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1 Úvod 

V současné době je v České republice přes 6,5 miliónů osob, které jsou držiteli 

řidičského oprávnění1. Velká část z nich tohoto svého oprávnění pravidelně využívá. Je 

nepochybné, že vozidla, zejména motorová, mají pro člověka a celou společnost 

obrovský ekonomický a v konečném důsledku také společenský význam. 

Bez moderních dopravních prostředků by způsob života uplatňovaný v tzv. vyspělém 

světě nebyl vůbec možný. Na druhé straně nelze přehlížet, že vedle nepopíratelných 

pozitivních efektů má narůstající doprava také jisté škodlivé účinky a způsobuje i 

značné společenské škody. 

Jedním faktorem je nepochybně vliv na životní prostředí, který je již dlouhou dobu 

předmětem různých vědeckých kontroverzí a dodnes není dostatečně uspokojivě 

prozkoumán. Jeho analýza by však v rámci vědecké práce vypracované na právnické 

fakultě spadala spíše do oblasti práva životního prostředí. 

Druhým významným negativním faktorem, který s sebou doprava nese, jsou škody 

vznikající při dopravních nehodách, které se vždy stávaly, stávají a nepochybně stávat 

budou. V letech 2000-2009 došlo v České republice každý rok průměrně k více než 

200 000 dopravních nehod2, při nichž bylo každoročně v průměru přes 1 100 osob 

usmrceno, přes 4 600 osob zraněno těžce a přes 27 000 osob zraněno lehce3. Jedná se 

o velmi vysoká čísla, i když samozřejmě v porovnání se zahraničím nijak zásadně 

výjimečná. Kromě „lidského“ rozměru těchto následků si nelze nevšimnout též 

následků ekonomických, ať už v návaznosti na léčení zraněných, na nerealizovaný 

společenský přínos těch, kteří byli usmrceni nebo vážně zraněni, či na „zbytečně“ 

vzniknuvší hmotné škody na vozidlech samotných nebo na jiných zařízeních. 

Nezanedbatelné jsou i sociální následky dopravních nehod; pro mnohé účastníky nehod 

                                                 
1 Informace o stavu výměny řidičských průkazů [online]. Praha: Ministerstvo dopravy, 2010 [cit. 2010-03-
09]. Dostupné z WWW: <http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/638D5682-D7AE-409B-BAA7-
8283F18F1749/0/100109t.pdf>. 
2 Česká kancelář pojistitelů [online]. 2010-03-05 [cit. 2010-03-09]. Tisková zpráva: dopravních nehod 
loni neubylo. Dostupné z WWW: <http://www.ckp.cz/tisk/tiskovezpravy/tiskova-zprava-ckp-22.pdf>. 
Statistické údaje Policie České republiky zde nejsou příliš relevantní, neboť značná část nehod není 
policii vůbec nahlášena. 
3 Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 [online]. Praha: 
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, 2010 [cit. 2010-04-25]. 
Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/soubor/nehody-2009-text-pdf.aspx>. 
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se změnil během jedné sekundy celý jejich život, rozpadla se jim rodina, ztratili živitele 

či utrpěli psychickou újmu, kterou si s sebou ponesou až do konce života. 

Statistiky však hovoří jasně: příčinu více než 90 % dopravních nehod4 je nutno 

hledat v porušení obecně závazných právních předpisů některým jejich účastníkem. 

Právní předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích prošly za posledních 

150 let raketovým rozvojem, od pověstného „praporkového zákona“ ve Velké Británii 

až po poměrně striktní a obsáhlou regulaci v současnosti. Hlavním jmenovatelem všech 

legislativně daných omezení byla vždy bezpečnost a ochrana osob a majetku. Jenže 

kdykoliv a kdekoliv je lidem stanovena nějaká povinnost, najdou se vždy tací, kteří ji 

budou porušovat. Oblast dopravy není žádnou výjimkou. 

Cílem předkládané práce je kriticky zhodnotit současný právní stav ohledně 

zjišťování a trestání deliktů v silničním provozu, odhalit slabá místa právní úpravy, 

poukázat na legálně nepřípustné (avšak běžně aplikované) postupy příslušných 

správních a jiných orgánů a též navrhnout určité dílčí legislativní úpravy. 

Jako účastník provozu na pozemních komunikacích se samozřejmě může člověk 

stát subjektem různých odpovědnostních vztahů v závislosti na charakteru porušené 

povinnosti. V úvahu připadá odpovědnost občanskoprávní (zejm. pak odpovědnost 

za škodu), odpovědnost za správní delikt a také velmi často i odpovědnost trestní. 

V předkládané práci se však zaměřím toliko na situace, které zakládají odpovědnost 

za správní delikt; i tato množina je však značně rozsáhlá, a proto z ní vybírám pouze 

přestupky, a to pouze takové, které se přímo dotýkají bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, a jejichž spáchání tak může mít (a nezřídka mívá) citelné 

následky v podobě hmotných škod či škod na zdraví. Budu se tedy zabývat pouze 

přestupky vymezenými v § 22 PřesZ (dále též „dopravní přestupky“); přestupky a jiné 

správní delikty související s provozem na pozemních komunikacích vymezené jinými 

právními předpisy než PřesZ tak ponecháme pro tentokrát stranou, neboť pojednání 

o nich by svým rozsahem nutně překračovalo možnosti této práce. 

                                                 
4 Tamtéž. Do této kategorie zahrnuji jakékoliv porušení obecně závazného právního předpisu, tedy i 
včetně porušení tzv. obecné prevenční povinnosti. Z analýzy statistik pak jednoznačně vyplyne, že 
opravdu pouze necelých 10 % dopravních nehod je zaviněno faktory, jež nebylo možno ani 
při vynaložení spravedlivě požadovatelného úsilí ovlivnit (řidičem nezaviněná technická závada, živelní 
pohroma, náhlá nevolnost, srážka se zvěří při dodržení ostatních pravidel – zejm. rychlosti, atd.). 
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Co se týče struktury práce, nejprve jsem se zaměřil na stručný popis současné 

situace, zejména prameny právní úpravy, výčet orgánů, které vykonávají na tomto 

úseku svoji působnost, a charakteristiku jejich pravomocí. 

