např.  v  pluralitě  skutků,  pro  které  je  vedeno  řízení  nebo 

v pluralitě podezřelých ze spáchání přestupků, které spolu souvisejí nebo v samotném 

způsobu rozhodnutí o přestupku. Mezi zvláštní druhy řízení zákon řadí společné řízení, 

adhezní řízení a příkazní řízení. 

7.1 Společné řízení

Zákonné ustanovení o společném řízení je projevem jedné ze zásad fungování 

veřejné správy, a tou je požadavek, aby veřejná správa rozhodovala hospodárně a bez 

zbytečných průtahů. Dále pak se jedná o projev absorpční zásady. Společné řízení může 

být zahájeno proti jednomu obviněnému v případě, že se dopustil několika přestupků ve 

stejné oblasti veřejné správy a k jejich projednání je věcně a místně příslušný tentýž 

správní orgán.158 Důvodná zpráva k tomuto ustanovení zákonu vymezuje „stejnou oblast 

veřejné  správy“  jako  „souvislost  přestupků  ohledně  jimi  chráněného  objektu.“159 

Předmětná  formulace  tohoto  ustanovení  též  zamezuje  situaci,  aby  pověřená  úřední 

osoba nerozhodovala o přestupcích v oblasti,  ve které nemá k rozhodování  příslušné 

znalosti  a  vědomosti.160 Toto  ustanovení  začalo  být  využíváno  (nebo  zneužíváno) 

jistými podnikatelskými subjekty,  které využívají  společného řízení k řešení několika 

desítek až stovek přestupků spáchaných v oblasti přestupků proti provozu na pozemních 

komunikacích.161 Společné řízení musí správní orgán nařídit obligatorně, jelikož zákon 

výslovně stanovuje povinnost správního orgánu nařídit společné řízení a nenechává mu 

možnost  správního  uvážení.162 Ustanovení  §  88,  odst.  5  zákon  o  odpovědnosti  za 

přestupky a řízení o nich sice uvádí, že: „k urychlení řízení nebo z jiného důležitého 

důvodu  lze  jednotlivý  skutek  ze  společného  řízení  usnesením vyloučit  a  vést  o  něm 

samostatné  řízení“  nicméně  se  domnívám,  že  tímto  důvodem  nemůže  být  pouhá 

158 Zákon č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 87
159 Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, K § 88
160 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 719.
161 Např. https://virtualniprovozovatel.cz/
162 „Pokud se podezřelý dopustil více přestupků…projednají se ve společném řízení“
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domněnka správního orgánu, že zde dochází ke zneužívání procesních ustanovení řízení 

o  přestupku.  Společné  řízení  lze též  vést  v případě  plurality  obviněných z přestupku 

nebo přestupků, přičemž musí být splněný stejné podmínky jako v případě společného 

řízení o více skutcích proti jednomu obviněnému. I v tomto případě lze věc vyloučit 

k samostatnému  projednání.  Může  se  typicky  jednat  o  situace,  kdy  se  jednomu 

z obviněných nedaří doručovat a tím vznikají v řízení o přestupku průtahy nebo pokud 

v řízení o přestupku vyjde najevo, že nejsou splněný podmínky pro společné řízení. 

7.2 Příkazní řízení

Příkazní  řízení  je  zkrácená  forma  obecného  řízení  o  přestupku.163 Smyslem 

příkazního řízení  je  rozhodnutí  o  přestupku pouze  na základě  dostupných informací 

správního orgánu bez nutného výslechu podezřelého ze spáchaného přestupku, či bez 

možnosti podezřelého vyjádřit se k jednotlivým pokladům na základě kterých správní 

orgán příkaz vydal. Zákon o odpovědnosti za přestupky rozlišuje 2 formy příkazního 

řízení, a to příkaz a příkaz na místě.

7.2.1 Příkaz

Doručený příkaz v rámci řízení o přestupku představuje dvojí funkci. Jedná se 

o nepravomocné rozhodnutí o přestupku a zároveň nahrazuje oznámení o zahájení řízení 

o přestupku, pokud je příkaz prvním úkonem v řízení.164 Příkaz nelze vydat ve věcech 

zahajovaných se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem, v adhezním řízení a ve 

věcech  řízení  proti  mladistvým.165 V případě  zákazu  rozhodnout  příkazem  v řízení 

o přestupku, k jehož zahájení dala souhlas osoba přímo postižená přestupkem, vychází 

tento  zákaz  z povahy  věci,  jelikož  by  osoba  přímo  postižená  přestupkem  ztratila 

možnost vzít svůj souhlas zpět166 a byla by tak zkrácena na svých právech. V případě 

rozhodování o náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení vychází zákaz ze 

skutečnosti  že:  „posouzení  této  škody,  resp.  bezdůvodného  obohacení  je  zpravidla 

163HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.  Správní právo procesní.  6. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-365-0. s. 234.
164 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 194.
165 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 90
166 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 737.
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poměrně  složité  a neodpovídá  charakteru  příkazního  řízení,  které  má  být  zrychlené 

a zjednodušené.“167 Ve věci mladistvých je pak tento zákaz dán zvýšenou ochrannou 

mladistvých v rámci trestního řízení  v širším smyslu, jelikož mladistvý „nemusí plně 

chápat důsledky tohoto řízení, respektive důsledky vyplývající z nepodání odporu.“168 Je 

nutné zmínit, že na rozdíl od trestního příkazu vydávaného dle trestního řádu, u příkazů, 

kterým je rozhodováno o přestupku platí zásada reformatio in peius, tedy v případě, že 

obviněný  podá  proti  příkazu  odpor,  správní  orgán  nesmí  uložit  obviněnému  vyšší 

správní trest (více v kapitole 8.1.3. Odpor) a věc se bude projednávat před příslušným 

správním orgánem, kde proběhne „standardní“ řízení o přestupku, v rámci kterého bude 

moct obviněný uplatňovat svá práva, které mu dávají příslušné zákony.

