
Závěr a úvahy de lege ferenda 

Problematika dopravních přestupků a jejich trestání je velmi komplikovaná, což ovšem 

neplatí pouze pro dopravní přestupky samotné, ale prakticky pro celou oblast správního práva. 

Na rozdíl od např. práva trestního, jakožto druhé významné oblasti veřejného práva, je právo 

správní nesrovnatelně rozsáhlejší a upravuje širokou škálu lidských činností. V tomto 

důsledku zde také dochází k určitým diskrepancím mezi „law in books“ a „law in action“, 

k čemuž přispívá i skutečnost, že normy správního práva jsou aplikovány velmi často 

osobami bez právnického vzdělání. Tyto všechny okolnosti mě vedly k tomu, abych se ve své 

diplomové práci pokusil analyzovat současnou situaci v oblasti zjišťování, posuzování a 

trestání dopravních přestupků. Jedná se o téma velmi široké, obávám se až bezbřehé, takže 

jsem se mohl zaměřit pouze na vybrané problémy, které jsou dle mého názoru něčím zajímavé 

nebo v praxi působí větší obtíže. 

Velká většina protiprávních jednání v silničním provozu spadá do kategorie přestupků. 

Jen velmi malé množství potenciálních jednání v silničním provozu může dosáhnout intenzity 

trestného činu, což je zcela v souladu s jedním ze základních postulátů trestního práva, a sice 

zásadou subsidiarity trestní represe, kdy postih podle trestního zákona má nastat až jako 

ultima ratio. Zároveň považuji za správné, že velká většina jednání ohrožujících bezpečnost a 

plynulost silničního provozu je výslovně zařazena do kategorie přestupků, tedy správních 

deliktů, které spadají do režimu stanoveného PřesZ. V rámci celého správního práva se totiž 

velmi často objevuje snaha zákonodárce PřesZ poněkud obcházet, a tak se mnohde setkáme 

s kategorií „jiného správního deliktu“, který je velmi často po materiální stránce zcela totožný 

s typickým přestupkem, ale kvůli jinému názvu nelze uplatnit režim PřesZ, který je pro osobu 

obviněnou z přestupku (či obecně správního deliktu) v mnoha ohledech výhodnější a dává jí 

větší možnosti bránit svá práva a oprávněné zájmy. Jsem tedy rád, že se zákonodárce 

k podobným praktikám neuchyluje i v případě dopravních přestupků. 

Zároveň jsou však v přestupkovém řízení o dopravních přestupcích stanoveny 

od standardního přestupkového řízení určité opodstatněné odchylky, které se týkají zejména 

věcné příslušnosti správních orgánů. Na rozdíl od přestupků na jiných úsecích lidské činnosti 

jsou tak zde dány určité pravomoci policii a obecní policii; tyto orgány však mohou přestupky 

řešit jenom velmi omezeně, a to prakticky pouze v blokovém řízení. Jinak se na řešení 

přestupků mohou podílet pouze tím, že podezření z jeho spáchání oznámí příslušnému 

obecnímu úřadu, popř. poskytnou důkazový materiál, který v rámci plnění svých úkolů 

pořídily. V mnoha jiných zemích má policie na úseku dopravních přestupků poněkud větší 



pravomoci, ale nedomnívám se, že by současný systém činil nějaké zásadní obtíže, a zejména 

se obávám, že policie není za současné situace na nějaké masovější projednávání přestupků 

organizačně vybavena. 

Jako poněkud problematickou vidím roli obecní policie. Ta totiž získala poměrně velká 

oprávnění v oblasti sledování dopravních přestupků a mnohdy nabývám dojmu, že obecní 

policie už snad ani nic jiného nedělá. Zejména mě znepokojuje způsob sledování nejvyšší 

dovolené rychlosti, kdy je bohužel zaběhnutou praxí, že se pokuty udělují v místech, kde 

výběr bude co nejvyšší, nikoliv v místech, kde je překročení rychlosti nejnebezpečnější
1
. 