Dále jsem se zabýval problematikou vlastního řízení o dopravních přestupcích. 

Poukazuji na některé konkrétní problémy spojené s těmito řízeními, např. 

využívání/nadužívání/zneužívání institutu tzv. „osoby blízké“, problémy spojené 

s aplikací správního uvážení a neurčitých právních pojmů apod. 

Vložena je též drobná komparační studie týkající se řešení dopravních přestupků 

ve Velké Británii a v Německu. 

Na konci jsem pak provedl zhodnocení současné právní úpravy a navrhl určité 

úpravy de lege ferenda. 

Celá práce je koncipována tak, že předpokládá na straně čtenáře alespoň základní 

orientaci v právu obecně, jakož i znalost pojmového aparátu a základních institutů 

správního práva. 

Práce je zpracována podle právního stavu ke dni 9. 9. 2010. 
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2 Prameny právní úpravy dopravních přestupků 

2.1 Mezinárodní právo 

Přestupkové právo (jakož i obecné správní právo) je ovlivňováno do značné míry 

též právem mezinárodním. Od roku 2002 (tj. po přijetí tzv. euronovely Ústavy) je 

ve vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva v České republice aplikován monistický 

přístup, který se projevuje tak, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou automaticky 

inkorporovány do našeho právního řádu. V případě rozporu mezi ustanovením 

vnitrostátního právního předpisu a ustanovením smlouvy se na základě zásady aplikační 

přednosti použije mezinárodní smlouva (čímž není nijak dotčena platnost či účinnost 

příslušného vnitrostátního právního předpisu). Tento monistický přístup se odráží též 

v čl. 95 Úst. 

Výjimku zde tvoří ratifikované mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách. Původní znění čl. 10 Úst o nich totiž stanovilo, že „…jsou 

bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem,“ čímž byla vytvořena vlastně 

kategorie jakýchsi „supernorem“, které byly vnitrostátním právem nederogovatelné a 

měly snad až „nadústavní“ charakter. Na základě již zmíněné tzv. euronovely Ústavy 

však tohoto postavení pozbyly a měly se stát „obyčejnou“ součástí právního řádu 

s právní silou odpovídající „běžným“ zákonům. Ústavní soud však dovodil, že nelze 

snižovat již dosažený standard ochrany lidských práv a základních svobod, a proto se 

takové smlouvy pro příště považují za součást ústavního pořádku5. 

Ze závazných mezinárodních smluv je pro přestupkové právo významná zejm. 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (někdy též Evropská úmluva 

o lidských právech)6. Pro oblast přestupkového práva (a vlastně i správního práva 

                                                 
5 Pl.ÚS 36/01, publikováno též ve Sbírce zákonů pod č. 403/2002 Sb. Této diplomové práci sice 
nepřísluší daný nález hodnotit, ale ve své době způsobil docela velké pozdvižení a Ústavní soud byl 
obviněn, že si hraje tak trochu na zákonodárce a podává výklad, který je v příkrém rozporu s jazykovým 
vyjádřením použitým v Ústavě. Na druhou stranu argument ohledně zachování úrovně ochrany lidských 
práv a základních svobod je velmi přesvědčivý a dost těžko vyvratitelný. 
6 Úmluva byla přijata na půdě Rady Evropy dne 4. 11. 1950 s platností od 3. 9. 1953. ČSFR ji ratifikovala 
18. 3. 1992 a vyhlásila pod č. 209/1992 Sb. ČR do této úmluvy cedovala, je jí tedy též vázána. 



10 
 

obecně) je významný čl. 6 zakotvující právo na spravedlivý proces, který se vlastně stal 

jedním z důležitých důvodů, proč česká úprava „správního soudnictví“ do konce roku 

2002 byla Ústavním soudem opakovaně označována za protiústavní a nerespektující 

mezinárodněprávní závazky; v odůvodnění nálezu, jímž byla zrušena celá část pátá 

OSŘ, bylo ustanovením tohoto článku vydatně argumentováno7. 

Existuje celá řada dalších, hlavně multilaterálních mezinárodních smluv, které 

mohou být relevantní pro přestupky a řízení o nich, např. Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech atd. 

2.2 Evropské právo8 

Jedná se o „právní řád“ sui generis, který je odlišný od práva vnitrostátního a též 

od obecného práva mezinárodního. Členské státy EU omezily svoji suverenitu 

ve prospěch tohoto společenství. Primární komunitární právo se tak ve členských 

státech uplatňuje na základě pravidel aplikační přednosti9, bezprostřední použitelnosti a 

přímého účinku10. Přestupkové právo je pak ovlivněno spíše sekundárním 

komunitárním právem, nejčastěji tedy nařízeními (pro něž výše uvedené zásady platí 

obdobně, jedná se vlastně o „evropské zákony“11) a směrnicemi (těch se lze přímo 

dovolat jen za určitých okolností12). Od 1. 5. 2004 tak musí být při aplikaci vnitrostátní 

právní normy vždy pečlivě zkoumáno, zda tu není též paralelní norma evropská, a 

pokud ano, pak tuto evropskou normu – v závislosti na jejím charakteru – správně 

použít či zohlednit. 