7.2.2 Příkaz na místě

Příkaz na místě je zvláštním druhem příkazu,  který obsahuje určité odchylky 

spočívající ve způsobu doručování příkazu, možnosti uplatnění opravných prostředků 

proti  příkazu na místě nebo ve způsobu vyhotovení  příkazu na místě.  Pro příkaz na 

místě je specifické, že je může vydat jiný správní orgán, než který by byl jinak příslušný 

k projednání přestupku. Tímto jiným správním orgánem může být např. orgán Policie 

České republiky, orgán Vojenské policie, orgán Státní báňské správy, orgán Inspekce 

práce, nebo strážník obecní police.169 Příkaz na místě se vydává formou příkazového 

bloku.  Příkazové bloky mají  standardizovaný  vzor  a  vydává je  Ministerstvo  financí 

České republiky. Příkazový blok musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, zejména 

musí být v příkazovém bloku identifikována osoba obviněného, identifikován správní 

orgán, který příkaz vydává a označení oprávněné úřední osoby, která příkazový blok 

vyhotovila  (resp. vyplnila),  popis skutku, kterého se obviněná osoba svým jednáním 

dopustila,  právní  kvalifikaci  popsaného  skutku,  podpis  obviněné  osoby  a  poučení 

o následcích  podpisu  příkazového  bloku.170 Hlavním  následkem  podpisu  příkazu  na 

místě je nabytí právní moci a vykonatelnosti příkazu na místě. Nabytím právní moci 

příkazu na místě ztrácí obviněný možnost podat proti příkazu jakýkoliv řádný opravný 

167 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 737.
168 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 738.
169 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 196.
170 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 92
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prostředek,  popř.  správní  žalobu  k příslušnému  správnímu  soudu.171 V případě,  že 

příslušný  správní  orgán  resp.  oprávněná  úřední  osoba  uděluje  peněžitý  trest,  vydá 

obviněnému buď příkazový blok na peněžitou povinnost na místě  zaplacenou anebo 

příkazový  blok  na  peněžitou  povinnost  na  místě  nezaplacenou  v závislosti  na 

skutečnosti, zdali je obviněný schopen peněžitou povinnost splnit na místě či nikoliv.172 

Příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou je pak řádným exekučním titulem, na 

základě kterého lze vést exekuční vymáhání povinnosti stanovené v příkazovém bloku. 

Smyslem  příkazu  na  místě  je  urychlení  řešení  zpravidla  bagatelních  přestupků, 

u kterých obviněná osoba nerozporuje své protiprávní jednání.                

7.3 Adhézní řízení

Řízení o náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení zákon označuje jako 

jedno  ze  zvláštních  řízení,  nicméně  „z  povahy  věci  se  nemůže  jednat  o  samostatné 

řízení,  nýbrž pouze o řízení…které je  součástí  řízení  o přestupku.“173 Správní  orgán 

může rozhodovat  pouze o náhradě  škody, či  vydání  bezdůvodného obohacení,  která 

vznikla v přímé souvislosti se spáchaným přestupkem a vzhledem k zásadě in dubio pro 

reo  může tuto náhradu pouze přiznat v nejnižší možné prokázané výši, a to pouze za 

situace, že je výše škody nebo bezdůvodného obohacení dostatečně prokázána. Nelze 

tedy po správním orgánu výlučně za účelem zjištění  výše škody požadovat ohledání 

místa přestupku či zpracování revizního znaleckého posudku. Stejně tak správní orgán 

nemůže rozhodovat o nemajetkové újmě poškozeného, jako jsou duševní útrapy, újma 

na cti  nebo jiných zásahů do přirozených práv člověka.  Správní orgán může přiznat 

nárok uplatněný poškozeným v plné výši, nebo pouze částečně nebo uplatněný nárok 

nepřiznat  poškozenému  vůbec.  Žádný  ze  způsobů  rozhodnutí  o  uplatněném  nároku 

poškozeným nezbavuje poškozeného práva uplatnit svůj nárok před příslušným soudem, 

171 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2004, č. j. 6 As 49/2003-46, později publikován 
ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod číslem 505/2005 a jehož uvedená právní věta zní: 
„Pokud soudní řád správní označuje za nepřípustnou žalobu proti  správnímu rozhodnutí, vůči  němuž 
žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky [§ 68 písm. a) s. ř. s.], tím spíše (a minori ad maius) musí 
být nepřípustná žaloba proti rozhodnutí (zde: rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení podle § 84 a 
násl.  zákona ČNR č.  200/1990 Sb.,  o přestupcích),  které bylo vydáno v důsledku souhlasu účastníka 
řízení, a tedy jeho vědomého rozhodnutí, že přestupek nebude projednáván v řízení, jehož předmětem by 
bylo skutkové i právní posouzení jeho jednání.“
172 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 92
173 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 172.
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a to postupem stanoveným Občanským soudním řádem. Rozhodnutím o tom, zdali byl 