Obecně se mi příliš nelíbí postoj obecních policií napříč republikou, kdy tyto orgány mnohde 

samy sebe pasovaly do role strážců pořádku na silnicích, přičemž zcela ignorují, že úkoly 

obecní policie jsou mnohem širší a dohled na silnicích je relativně marginální náplní její 

práce. V praxi to však podle toho mnohdy nevypadá. Jako příklad lze uvést třeba skutečnost, 

že ze všech přestupků odhalených Městskou policií hl. m. Prahy za první pololetí roku 2010 

tvořily dopravní přestupky téměř 88 %, přičemž v předchozím roce byl tento podíl za stejné 

období dokonce vyšší
2
. 

Ve vlastním přestupkovém řízení vidím několik problematických míst. Předně se jedná o 

poněkud nevhodně stanovenou promlčení dobu; po uplynutí 1 roku od spáchání přestupku jej 

již nelze projednat, přičemž projednáním se dle ustálené praxe rozumí vydání pravomocného 

rozhodnutí. Bylo by vhodné se zamyslet nad jinou konstrukcí této promlčecí doby. Bohužel 

zde proti sobě stojí dva principy, a sice princip právní jistoty a princip spravedlnosti v užším 

slova smyslu. Nelze říci, že by jeden měl být důležitější než ten druhý, ale obávám se, že 

v současné době je pomyslný jazýček vah vychýlen příliš ve prospěch právní jistoty, a 

vzhledem k vysokému nápadu přestupkových věcí se může mnohdy vyplatit taktika 

spočívající v neustálých obstrukcích, a to do doby, kdy uplyne onen 1 rok. Jako ještě 

závažnější problém vidím institut osoby blízké. I když se jedná o ústavně zakotvený princip, 
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každodenní praxe jasně ukazuje, že je neustále zneužíván, a případný přestupce se tak snaží 

akorát vyhnout postihu. Jakkoliv je odpovědnost za přestupek založena na zavinění, vnímám 

současný stav jako neúnosný. Velmi se mi zamlouvá návrh, aby pro přestupky, u nichž není 

možné ztotožnit řidiče (tedy pachatele přestupku), byla zavedena jistá forma objektivní 

odpovědnosti, kdy by za takový přestupek odpovídal provozovatel vozidla. Samozřejmě by 

nebylo v takovém případě správné udělovat body do bodového hodnocení řidiče (vždyť 

provozovatel vozidla nemusí být ani řidičem), ale udělení pokuty by mohlo velmi účinně 

napomoci dosažení účelu přestupkového řízení. V současné době takováto přestupková 

jednání končí naprostým patem, neboť správní orgán se zpravidla dostane do důkazní nouze a 

zcela zjevný přestupek nemůže být nikdy potrestán. Samozřejmě je nutno případné zavedení 

objektivní odpovědnosti za vybrané dopravní přestupky náležitě prodiskutovat a zvážit 

všechny výhody a též všechna rizika, ale domnívám se, že tento směr je v zásadě správný. 

Argument, že institut osoby blízké je institutem ústavněprávním, na mém pohledu na věc nic 

nemění; nikdo nebude nucen sebe nebo svoji osobu blízkou „udat“, ale bude muset nést 

částečně důsledky protiprávního jednání spáchaného vozidlem, jehož je provozovatelem, a jež 

někomu zcela konkrétnímu vědomě poskytnul. Je také zcela nepřípustné poukazem 

na ústavněprávní zakotvení osoby blízké amnestovat úmyslné narušování, ba až bojkotování 

přestupkového řízení, k němuž pod rouškou „osoby blízké“ často dochází. 