Otázka bezpečnosti na silnicích je v rámci EU již dlouhou dobu důležitým 

tématem. V této souvislosti bych zde rád zmínil nejvýznamnější dokumenty, které 

v rámci těchto snah prozatím na půdě EU vznikly. Základní cíle v této oblasti vytyčila 

Bílá kniha o evropské dopravní politice z roku 2001; jejím cílem je snížení počtu 

                                                 
7 Pl.ÚS 16/99, vyhlášeno též ve Sbírce zákonů pod č. 276/2001 Sb. 
8 Vzhledem k mnohoznačnosti tohoto pojmu si jej dovolím poněkud upřesnit; pro účely této práce 
považujme za evropské právo sumu práva komunitárního a unijního.  
9 Rozhodnutí ESD ve věci Costa vs. E.N.E.L. z roku 1964 
10 Rozhodnutí ESD ve věci Van Gend & Loos z roku 1963 
11 Srov. např. rozhodnutí ESD ve věci Variola z roku 1973, jímž se potvrzuje bezprostřední účinek 
nařízení 
12 Rozhodnutí ESD ve věci Ratti z roku 1979 a Marshall z roku 1986 (uznává se bezprostřední vertikální 
účinek směrnice, pokud tato poskytuje jednotlivci dostatečně určité bezpodmínečné oprávnění a stát 
směrnici včas neimplementoval; nelze však takto uložit jedinci povinnost)  
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smrtelných dopravních nehod do roku 2010 na jednu polovinu. Již od roku 2007, kdy se 

příznivý trend vývoje nehodovosti zastavil, bylo jasné, že cíle nebude možné dosáhnout, 

a proto se Komise zaměřila na jedné straně na vybavení motorových vozidel vyspělými 

bezpečnostními technologiemi a na straně druhé na vymáhání sankcí za dopravní 

přestupky. 

Proto 19. 3. 2008 přijala Komise „Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, 

o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu“, která má usnadnit vymáhání finančních sankcí uložených za čtyři 

nejběžnější typy dopravních přestupků, kterých se řidiči dopouštějí v jiných členských 

státech EU (překročení rychlostního limitu, jízda pod vlivem alkoholu, nepoužití 

bezpečnostních pásů a nezastavení na červenou). V současnosti se přeshraniční 

vymáhaní sankcí za dopravní přestupky v rámci EU řídí především řadou bilaterálních 

dohod (např. mezi Německem a Rakouskem); jejich efektivita je ale omezená, protože 

se mnohdy nedaří jednoznačně identifikovat pachatele přestupku. Navrhovaná směrnice 

navazuje na dřívější snahy v této oblasti: 

- Doporučení Komise 2004/345/ES ze dne 21. 10. 2003, o vymáhání právních 

předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

Obsahuje požadavek, aby členské státy systémově řešily ukládání a vymáhaní 

sankcí za přestupky spáchané občanem členského státu na území jiného 

členského státu; kvůli právní nezávaznosti však toto doporučení nevedlo 

k zamýšlenému výsledku, a proto vyvstala nutnost použít silnější prostředky. 

 

- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. 2. 2005, o uplatňování 

zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut 

Týká se situací, kdy příslušná sankce již byla uložena a je vymáhána orgány 

jiného členského státu (ten, komu byla sankce uložena, se tedy před jejím 

výkonem nemůže „schovat“ v jiném členském státě). 

 

K datu uzávěrky této diplomové práce nebyl legislativní proces připravované 

směrnice ještě ukončen. 
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2.3 Ústavní pořádek 

Tzv. ústavní pořádek je tvořen právními předpisy vymezenými v čl. 112 odst. 1 

Úst. Tyto předpisy disponují nejvyšší právní silou a žádný jiný vnitrostátní předpis nižší 

právní síly s nimi nesmí být v rozporu; některé normy obsažené v předpisech ústavního 

pořádku jsou dokonce zcela nederogovatelné (čl. 9 odst. 2 Úst). Pro oblast dopravních 

přestupků, které tvoří součást správního práva, jsou relevantní zejm. některá ustanovení 

Úst (čl. 2 odst. 3 a 4 – enumerativnost veřejnoprávních pretenzí a legální licence, čl. 4 – 

soudní ochrana, čl. 81-82 a čl. 90-96 – organizační otázky soudnictví atd.) a LZPS (čl. 2 

odst. 2 a 3 – enumerativnost veřejnoprávních pretenzí a legální licence, čl. 36-38 – 

právo na soudní ochranu). Ostatní předpisy tvořící ústavní pořádek do přestupkového 

práva již nijak výrazněji nezasahují. 

Nelze opomenout, že vzhledem ke konstantní judikatuře Ústavního soudu spadají 

do ústavního pořádku též ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a svobodách, které jsou pro Českou republiku závazné. O této problematice je 

blíže pojednáno v kapitole 2.1. 

2.4 Zákonné a podzákonné předpisy 

Těžištěm hmotněprávní úpravy přestupků v provozu na pozemních komunikacích 

je v návaznosti na příslušná ustanovení ZSP. ZSP obsahuje poměrně komplexní úpravu, 

co se týče chování subjektů v silničním provozu; k zákonu patří ještě množství 

prováděcích vyhlášek, např. vyhláška č. 30/2001 Sb. (stanoví např. provedení 

dopravních značek). Některé technické aspekty (např. požadavky na technické 

vlastnosti vozidel užitých v silničním provozu apod.) jsou však obsaženy i 

ve speciálních zákonech či podzákonných předpisech (např. zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). V rámci této práce se 

však budeme zabývat pouze aspekty vyplývajícími ze samotného ZSP. 

Základním pramenem přestupkového procesu je i tomto případě PřesZ 

za subsidiárního použití SprŘ. Řízení o přestupku je svým charakterem řízení správní, 

které se však od „obecného“ správního řízení upraveného ve správním řádu vykazuje 

jisté více či méně podstatné odchylky, povětšinou ve prospěch osoby obviněné 

z přestupku. Těmto odchylkám se budu věnovat poněkud podrobněji v dalších částech 

práce. Do určité míry jsou procesní záležitosti také ovlivňovány, v závislosti 
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na jednajícím správním orgánu, dalšími zákony, jako je např. ObecZ, ObecPol nebo 

PolZ. 