či nebyl spáchán přestupek, jsou pak civilní soudy vázány a vycházejí z něj v případném 

sporu o náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení,  či uspokojení nemajetkové 

újmy.174

174 Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, § 135
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8 Řádné, mimořádné, dozorčí prostředky a soudní přezkum

Smyslem opravných  a  dozorčích  prostředků  je  náprava  pochybení  správních 

orgánů, které rozhodovaly v řízení o přestupku jako orgány 1. stupně. Mimořádnými 

opravnými prostředky a dozorčími prostředky lze též napravit i pochybení odvolacích 

správních  orgánů.  Soudní  přezkum  pak  slouží  jako  ochrana  před  nezákonnými 

rozhodnutími veřejné správy, které zaručuje Listina základních práv a svobod.175 Tato 

pochybení mohou spočívat ve skutkových omylech, chybné právní kvalifikaci skutku 

nebo v procesních pochybeních správního orgánu v rámci  řízení  o přestupku. Cílem 

výše  uvedených  institutů  je  pak  přezkum  rozhodnutí  a  případná  náprava 

přezkoumávaných rozhodnutí v případě, že rozhodnutí je vadné z jednoho nebo z více 

výše  uvedených  hledisek.  Přezkum  těchto  rozhodnutí  pak  lze  rozdělit  na  přezkum 

vnitřní,  kdy  o vydaném  rozhodnutí  správního  orgánu  rozhoduje  jiný,  zpravidla 

nadřízený  správní  orgán  a  přezkum  vnější,  kdy  správní  rozhodnutí  přezkoumává 

nezávislý soud, tzv. soudní přezkum.176 Dále je nutné od sebe striktně rozlišit dozorčí 

prostředky  a  opravné  prostředky.  Podání  opravného  prostředku  má  zcela  ve  své 

dispozici účastník řízení o přestupku, který je nespokojen s rozhodnutím v rámci řízení 

o přestupku, vedle toho dozorčí prostředky jsou prostředky správního úřadu, který je 

musí uplatnit z úřední povinnosti. Účastník řízení má pouze právo podat nadřízenému 

správnímu  orgánu  podnět  pro  zahájení  přezkumného  řízení  v rámci,  kterého  je 

nadřízený správní orgán oprávněn uplatnit dozorčí prostředky.

8.1 Řádné opravné prostředky

Řádné  opravné  prostředky  směřují  vždy  proti  nepravomocnému  rozhodnutí 

orgánu  1.  stupně.  Těmito  řádnými  opravnými  prostředky  jsou  odvolání,  rozklad 

a odpor.177

175 Listina základních práv a svobod, čl. 36, odst. 2
176HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.  Správní právo procesní.  6. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-365-0. s. 241.
177 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 183.
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8.1.1 Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o přestupku je řádným opravným prostředkem, jehož 

cílem  je  zrušení  nepravomocného  rozhodnutí  (v  širším  smyslu)  správního  orgánu. 

Odvolání má vždy devolutivní  účinek,  tedy že o odvolání  rozhoduje jiný,  nadřízený 

správní orgán a suspenzivní účinek, tedy že včas podaným odvoláním se odkládá právní 

moc a vykonatelnost rozhodnutí o přestupku. Ne vždy musí mít odvolání devolutivní 

účinek, v případě, že správní orgán, který o věci rozhodoval v 1. stupni, plně vyhoví 

odvolateli  a zároveň změnou rozhodnutí  nezpůsobí újmu ostatním účastníkům řízení 

o přestupku nebo pokud všichni zúčastnění vyjádřili souhlas s touto změnou rozhodnutí. 

Proto,  aby odvolání  vyvolalo zmíněné účinky,  musí  být  včasné,  přípustné a  podáno 

oprávněnou osobou. Obecnou lhůtu pro podání odvolání upravuje § 83 správního řádu 

a činí 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze doručit ústně do protokolu, 

prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem, prostým e-mailem 

a  následně  e-mail  potvrdit  kvalifikovaným  způsobem  a  nakonec  prostřednictvím 

provozovatele  poštovních  služeb,  přičemž není  rozhodné,  kdy je  odvolání  doručeno 

správnímu  orgánu,  ani  kdy  provozovatel  zahájil  přepravu  podaného  odvolání,  ale 

výlučně den, kdy bylo odvolání předáno provozovateli poštovních služeb k přepravě.178 

Odvolání je přípustné proti všem rozhodnutím správních orgánů vyjma těch, u kterých 

zákon to výslovně nepřipouští. Rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat, jsou např. 

usnesení, která se pouze poznamenávají  do spisu.179 Kdo je oprávněn podat odvolání 

(a do jakého výroku) upravuje speciálně zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich  v  §  96.  Obviněný  je  oprávněn  podat  odvolání  proti  rozhodnutí  o  přestupku 

v celém rozsahu, poškozený pouze do výroku, který se týká výroku o náhradě škody, 

vydání bezdůvodného obohacení a do výroku o výši nákladů spojených s uplatněním 

uvedených nároků. V případě nezletilých může zákonný zástupce, opatrovník a orgán 

sociálně-právní ochrany dětí podat odvolání do všech výroků, které se přímo či nepřímo 

dotýkají  mladistvého  obviněného.  V případě,  že  mladistvý  během řízení  dospěje  do 

věku 18 let, právo na podání odvolání má již výlučně on a případné odvolání zmíněných 

osob a orgánů by mělo být zamítnuto jako odvolání podané neoprávněným subjektem.