Dosti rozpačitě vnímám též zvláštní zákonnou úpravu týkající se dopravních přestupků 

spáchaných mladistvými. Jak uvádím v příslušné kapitole, aplikace obecných ustanovení 

PřesZ o mladistvých je v případě dopravních přestupků dost problematická a pravděpodobně 

nezpůsobuje zamýšlené důsledky. Celé to na mě působí trochu chaoticky a domnívám se, že 

ani odborníkovi v oblasti práva nemusí být vždy úplně jasné, jaké konkrétní dopady třeba na 

výši pokuty má skutečnost, že pachatel přestupku je mladistvý (podrobnosti rozebírám 

v příslušné kapitole). De lege ferenda by asi bylo vhodné trestání mladistvých poněkud 

upravit, a to zejména v souvislosti s úvahami, že by řízení motorových vozidel spadajících do 

skupiny řidičského oprávnění B (jedná se v podstatě o osobní automobily) bylo za určitých 

podmínek umožněno již osobám od 17 let věku. Tím pádem by bylo možno očekávat nárůst 

počtu mladistvých řídících na silnici motorové vozidlo, a proto i problematika přestupků 

těchto mladistvých by se stala poněkud aktuálnější. 

S tím ostatně souvisí i poslední vážná výhrada, kterou vůči současnému systému řešení 

dopravních přestupků mám, a sice systém sankcí. Ty jsou totiž mnohdy stanoveny velmi 

rigidně a příslušný správní orgán má minimální možnost diskrece. Velmi často tak není 

možno postih za různě nebezpečná jednání různých pachatelů od sebe dostatečně 



diferencovat, a mnohdy je tak sankce buď neúměrně tvrdá, nebo zase nepřiměřeně mírná. 

V souladu s tím, co jsem již vyjádřil v příslušné kapitole této práce, se tak domnívám, že by 

stálo nepochybně za úvahu zavedení systému tzv. denních sazeb pokut, tedy pokut, jejichž 

výše se odvíjí od příjmů pachatele, popř. jeho majetkových poměrů. Taková zákonná změna 

by však měla být provedena i s ohledem na zavedenou praxi v oblasti trestního práva, aby pak 

nedocházelo k situacím, že za relativně banální protiprávní jednání bude v rámci 

přestupkového řízení udělena citelnější sankce, než se uděluje v závažnějších případech 

obdobného jednání v rámci trestního řízení. Případné zavedení systému denních sazeb by 

podle mého názoru pak přispělo i k lepší přehlednosti a „upravenosti“ právního řádu, neboť 

by se tak obecná část přestupkového práva opět přiblížila k obecné části trestního práva, která 

se s přijetím NTZ poněkud změnila. Je nutno mít stále na paměti, že rozdíl mezi přestupkem a 

trestným činem je mnohdy pouze kvantitativní, a proto je vhodné, aby přestupky i trestné činy 

byly posuzovány podle obdobných obecných ustanovení a byly na ně aplikovány v zásadě 

totožné principy. 

Celou práci bych uzavřel konstatováním, že právní úprava dopravních přestupků a jejich 

řešení vykazuje určité deficity, které mohou v praxi působit určité potíže; ty bývají umocněny 

i přehnaně pozitivistickým a formalistickým přístupem správních orgánů, které nemají někdy 

dostatečné zkušenosti, vzdělání a možná ani vůli, aby byly schopny vydat moudré a přiměřené 

rozhodnutí. Před zákonodárcem tak leží velká výzva a bude potřeba vykonat velký kus práce, 

aby bylo možno naši úpravu považovat za opravdu kvalitní a bezrozpornou. Některé 

legislativní návrhy (zejm. uvažované zavedení objektivní odpovědnosti u vybraných 

dopravních přestupků nebo změna bodového systému) a konec konců i určitá recentní 

rozhodnutí správních soudů mě však naplňují optimismem a pevně věřím tomu, že se nakonec 

najde i politická vůle, aby byly potřebné změny přijaty. Tématem se budu i nadále zabývat a 

vývoj budu sledovat; takto získané další poznatky bych v dohledné budoucnosti rád 

zapracoval do rigorózní práce, která by na tuto diplomovou práci navazovala a rozšiřovala ji. 

 