2.5 Judikatura 

V České republice nejsou soudní rozhodnutí závazným pramenem práva; jsou 

zásadně závazná toliko pro účastníky řízení13. Pro právní praxi však mají 

nepostradatelný význam, neboť pomáhají při výkladu právních norem; zejména vyšší 

soudy pak ve svých rozhodnutích, kde je nutno aplikovat ne zcela nesporné ustanovení 

právního předpisu, podávají často velmi kvalitní argumentaci, která je posléze 

využitelná i v jiných případech. Nelze také přehlédnout určitý „autoritativní“ rozměr 

soudní judikatury, kdy soudy vyšších stupňů postupují ve stejných či obdobných 

případech konzistentně, a proto se nižší soudy posléze ztotožní i ve své rozhodovací 

praxi s názory soudů vyšších; je to ostatně v zájmu procesní ekonomie, neboť ve všech 

druzích procesů (civilním, správním i trestním) platí, že v případě vrácení věci vyšším 

soudem zpět k projednání soudu prvoinstančnímu je tento vázán právním názorem 

odvolacího soudu, takže pokud bude nižší soud neustále trvat na jiném výkladu, bude 

zpravidla jediným efektem pouze prodloužení řízení (neboť nerespektování právního 

názoru vyššího soudu je odvolacím důvodem). Abych byl korektní, musím samozřejmě 

dodat, že z právně pozitivistického hlediska je soudce pochopitelně vázán toliko 

zákonem a vyhlášenou mezinárodní smlouvou (čl. 95 Úst). Je však obecně přijímán 

názor, že by soudce měl znát rozhodovací praxi nadřízených soudů, a pokud s názorem 

vyjádřeným v obdobné věci vyšším soudem nesouhlasí, měl by v odůvodnění 

rozhodnutí alespoň poukázat na to, že rozhodovací praxe vyššího soudu je jiná, a 

zároveň by měl odůvodnit, proč ji považuje za nepřijatelnou v konkrétním případě. 

V praxi může judikatura též ovlivňovat činnost zákonodárce. Ani sebelepší 

normotvůrce nemůže při sestavování návrhu předpisu pomyslet na všechny eventuality 

a předejít interpretačním obtížím. Judikatura však může na tyto problémy poukázat a 

                                                 
13 Mezi výjimky patří např. rozhodnutí o osobním stavu [takovou záležitost nebývá také možno 
samostatně posoudit jako tzv. prejudiciální otázku, viz § 9 odst. 2 TŘ, § 135 odst. 1 OSŘ, § 57 odst. 1 
písm. c) SprŘ] nebo některá rozhodnutí Ústavního soudu (ačkoliv to mezi odborníky také není 
z teoretického hlediska tak úplně nesporné). 
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dokonce je i vyřešit, čímž je zákonodárci poskytnut návod, jak příslušné problematické 

ustanovení pro příště upravit14. 

Naše právní úprava, založená na římském právu, se tak liší od právní úpravy 

ve státech uplatňujících common law. Tam totiž platí, že normativní právní akty jsou 

jenom východiskem pro řešení konkrétní situace a záleží na soudci, jak s těmito akty 

naloží. Typickým znakem je vázanost soudů precedentem vydaným hierarchicky 

vyšším soudem, jsou-li přítomny stejné či podobné skutkové okolnosti. Soud může 

precedent „prolomit“ pouze v případě, že konkrétní skutkové okolnosti jsou natolik 

odlišné, že dříve vydané precedenční rozhodnutí již nelze spravedlivě aplikovat. Není 

účelem této práce polemizovat o výhodách a nevýhodách toho či onoho systému. 

Obecně lze uzavřít, že precedenční systém může pružněji reagovat na společenské 

změny a lépe přizpůsobovat aplikaci právních předpisů konkrétní situaci; klade však 

mimořádné nároky na odbornou a morální kvalitu rozhodujících subjektů a taktéž 

představuje velké nebezpečí pro právní jistotu, neboť kvantita soudních (a potenciálně 

„obecně závazných“) rozhodnutí je zcela nesrovnatelná s kvantitou právních předpisů, 

což může mít za následek určitou nepřehlednost. 

V posledních letech si také nelze nevšimnout jisté konvergenční tendence obou 

výše popsaných systémů. 

2.6 Další prameny 

Klasická teorie práva řadí mezi jeho prameny ještě normativní smlouvy a právní 

obyčeje. 

S normativními smlouvami se v rámci přestupkového práva setkáme zřejmě asi jen 

v souvislosti s prameny mezinárodními nebo evropskými. Do kategorie normativních 

smluv nepochybně patří např. mezinárodní smlouvy zmíněné v kapitole 2.1. 

Právní obyčeje nemají v České republice povahu pramene práva a v oblasti 

dopravních přestupků se s nimi nesetkáme. 

Neměli bychom ještě zapomenout na jeden specifický „pramen“, a sice communis 

opinio doctorum. Sice také není oficiálním pramenem práva, ale význam je obdobný 

jako význam judikatury. Administrativisté mohou podávat kvalitní argumenty a vodítka 

                                                 
14 Krásným příkladem budiž NTZ. V praxi se toho vlastně změnilo mnohem méně, než by se mohlo zdát 
při prostém porovnání textů TZ a NTZ, protože mnoho pravidel, která se dříve dovozovala pouze 
z judikatury, bylo zakomponováno přímo do zákonného textu (např. okolnosti vylučující protiprávnost). 
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k výkladu jednotlivých ustanovení příslušných předpisů a k aplikaci příslušných 

právních institutů. O praktickém významu doktríny svědčí nepochybně i to, že 

komentáře k zákonům tvoří neodmyslitelnou součást výbavy každého advokáta, notáře, 

ale i např. soudce. Názory odborníků jsou tak velmi cenným podkladem a mohou dodat 

inspiraci ohledně použitelných argumentů. 