178 Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 50 Cm 13/1994
179 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 797.
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8.1.2 Rozklad

Rozklad  je  řádným  opravným  prostředkem,  který  směřuje  proti  rozhodnutí 

ústředního  správního  úřadu,  ministra  nebo  vedoucího  jiného  ústředního  správního 

úřadu, který rozhodoval o přestupku v 1. stupni. „Jedná se tedy o rozhodnutí vydaná 

správními  orgány,  které  nejsou  podřízeny  dalšímu  správnímu  orgánu,  pouze  jeho 

vedoucímu.“180 Stejně  jako  odvolání,  má  rozklad  suspenzivní  účinek,  ale  již  nemá 

devolutivní účinek. Ve věci rozkladu se postupuje dle stejných ustanovení, jako ve věci 

odvolání, nevylučuje-li to povaha věci.181 O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí 

ústředního správního úřadu.182 V případě podání rozkladu nastane situace, že o rozkladu 

bude rozhodovat stejný správní orgán, který rozhodoval ve věci v 1. stupni. Z tohoto 

důvodu  předkládá  ministrovi  nebo  vedoucímu  ústředního  úřadu  návrh  rozhodnutí 

o rozkladu rozkladová komise. Rozkladová komise musí být vždy nejméně pětičlenná, 

přičemž musí  být  složena z odborníků,  kteří  z většiny nejsou zaměstnanci  správního 

úřadu, který ve věci rozhodoval v 1. stupni.183 Počet členů komise může být vyšší, stejně 

tak může být více rozkladových komisí s ohledem na jejich specializaci či s ohledem na 

množství případů, ke kterým musí předkládat své návrhy. Rozkladová komise se usnáší 

na návrhu rozhodnutí, který předkládá ministrovi nebo vedoucímu ústředního správního 

úřadu. Tímto návrhem ovšem ministr  nebo vedoucí ústředního správního úřadu není 

vázán, nicméně se předpokládá, že k tomuto návrhu bude přihlížet a na základě tohoto 

návrhu vydá rozhodnutí.184 V rámci řízení o přestupku se lze s rozkladem setkat např. 

v rámci zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů185 nebo zákona č. 412/2005 

Sb.,  o  ochraně  utajovaných  informací  a  o  bezpečnostní  způsobilosti  nebo například 

zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.186

180 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 809.
181 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 152
182 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 152
183 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 152
184 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 812.
185 Např. zde: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=37074
186 Např. zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15632.html
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8.1.3 Odpor

Odpor je dalším z řádných opravných prostředků, který směřuje proti  příkazu 

správního orgánu.187 Na rozdíl od odvolání, právním následkem odporu je vždy zrušení 

napadnutého rozhodnutí. Podání odporu tedy nemá za následek přezkum příkazu. Pro 

příkaz  platí  zásada  zákazu  reformatio  in  peius,  přičemž to  platí  pro druh správního 

trestu  i  pro  výměru  správního  trestu.188 Tato  zásada  ovšem  neplatí  bez  výjimky. 

V průběhu  řízení  může  vyjít  najevo,  zejména  s ohledem  na  rozsah  provedeného 

dokazování, že skutek, pro který je vedeno řízení o přestupku, může mít zcela jinou 

právní kvalifikaci a správní orgán je povinen změnit  právní kvalifikaci  předmětného 

skutku. V takovémto případě není správní orgán vázán svým předchozím rozhodnutím 

vydaným ve formě příkazu, a může udělit správní trest jiného druhu nebo vyšší výměru 

správního trestu.189 Vše výše uvedené neplatí v případě, že příkazem bylo uděleno pouze 

napomenutí, jelikož pokud by tomu tak nebylo, byl by orgán v rozhodnutí o přestupku 

nucen opět udělit napomenutí nebo řízení zastavit.

8.2 Mimořádné opravné prostředky

Společným  znakem  mimořádných  opravných  prostředků  je  skutečnost,  že 

směřují  vždy proti  pravomocnému rozhodnutí  orgánu 1. nebo 2. stupně.  Mimořádné 

opravné prostředky, které lze uplatnit proti pravomocnému rozhodnutí, vydané v rámci 

řízení o přestupku jsou obnova řízení a nové rozhodnutí.

8.2.1 Obnova řízení

Smyslem obnovy řízení je náprava skutkových omylů, na základě kterých bylo 

vydáno pravomocné rozhodnutí.190 Řízení o obnově řízení lze zahájit podáním žádosti 

účastníka  řízení  nebo  z  moci  úřední,191 v případě  mladistvých  též  podáním  žádosti 

zákonného  zástupce,  opatrovníka  nebo  orgánu  sociálně-právní  ochrany  dětí.192 V 

187 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 150
188 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 205.
189 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 90
190 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 614.
191 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 100
192 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 72

49



případě zahájení obnovy řízení z moci úřední, se ale již teoreticky nejedná o mimořádný 

opravný prostředek,  ale  o prostředek dozorčí.193 Důvody, pro které lze zahájit  řízení 

o obnově  řízení,  jsou  taxativně  vymezeny  ve  správním  řádu,  prvním  důvodem  je 

skutečnost, že vyšly najevo nové skutečnosti, nebo důkazy, které existovaly již v době, 

kdy bylo rozhodováno o přestupku a účastník je nemohl uplatnit v řízení, protože mu 

nebyly známy, resp. nemohl je uplatnit  bez vlastního zavinění.194 To stejné platí  pro 

důkazy a skutečnosti,  které  následně zjistil  správní  orgán, který v řízení  o přestupku 

rozhodoval. Typicky se může jednat o nalezení videozáznamu z bezpečnostních kamer, 

jehož existence nebyla účastníkovi nebo správnímu orgánu známa nebo se může jednat 

o nalezené soukromé listiny (smlouvy, směnky a jiné cenné papíry). Dalším důvodem je 

skutečnost, že rozhodnutí o přestupku bylo vydáno na základě rozhodnutí, které bylo 

později zrušeno nebo změněno. Takovýmto rozhodnutím může být například rozhodnutí 

o předběžné otázce vydané dle § 57, odst. 3 správního řádu.195 V rámci řízení o obnově 

řízení je pak předmětem řízení, zdali: „tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou 

odůvodňovat  jiné řešení otázky,  jež byla předmětem rozhodování.“196 Správní orgán, 

který   o  obnově  řízení  rozhoduje,  musí  posoudit,  zdali  nově  předkládané  důkazy 

a uváděné skutečnosti jsou relevantní vzhledem k rozhodnutí o přestupku a zdali jsou 

samy  o  sobě  nebo  ve  spojení  s již  předloženými  důkazy  schopné  vést  k jinému 

rozhodnutí  o  přestupku.  Obligatorně  je  správní  orgán z moci  úřední  povinen nařídit 

řízení  o  obnově  řízení  na  základě  zjištěné  skutečnosti,  že  vydané  rozhodnutí  bylo 

dosaženo trestným činem.197 Zákon volí takto obecnou formulaci z důvodu, aby v sobě 

obsahovala i trestné činy, které nesouvisí s výkonem státní moci. Nicméně, zpravidla se 

bude jednat  o úplatkářské  trestné  činy198,  trestný  čin  křivé  výpovědi  a  nepravdivého 

znaleckého posudku199 nebo trestné činy úředních osob.200 Řízení o obnově řízení má 

dvě  procesní  části.  První  částí  je  řízení  o  obnově  řízení,  kde  se  rozhoduje  o  výše 

uvedeném.  V případě,  že  správní  orgán  shledá  důvody  pro  povolení  nebo  nařízení 

193 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 209.
194 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 616.
195 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 616.
196 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 100
197 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 100
198 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, Hlava X, Díl 3 – Úplatkářství
199 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, § 346
200 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, Hlava X, Díl – 2 – Trestné činy úředních osob
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obnovy řízení, zahájí se nové řízení o přestupku. V novém řízení o přestupku mohou 

účastníci  uplatnit  veškeré důkazy a uvádět  skutečnosti.  Výsledkem řízení po obnově 

může  být  vydání  nového  rozhodnutí  o  přestupku,  které  může  být  pro  obviněného 

příznivější,  stejně  tak  může  být  vydáno  úplně  stejné  rozhodnutí,  ale  též  může  být 

vydáno i rozhodnutí, které je méně příznivé pro obviněného, protože u obnovy řízení 

neplatí zákaz reformatio in peius. Subjektivní lhůta pro podání žádosti o obnovu řízení 

jsou 3 měsíce a počíná běžet ode dne, kdy se pachatel přestupku dozvěděl o důvodu pro 

zahájení přezkumného řízení, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. 

Pro nařízení obnovy řízení z moci úřední platí pro správní orgán též 3letá lhůta, ale do 

této 3leté lhůty musí být rozhodnutí  o nařízení  obnovy řízení správním orgánem již 

vydáno. Dále pak na nařízení obnovy řízení musí existovat veřejný zájem. V případě, že 

se  řízení  obnovuje  z důvodu,  že  bylo  vydání  rozhodnutí  dosaženo  trestným činem, 

počíná  tato  lhůta  běžet  dnem,  kdy nabylo  právní  moci  rozhodnutí  o  trestném činu, 

kterým bylo dosaženo vydání rozhodnutí.

8.2.2 Nové rozhodnutí

Nové  rozhodnutí  není  prostředkem  přezkumu  pravomocného  rozhodnutí 

v pravém  slova  smyslu,  nicméně  novým  rozhodnutím  může  být  modifikováno 

pravomocné rozhodnutí správního orgánu. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich celkem upravuje 3 případy, kdy lze vydat nové rozhodnutí. Prvním případem je 

vydání  rozhodnutí,  kterým  se  upouští  od  výkonu  zbytku  správního  trestu  zákazu 

činnosti.  Proto,  aby  správní  orgán vydal  nové rozhodnutí,  musí  pachatel  dostatečně 

prokázat svým způsobem života nebo učiněním potřebných opatření, že dalšího výkonu 

trestu  zákazu činnosti  není  potřeba.  Těmito  opatřeními  může být  například  zahájení 

protialkoholního  léčení  pachatele.  Další  důvodem pro  vydání  nového  rozhodnutí  je 

skutečnost,  že pachatel  ve stanové lhůtě nenahradil  škodu nebo nevydal bezdůvodné 

obohacení  poškozenému.  Obsahem  nového  rozhodnutí  je  pak  zrušení  výroku 

o podmíněném odkladu správního trestu a uložení  správního trestu.  V tomto případě 

nedává zákon správnímu orgánu možnost správního uvážení a v případě,  že pachatel 

nesplní podmínky pro podmíněný odklad uložení správního trestu, musí správní orgán 
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nové  rozhodnutí  vydat  vždy.201 Posledním,  ne  příliš  obvyklým  důvodem,  je  účast 