2.7 Principy 

Kvalifikace právních principů jakožto pramenů práva je dodnes poněkud sporná. 

Jejich existence a způsob aplikace však velmi úzce souvisí s postavením tzv. 

přirozeného práva ve společnosti. Stojí tak zde proti sobě dva základní přístupy, a sice 

koncepce juspozitivistická a koncepce jusnaturalistická. 

Jádrem pozitivistické koncepce je názor, že právem je pouze to, co je „psáno“, resp. 

to, co bylo povolaným normotvůrcem kodifikováno. Taková koncepce ve své nejryzejší 

podobě byla (a je) typická spíše pro totalitní režimy15, neboť nezkoumá, zda právní 

norma je spravedlivá a jaké bude mít její aplikace společenské důsledky – stačí pouze 

skutečnost, že právní norma prostě je. S odkazem na „přísné dodržování zákona“ tak 

bývají ospravedlňovány i zcela zrůdné postupy. 

Naprostým opakem je koncepce jusnaturalistická, která akcentuje existenci tzv. 

přirozeného práva, tedy práva, které existuje nezávisle na právu „světském“ a které je 

mu tedy vlastně nadřazeno. Na rozdíl od pozitivistického přístupu jsou zde kladeny 

mimořádné nároky na morální kvality a osobnost soudce, který tak musí přihlížet nejen 

k právu platnému. Naproti tomu je někdy tomuto přístupu vytýkáno, že umožňuje až 

přílišnou volnost, a pokud by byl uplatňován ve své ryzí podobě, mohl by jen 

na základě „správného“ výkladu ospravedlnit suspendování prakticky libovolné normy 

pozitivního práva. 

V českém právu najdeme prvky obou těchto přístupů. Ústavní soud České 

republiky se již v jednom ze svých prvních nálezů vyjádřil zcela jasně: „Ústava České 

republiky není založena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a 

procesů, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje vyjadřující základní 

                                                 
15 Jeden příklad za všechny: i tzv. „řešení židovské otázky“ za 2. světové války bylo v Německu či např. 
na Slovensku vlastně v souladu s tehdy platnými zákony (zejm. ústavní zákon č. 210/1940 Sl. z., ktorým 
sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie, na nějž navazovalo velké množství 
dalších zákonů a opatření, které umožňovaly zbavit Židy majetku, zaměstnání a též mnohých občanských 
i lidských práv). 
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nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti. Ústava akceptuje a respektuje princip 

legality jako součást celkové koncepce právního státu, neváže však pozitivní právo jen 

na formální legalitu, ale výklad a použití právních norem podřizuje jejich obsahově 

materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních konstitutivních 

hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také užití právních norem měří.“16 

Typickým projevem tohoto přístupu je pak zejm. čl. 9 odst. 2 Úst. Ačkoliv se předchozí 

řádky vztahovaly pouze k Ústavě jako takové, nelze si dost dobře představit, že ostatní 

části právního řádu by se měly řídit něčím jiným. Ostatně i v rámci správního řízení 

může být zasahováno do základních práv a svobod, tedy do „ústavněprávní roviny“, jíž 

se výše uvedená citace týká. 

Ty nejdůležitější principy českého správního práva (a tedy i práva dopravních 

přestupků) jsou kodifikovány v § 2 až 8 SŘ17. 

Podle § 177 SŘ se tyto zásady použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy 

zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto 

zásadám neobsahuje. Tato formulace je poněkud kuriózní a vpravdě „jedinečná“. 

Z právně pozitivistického pohledu je trochu obtížné vysvětlit, jak je možné, že i 

po vyloučení užití určitého právního předpisu se některá jeho ustanovení stejně musí 

užít. Ve světle výše uvedeného nálezu Ústavního soudu by se však asi dalo dovodit, že 

zásady odpovídající základním zásadám podle § 2 až 8 SŘ by platily tak jako tak, a to 

s odkazem na přirozené právo. 

PřesZ vlastní výslovnou úpravu základních zásad či principů neobsahuje; při řízení 

podle PřesZ je tedy nutno použít zásady obsažené v § 2 až 8 SŘ. Z PřesZ pak ale lze 

vyčíst několik dalších zásad, které se týkají procesní stránky věci a reflektují určitá 

specifika přestupkového řízení. Není možné si nevšimnout velké podobnosti mezi 

řízením přestupkovým a řízením trestním, kdy o rozdílu mezi přestupkem a trestným 

činem rozhoduje nezřídka pouze kvantitativní aspekt činu18. Vůdčím principem je i 

v přestupkovém řízení princip „nullum crimen19, nulla poena sine lege“, který je ostatně 

pozitivně vyjádřen zejm. v § 2 odst. 1 PřesZ a § 11 odst. 1 PřesZ. Pojem „zákona“ 

                                                 
16 Pl.ÚS 19/93, publikováno též ve Sbírce zákonů pod č. 14/1994 Sb. 
17 Zákonodárce je sice označil jako „základní zásady“, ale domnívám se, že pojmy „princip“ a „zásada“ je 
možno užívat promiscue, a to zejména v důsledku jejich praktické nedefinovatelnosti. 
18 Tedy krádež GPS navigace v ceně 4.999 Kč může být jenom přestupkem, zatímco krádež vedle ležící 
navigace v ceně 5.001 Kč už bude zásadně trestným činem. 
19 S výhradou, že v případě přestupků se asi nejedná o „crimen“ stricto sensu. 
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v rámci této zásady je však ještě dále rozvíjen a upřesněn dalšími atributy: nullum 

crimen, nulla poena sine lege scripta, certa, stricta et praevia. Jedná se o požadavky, 

z nichž některé již nemají explicitní pozitivněprávní vyjádření, ale i v rámci trestání 

za přestupek je nutno na jejich dodržení trvat. Lex scripta stanoví, že lze trestat toliko 

na základě psaného práva (nikoliv obyčejů). Lex certa znamená, že vymezení 

protiprávních činů i sankcí musí být dostatečně určité (nelze tedy trest stanovit tak, že 

pachatel „bude potrestán přiměřeně okolnostem“). Lex stricta zakazuje použití analogie 

v neprospěch pachatele. Konečně lex praevia zakazuje užití retroaktivity v neprospěch 

pachatele20. Dále je nutno trvat na zachování principu „in dubio pro reo“ stejně jako 

na aplikaci presumpce neviny. 

S ohledem na výše uvedené lze tedy přisvědčit názoru, že mezi prameny 

přestupkového práva mají své místo i určité základní principy či zásady, které nejsou 

explicitně vyjádřeny v příslušných právních předpisech, ale jejichž nepoužití by vedlo 

k porušení zásady snad nejdůležitější, zásady, která se v různých podobách prolíná 

celým právním řádem a všemi právními odvětvími, a sice zásady spravedlnosti. 

                                                 
20 Srov. např. rozsudek MS v Praze ze dne 10. 6. 2003, č. j. 28 Ca 151/2002-34: „Správní orgán musí při 
trestání správních deliktů respektovat princip uvedený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. 
Vyvození odpovědnosti a uložení postihu je proto nutno posoudit podle právní úpravy účinné v době, kdy 
k jednání došlo, není-li úprava účinná v době rozhodnutí pro delikventa příznivější. Pokud však pozdější 
právní úprava původní skutkovou podstatu předmětného deliktu vůbec nepřevzala, zanikla trestnost 
jednání a k vyvození odpovědnosti a uložení sankce již nemůže dojít.“ 
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3 Jednotlivé správní orgány řešící dopravní přestupky 

Věcná příslušnost k řešení výše uvedených přestupků je v obecné rovině stanovena 

v § 53 odst. 1 PřesZ a § 124 odst. 5 písm. j) ZSP. Speciální případy úpravy věcné 

příslušnosti najdeme též v § 86 PřesZ. Místní příslušnost pak vyplývá z ustanovení § 55 

odst. 1 PřesZ. 

Analýzou předmětných ustanovení dospějeme k závěru, že z hlediska věcné 

příslušnosti řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích obecní úřady obcí s rozšířenou působností (resp. jim ekvivalentní úřady 

podle zvláštních ustanovení), obecní policie a orgány Policie České republiky. Co se 

místní příslušnosti týče, je s ohledem na výše uvedené rozhodujícím místo spáchání 

přestupku. 

Na rozdíl od mnohých jiných evropských zemí přestupky nejsou primárně řešeny 

u soudu. Soudem může být přestupek posuzován až v rámci správního soudnictví, a to 

zpravidla v řízení podle § 65 an. SŘS. 

3.1 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a magistráty 

Věcná příslušnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vyplývá z § 53 odst. 

1 PřesZ ve spojení s § 124 odst. 5 písm. j) ZSP. § 53 odst. 1 PřesZ výslovně vyjímá 

projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích z působnosti obcí, čemuž pak odpovídá zmíněné ustanovení § 124 odst. 5 

písm. j) ZSP, které tyto záležitosti expressis verbis svěřuje obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností. Ustanovení § 53 odst. 2 PřesZ tak zde nelze užít, neboť toto 

ustanovení určuje pouze zbytkovou kategorii přestupků a je v subsidiárním postavení 

k odstavci 1 a případným speciálním ustanovením v jiných právních předpisech. 

Vzhledem ke všem okolnostem tak asi lze jednoznačně přisvědčit, že ustanovení ZSP 

o působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností má povahu lex specialis 

k ustanovením o věcné příslušnosti uvedeným v PřesZ, která mají logicky povahu pouze 

subsidiární. 

Ustanovení § 53 odst. 3 PřesZ dále umožňuje, aby obec zřídila jako zvláštní orgán 

komisi k projednávání přestupků (§ 5 odst. 1, § 106 ObecZ). Komise se skládá ze tří 
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členů za předsednictví osoby s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou 

způsobilostí pro projednávání přestupků. Stejné podmínky platí i v případě, že by obec 

pověřila projednáváním přestupků komisi rady obce [§ 122 odst. 2, § 103 odst. 4 písm. 

c) a § 5 odst. 3 ObecZ]. Obdobně jsou orgány určené k projednávání přestupků 

upraveny i v případě měst a městysů21. 

Lehce odlišná situace nastává v případě statutárních měst22. Není-li statutem 

stanoveno jinak, náleží projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích magistrátu příslušného města podle § 139 odst. 1 a § 5 

odst. 2 ObecZ s tím, že zákonnou delegací ve smyslu § 139 odst. 1 ObecZ je v případě 

přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

kompetenční ustanovení § 124 ZSP. U územně členěných statutárních měst (což nejsou 

zdaleka všechna) by ještě připadala v úvahu možnost daná § 139 odst. 2 věta druhá 

ObecZ, tedy že by statutem byla městské části nebo městskému obvodu svěřena některá 

přenesená působnost, jejímž výkonem je podle zvláštního zákona pověřen obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. Rozhodování o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích je výkonem přenesené působnosti, takže by 

postupu dle tohoto ustanovení teoreticky nic nebránilo. 