pachatele  na  přestupkové  amnestii,  kterou  je  oprávněn  vyhlásit  prezident  České 

republiky.  V novém  rozhodnutí  správní  orgán:  „rozhodne  o  účasti  pachatele  na 

amnestii  tak,  že zruší uložený správní trest nebo jeho dosud nevykonanou část nebo 

uloží správní trest v jiné výměře anebo nařídí vyřazení přestupku z evidence přestupků 

vedené Rejstříkem trestů.“202

8.3 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu a soudní přezkum

Žaloba  proti  rozhodnutí  správního  orgánu  je  nástrojem  soudního  přezkumu 

správních  rozhodnutí.  Právo  na  přezkum  správních  rozhodnutí  zaručuje  Listina 

základních práv a svobod. Institut žaloby proti rozhodnutí správního orgánu upravuje 

zákon  č.  150/2002  Sb.,  soudní  řád  správní  (dále  je  „soudní  řád  správní“).  Aktivně 

legitimován je kdokoliv, kdo tvrdí, že byl rozhodnutím správního orgánu zkrácen na 

svých  (veřejných  subjektivních)  právech.203 Zpravidla  se  bude  jednat  o  obviněného, 

nicméně i  ostatní účastníci  řízení  jsou aktivně legitimováni  k podání správní žaloby. 

Žalobce, kterému byl uložen správní trest, se žalobou může domáhat zrušení takového 

rozhodnutí,  upuštění  od  uloženého  trestu  nebo  jeho  snížení  v mezích  dovolených 

zákonem.204 Žalobce se prostřednictvím eventuálního petitu může domáhat i všeho výše 

uvedeného.  V případě,  že  se  žalobce  domáhá  zrušení  napadnutého  rozhodnutí  nebo 

moderace  trestu,  zkoumá  správní  soud  nejdříve,  zdali  trest  byl  uložen  v zákonem 

stanovených mezích, pokud nikoliv jedná se o důvod pro zrušení celého rozhodnutí. 

V případě, že je správní trest uložen v mezích zákona, zkoumá soud, zdali správní orgán 

využil  postup  stanovený  zákonem  pro  uložení  pokuty,  tedy  zdali  přihlédl  ke  všem 

přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, které mohou mít vliv na výši pokuty, zdali je 

dostatečně zřejmé, jaké úvahy vedly správní orgán k uložení správního trestu v určité 

výši a zdali správní trest vyhovuje podmínce přiměřenosti. „Právo moderace trestu za 

správní  delikt  představuje  výjimku  z  jinak  výlučně  kasační  soudní  kontroly  v  rámci 

správního  soudnictví.  V  případě  návrhu  na  snížení  trestu  či  upuštění  od  něj  soud 

vychází z důvodů, které správní orgán vedly ke stanovení dané výše trestu; teprve poté 

201 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 827.
202 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 99
203Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, §65
204Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, §65
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může  tyto  důvody  přezkoumat  a  popřípadě  dospět  k  závěru,  že  jde  o  trest  zjevně 

nepřiměřený.“205 Před podáním žaloby musí žalobce nejdříve vyčerpat všechny řádné 

opravné prostředky, tedy podat odvolání nebo rozklad. Lhůta pro podání správní žaloby 

činí  2  měsíce  ode  dne  doručení  písemného  vyhotovení.206 Podání  žaloby  pak  nemá 

odkladný  účinek,  nicméně  odkladný  účinek  správního  rozhodnutí  může  žalobce 

navrhnout a správní soud je oprávněn odkladný účinek přiznat.207 Nutno je také zmínit, 

že  v případě,  že  žalobce  nesouhlasí  s rozhodnutím  soudu,  je  oprávněn  podat  proti 

rozhodnutí správního soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud by 

žalobce ani s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu nesouhlasil, je oprávněn podat 

ústavní stížnost k Ústavnímu soudu a pokud by žalobce nesouhlasil ani s rozhodnutím 

Ústavního soudu, je možné podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.208

205 BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, P., SOCHOROVÁ, V., ŠEBEK, P.: Soudní řád 
správní – online komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016, k § 65
206Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, §72
207Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, §73
208 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 210-211.
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9 Náklady řízení

Během  řízení  o  přestupku  vznikají  správnímu  orgánu  a  účastníkům  řízení 

o přestupku  náklady.  Náklady  řízení  dělíme  na  2  základní  skupiny,  na  náklady 

všeobecné a na náklady účastníků řízení. Všeobecné náklady vznikají správnímu orgánu 

a  spočívají  v nákladech  na  provoz  administrativních  služeb,  platy  úředních  osob, 

poštovné apod.209 Tyto  náklady nese správní  orgán,  který  získává  zdroje  na hrazení 

předmětných nákladů z rozpočtů obcí, krajů a státního rozpočtu. Obecně mají náklady 

řízení funkci preventivní, jejímž smyslem je prevence před zneužíváním a zahlcováním 

správních orgánů a funkci represivní, jejímž smyslem je postižení osoby, která porušila 

svou zákonnou povinnost, a z tohoto důvodu vznikly správnímu orgánu náklady, které 

by bez tohoto porušení zákonné povinnosti nevznikly. V případě řízení o přestupku mají 

náklady řízení výlučně represivní funkci, a to právě z důvodu, že řízení o přestupku je 