Speciální úprava také existuje pro hlavní město Prahu. Hlavní město Praha je totiž 

územním samosprávným celkem sui generis, který má charakter jak obce, tak i kraje 

(srov. § 1 odst. 1 PrahaZ); plní úkoly jednoho i druhého, ale má na to pouze jednu 

„sadu“ orgánů (např. pražský primátor tak je do jisté míry jak „starostou“, tak i 

„hejtmanem“). Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích patří podle § 31 odst. 2 PrahaZ, § 81 odst. 3 PrahaZ a § 124 odst. 5 písm. 

j) ZSP do působnosti Magistrátu hlavního města Prahy. Ustanovení § 32 odst. 2 PrahaZ 

umožňuje Statutem23 přenést rozhodování o těchto přestupcích na orgány jednotlivých 

                                                 
21 Je nutné mít stále na paměti, že i městysy, města, popř. statutární města jsou – largo sensu – obcemi. 
Mluví-li se v zákoně o „obci“ (bez dalšího, rozlišujícího přívlastku), je tím vždy myšleno samozřejmě i 
město, městys a statutární město. Výslovná ustanovení o městech či městysích, jako je např. § 5 odst. 1 
věta druhá a třetí ObecZ nebo § 1 odst. 4 ObecPol, existují pouze proto, aby poskytla zákonný podklad 
pro odlišné označení příslušného orgánu (městský úřad, městská policie apod.); na účel, pravomoce a 
činnost těchto orgánů to však nemá žádný vliv (práva a povinnosti strážníka obecní policie zřízené 
ve „vesnické obci“ jsou totožné jako v případě strážníka městské policie zřízené ve městě). 
22 Úplný výčet statutárních měst (a nikoliv nutně územně členěných, např. Mladá Boleslav či Přerov) je 
v § 4 odst. 1 ObecZ. Ke dni 9. 9. 2010 to byla tato města: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy 
Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, 
Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. 
23 § 2 odst. 1věta druhá PrahaZ 
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městských částí, což však k datu uzávěrky této práce nenastalo (a vzhledem k zaběhnuté 

praxi asi ani nelze očekávat, že by se Magistrát v dohledné době této působnosti 

vzdal)24. Zajímavostí je, že na základě § 118 odst. 3 písm. b) PrahaZ bude o odvolání 

proti rozhodnutí Magistrátu o dopravním přestupku rozhodovat Ministerstvo dopravy – 

je-li dopravní přestupek spáchán kdekoliv mimo Prahu, rozhoduje o odvolání příslušný 

krajský úřad. 

Na tomto místě bych rád ještě krátce pojednal o poslední možnosti, kde lze spáchat 

dopravní přestupek – vojenský újezd. Vojenské újezdy jsou zřizovány zákonem a jejich 

obecná úprava je provedena v § 30 až 40 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že byl dopravní přestupek 

spáchán na území vojenského újezdu, však nemá vliv na věcnou příslušnost 

k projednání tohoto přestupku; všechny vojenské újezdy totiž spadají do obvodu některé 

obce s rozšířenou působností (vojenský újezd Boletice spadá pod Český Krumlov, 

vojenský újezd Březina spadá pod Vyškov, vojenský újezd Hradiště spadá pod Karlovy 

Vary, vojenský újezd Libavá spadá pod Olomouc, vojenský újezd Brdy spadá 

pod Příbram). 

3.2 Policie České republiky 

V oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie asi tím 

nejdůležitějším orgánem. Úkoly policie jsou ovšem hlavně preventivního a 

organizačního charakteru (§ 124 odst. 8 ZSP – obecná kontrola dodržování předpisů 

účastníky silničního provozu, objasňování dopravních nehod a jejich evidence apod.); 

v souvislosti s těmito úkoly je policie vybavena též přiměřenými pravomocemi podle 

§ 124 odst. 9 ZSP. Patří sem možnost dávat pokyny k řízení provozu, kontrolovat 

technický stav vozidla a doklady potřebné pro jeho řízení a ukládat opatření 

předběžného charakteru (zejm. zabránění řidiči v další jízdě, zadržení řidičského 

průkazu a přiložení tzv. „botičky“). V oblasti řešení dopravních přestupků patří 

do úkolů policie zejména jejich objasňování, získávání a zajišťování důkazů o nich a 

následně jejich oznámení příslušné obci s rozšířenou působností.  

                                                 
24 Příslušnost hl. m. Prahy u dopravních přestupků řešil i NSS ve svém rozsudku ze dne 29. 6. 2006, č. j. 
4 As 73/2005-56. 
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Projednat dopravní přestupky může policie pouze v blokovém řízení, a to 

na základě § 124 odst. 8 písm. d) ZSP, který odkazuje na § 86 písm. a) PřesZ. Policie je 

oprávněna takto řešit všechny přestupky podle § 22 PřesZ. S ohledem na ustanovení 

§ 22 odst. 4 PřesZ však nelze v blokovém řízení projednat přestupek, za nějž je možno 

uložit zákaz činnosti; zjistí-li policie spáchání takového přestupku, podle okolností jej 

vyšetří a následně předá k řešení příslušnému obecnímu úřadu. 

3.3 Obecní policie 

Rozsah oprávnění obecní policie při řešení přestupků v silničním provozu je 

poněkud užší než u policie. Věcnou působnost vymezuje § 86 písm. d) bod 2 PřesZ. 

Z toho vyplývá, že obecní policie projednává tyto přestupky pouze v blokovém řízení; 

projednat může následující protiprávní jednání: 

- nedovolené stání a zastavení vozidla na pozemní komunikaci 

- vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou zakázáno25 

- porušení pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti 

- porušení pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní 

komunikaci 

- pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravidlům 

- nedovolený způsob užití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na 

chodníku 

- nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v rozporu s pravidly 

- porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči 

nemotorových vozidel 

 

Místní příslušnost je pak dána opět místem spáchání přestupku; obecní policie je 

však oprávněna takto řešit pouze přestupky spáchané na území obce, jíž byla zřízena, 

nebo pro niž vykonává působnost (čl. 2 odst. 3 Úst, § 1 odst. 5 ObecPol a contrario, § 3a 

ObecPol). 