řízením, které se zahajuje z důvodu porušení zákonné povinnosti obviněného. Zákon o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich obsahuje speciální dílčí úpravu nákladů řízení 

ve vztahu ke správnímu řádu. Povinnost nahradit náklady řízení lze obviněnému uložit 

pouze v případě, že byl uznán vinným.210 Právní teorie se zatím neshodla na tom, zdali 

v případě  schválení  dohody  o  narovnání  má  správní  orgán  společně  s tím  uložit 

pachateli náhradu nákladů řízení, jelikož obsahem dohody o narovnání není uznání viny 

pachatele, ale pouze prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán.211 § 79 správního 

řádu, upravující obecnou úpravu nákladů řízení, je prováděn vyhláškou č. 520/2005 Sb., 

o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a 

o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „nákladová vyhláška“). Paušální částka 

nákladů řízení o přestupku činí 1.000 Kč.212 V případě složitějších případů se tato částka 

zvyšuje. Co jsou zvláště složité případy, není zákonem nikde definováno. Mohlo by se 

jednat o případy, kdy je vedeno společné řízení pro větší počet skutků s velkým počtem 

obviněných a s tím spojená nutnost provedení velkého množství důkazů a zpracování 

209HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.  Správní právo procesní.  6. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-365-0. s. 182.
210 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 95
211 Např.  Narovnání  v  řízení  o  přestupcích,  článek  dostupný  na: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/narovnani-v-rizeni-o-prestupcich-106464.html
212Vyhláška č.  520/2005 Sb. o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, § 6
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vysokého  množství  podkladů.213 Ve zvláště  složitých  případech  se  paušální  částky 

zvyšuje o dalších 2.500,00 Kč, tedy celkem bude paušální částka nákladů řízení uložená 

obviněnému činit 3.500,00 Kč. Dalším důvodem pro zvýšení paušální částky nákladů 

řízení je přibrání znalce z jiného oboru, než je obor dopravy, obor zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie nebo toxikologie.214 Přibráním znalce se rozumí vydání usnesení v průběhu 

řízení o přestupku o ustanovení znalce. „Správní orgán pak znalci uloží, aby písemně 

vypracoval  posudek na předmětnou problematiku a předložil  mu jej  ve lhůtě,  kterou 

současně určí. Může znalce také vyslechnout.“215 Pro přibrání znalce,  a s tím spojené 

zvýšení paušální částky nákladů řízení,  musí být splněno několik podmínek, a to že 

oprávněné úřední osoby nemají dostatečné odborné znalosti na to, aby věc posoudily 

samy, a zároveň rozhodnutí o přestupku je závislé právě na zjištěních ze znaleckého 

posudku.  Znaleckou  problematiku  upravuje  zákon  č.  36/1967  Sb.  o  znalcích  a 

tlumočnících,  a výčet jednotlivých znaleckých oborů a odvětví  obsahuje vyhláška č. 

123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké 

činnosti. Jiným oborem ve smyslu § 6 odst. 2 nákladové vyhlášky tak může být např. 

obor  bezpečnosti  práce,  ekonomiky,  elektroniky,  energetiky,  chemie  atd.216 V těchto 

případech  se též  částka  paušální  částka  nákladů  řízení  navyšuje  též  o 2.500,00 Kč. 

V případě  že  byl  přibrán  znalec  z oboru  dopravy,  oboru  zdravotnictví  odvětví 

psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se částka 5.000,00 Kč.217 V případě, že je přibráno 

více znalců, částky se sčítají. Maximální výše paušální částky nákladů řízení však nikdy 

nesmí přesáhnout částku 10.000,00 Kč.218 Dalšími náklady účastníků řízení jsou náklady 

poškozeného, který uplatnil svůj nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného 

obohacení v rámci řízení o přestupku. Proto, aby byly náklady poškozenému přiznány, 

musí být ve věci  uplatnění  svých nároků úspěšný, přičemž platí,  že v případě,  že je 

úspěšný pouze částečně, správní orgán mu přiznané náklady poměrně sníží vzhledem 

213 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 984.
214Vyhláška č. 520/2005 Sb. o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, § 6
215 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-751-4. 
s. 983.
216Vyhláška č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké 
činnosti, příloha č. 1
217Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, § 6
218Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, § 6
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k míře jeho úspěšnosti ve věci.219 Za účelně vynaložené náklady lze považovat zejména 

náklady  na  právní  zastoupení,  hotové  výdaje  poškozeného  a  ušlý  výdělek 

poškozeného.220 Náklady na  právní  zastoupení  se  řídí  vyhláškou č.  177/1996 Sb.,  o 

odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní 

tarif), která stanovuje tarifní hodnotu pro řízení o přestupku částku 5.000,00 Kč.221 To 

znamená, že zákon přiznává poškozenému náhradu 1.500,00 Kč222 za jeden úkon právní 

služby jeho právního zástupce, což ne vždy pokryje skutečné náklady poškozeného na 

právní zastoupení při uplatňování jeho nároků v rámci řízení o přestupku. Mezi hotové 

výdaje řadíme stravné, nocležné a jízdné a jejich výše a pravidla pro přiznání se řídí 

nákladovou  vyhláškou  a  v případě  stravného  též  zákonem  č.  262/2006  Sb.  zákoník 

práce. Výše ušlého výdělku se pak stanovuje na základě a postupem dle § 1 nákladové 

vyhlášky.  Všechny  výše  uvedené  náklady  poškozeného  má  v případě,  že  je  jejich 

náhradu správní orgán přizná, povinnost nahradit pachatel přestupku. Dalšími náklady 

řízení  o  přestupku  může  být  např.  znalečné,  které  náleží  soudnímu  znalci,  který 

vypracoval znalecký posudek a tlumočné, které náleží soudnímu tlumočníkovi.  Výše 

znalečného  a  tlumočného  se  řídí  vyhláškou  č.  37/1967  Sb.,  k  provedení  zákona 

o znalcích a tlumočnících. Na náhradu svých nákladů mají též právo svědci, kterým je 

přiznáváno tzv. svědečné, jehož součástí je náhrada ušlého výdělku, náhrada cestovních 

výdajů,  stravného  a  nocležného.  Svědkům,  znalcům,  tlumočníkům  a  jiným osobám 

hradí výše uvedené náklady přímo správní orgán, nikoliv obviněný. K úhradě těchto 

nákladů  využívá  správní  orgán  právě  paušální  částku  uhrazenou  obviněným.  Vedle 

všech  výše  uvedených  nákladů  má  správní  orgán  právo  uložit  jiné  osobě  náhradu 

nákladů řízení, které vznikly správnímu orgánu, že jiná osoba nesplnila svou zákonnou 

povinnost a z tohoto důvodu vznikly správní orgánu zbytečné náklady, které by jinak 

správnímu orgánu nevznikly.223 Těmito osobami může být například svědek, který se na 

základě řádně doručeného předvolání nedostavil k podání svědecké výpovědi, stejně tak 

tlumočník, který se nedostavil k ústnímu jednání nebo znalec.

219 JEMELKA, L. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích. 2. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-7729. s. 793.
220 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 79
221 Vyhláška č. 177/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
poskytování právních služeb (advokátní tarif), § 10
222 Vyhláška č. 177/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
poskytování právních služeb (advokátní tarif), § 7
223 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M.  Správní právo trestní.  Praha: 
Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-219-6. s. 40.
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Závěr

Zákonná úprava řízení o přestupku je moderní zákonnou úpravou odpovídající 

právním úpravám 21. století. Řízení o přestupku zajišťuje dodržování základních práv 

obviněného a ostatních účastníků řízení a splňuje tak požadavky, které na trestní řízení 

v širším  smyslu  kladou  prameny  mezinárodního  práva  a  Listina  základních  práv 

a svobod. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich ve spojení se správním 

řádem pak kvalitně vyvažuje mezi principy, které mají zaručovat spravedlivá a správná 

rozhodnutí  správních  orgánů  s požadavkem  zákonodárce,  aby  správní  orgány 

rozhodovaly  efektivně,  tedy v co možná v nejkratší  době a bez vzniku vysokých či 

nadbytečných nákladů. Právní úprava řízení o přestupku všechno výše uvedené splňuje 

a domnívám se, že zásadní novelizace procesních ustanovení zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich nebude ještě po dlouhou dobu nutná.

Nicméně,  vzhledem  k postavení  řízení  o  přestupku,  jakožto  o  řízení,  kde  je 

rozhodováno o vině a trestu za porušení  povinnosti,  se domnívám, že úprava řízení 

o přestupku by zasluhovala mnohem komplexnější a zejména jednotou úpravu, než je 

tomu  doposud,  a  to  právě  s ohledem  na  předmět  řízení  o  přestupku.  Zákon 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich by měl obsahovat co nejobsáhlejší úpravu 

řízení  o  přestupku,  aby  se  ustanovení  správního  řádu  nemusela  aplikovat  vůbec,  či 

pouze v minimální  možné míře,  či  aplikaci  správního řádu zcela vyloučit,  i  za cenu 

duplicitní  úpravy procesních  postupů správních  orgánů či  úpravu postupu účastníků 

řízení. Pro právního laika musí být stávající úprava řízení o přestupku (kdy se podstatná 

část úpravy řízení o přestupku nachází ve správním řádu) velmi nepřehledná a nutí tak 

obecně účastníky řízení,  kteří  nemají  právní  vzdělání,  pro vyhledání  profesionálního 

právního  zastoupení,  jehož  náklady  mohou  být  ve  výsledku  vyšší,  než  je  případná 

udělovaná  pokuta  ze  strany správního orgánu,  či  uplatněná  škoda nebo bezdůvodné 

obohacení v rámci řízení o přestupku.

Z pohledu aplikace norem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

správním orgánem,  je  zákon psán takovým způsobem, aby mohl  být téměř  strojově 

aplikován,  a  aby  správní  orgán  uplatňoval  správní  uvážení  pouze  ve  výjimečných 

případech. Nicméně i  v situacích,  kdy správní orgán uplatňuje správní uvážení,  dává 

zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  správnímu  orgánu  spolehlivé 

vodítko, jak ve věci postupovat.
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Dle mého názoru, je zákon o odpovědnosti za přestupky spíše koncipován pro 

potřeby správních  orgánů obecních  úřadů,  které  nejčastěji  rozhodují  přestupky proti 

veřejnému  pořádku  nebo  proti  majetku  než  pro  potřeby  specializovaných  správních 

úřadů,  kterými  jsou  například  Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže,  Úřadu  pro 

ochranu  osobních  údajů  nebo  v rámci  výkonu  kompetencí  správního  úřadu  Česká 

národní banka. U těchto vysoce specializovaných správních úřadů (a ČNB) je pak nutné 

stanovit  odchylky  od  „obecného“  řízení  o  přestupku,  které  více  odpovídají  vysoké 

specializaci  a  odbornosti  spojené  s výkonem  pravomoci  a  působnosti  stanovené 

zvláštními zákony.
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