                                                 
25 Městská policie v Břeclavi si před několika lety toto ustanovení vyložila velmi svérázně. Ukládala totiž 
pokuty v blokovém řízení za nerespektování červeného světla „Stůj!“ při průjezdu řízenou křižovatkou; 
na svůj postup byla náležitě hrdá a i přes opakované upozorňování na jeho nezákonnost jej obhajovala 
slovy, že „červená na semaforu je vlastně takový místní zákaz vjezdu“ (stejného názoru byl i tehdejší 
velitel Městské policie Břeclav). Výklad je to bezesporu „zajímavý“, ale spíše než o bystrém právním 
myšlení svědčil u těch, kteří jej neústupně prosazovali, o palčivém nedostatku vzdělání, zejm. v oblasti 
práva. 
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Nebyl-li přestupek vyřešen v blokovém řízení, nebo není-li obecní policie 

oprávněna daný přestupek takto projednat, je jednající strážník povinen oznámit 

podezření ze spáchání přestupku příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností (eventuálně jinému orgánu, který je takovému obecnímu úřadu postaven na 

roveň); tato povinnost vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1, § 10 odst. 2 ObecPol a § 58 

odst. 1 PřesZ. Ke zjištění údajů, které podle citovaných ustanovení mají být součástí 

oznámení, poskytuje ObecPol i příslušné prostředky: oprávnění požadovat vysvětlení 

podle § 11 odst. 1 a oprávnění zjistit totožnost podle § 12 odst. 2 písm. a), b).  
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4 Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích 

4.1 Hlavní rysy přestupkového řízení 

Přestupkové řízení je zvláštním druhem řízení správního, což jednoznačně vyplývá 

z § 1 odst. 2 SprŘ a § 51 PřesZ. Oproti obecnému správnímu řízení jsou zde určité 

odchylky, vesměs ve prospěch osoby obviněné z přestupku. V rámci přestupkového 

řízení se postupuje zejména podle PřesZ, subsidiárně se však užije i SprŘ26. Řízení 

o dopravních přestupcích nevykazuje žádné zákonné odchylky, jedná se o standardní 

přestupkové řízení. 

PřesZ obsahuje vlastní taxativní vymezení účastníků řízení. Jsou jimi obviněný 

z přestupku, poškozený (pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené 

přestupkem) a vlastník věci, jež může být nebo byla zabrána. S navrhovatelem jako 

účastníkem řízení se v případě dopravních přestupků nesetkáme, neboť to jsou 

bez výjimky přestupky postihované výlučně ex officio. 

Mezi další odchylky od obecného správního řízení patří ustanovení o společném 

řízení podle § 57 PřesZ, na něž navazuje výslovné zakotvení absorpční zásady 

při aplikaci sankcí za sbíhající se přestupky ve smyslu § 12 odst. 2 PřesZ (věta druhá 

předmětného ustanovení pak může znamenat drobný náznak kumulační zásady), dále 

možnost poškozeného domáhat se v adhezním řízení náhrady škody podle § 70 PřesZ 

(což je teoreticky možné i u dopravních přestupků, zejm. v souvislosti s dopravními 

nehodami), jakož i obligatorní ústní jednání podle § 74 PřesZ (neuplatní se u příkazního 

řízení). 

Nelze si nevšimnout značné podobnosti obecné části přestupkového práva 

hmotného s obecnou částí trestního práva hmotného, a to zejména podle „starého“ TZ. 

PřesZ tak obsahuje obdobně ustanovení o zavinění a jeho formách, věku a nepříčetnosti 

pachatele a zakotvuje zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele. Taxativně též stanoví 

                                                 
26 Srov. § 51 PřesZ. I kdyby tam ale toto výslovné ustanovení nebylo, nic by se fakticky nezměnilo, neboť 
PřesZ má v ustanoveních upravujících řízení o přestupcích charakter lex specialis vůči SprŘ, který zde 
považujeme za lex generalis. 
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sankce a ochranná opatření27, která lze za přestupek uložit. V případě dopravních 

přestupků dle § 22 PřesZ však ze sankcí nelze užít napomenutí (viz dále), z ochranných 

opatření pak asi nepřichází v úvahu omezující opatření. Ze sankcí lze tedy uložit 

pokutu, zákaz činnosti (pouze a právě tehdy, stanoví-li tak PřesZ ve zvláštní části) a 

propadnutí věci (za dodržení ustanovení § 15 PřesZ, což je v praxi velmi 

problematické); jako ochranné opatření by přicházelo v úvahu zabrání věci (zde ale platí 

totéž co o propadnutí věci, tedy v praxi velmi obtížné realizovatelné). 

PřesZ neobsahuje na rozdíl od NTZ žádnou úpravu týkající se forem „trestné“ 

součinnosti (organizátor, návodce, pomocník) či vztahující se ke stadiím protiprávní 

činnosti (příprava, pokus, dokonaný čin). 

Souběh přestupků je řešen poněkud odlišně od trestního práva. Přestupky se 

projednají ve společném řízení a za uplatnění absorpční zásady pouze v případě, že je 

k jejich projednání příslušný stejný správní orgán. Zákon nerozlišuje mezi jednočinným 

a vícečinným souběhem, ostatně ani tyto pojmy nezná28. 

Velmi podstatným rysem českého přestupkového řízení, který je odlišuje od jiných 

správních řízení i od řízení trestního, je poměrně přísné (resp. vůči pachateli 

benevolentní) ustanovení § 20 PřesZ, které stanoví, že přestupek nelze projednat, 

uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Praxe se shodla na výkladu, že je nutno, aby 

v rámci této jednoroční lhůty nabylo rozhodnutí o přestupku právní moci. Nepodaří-li se 

do jednoho roku vydat pravomocné rozhodnutí, zaniká právo státu na postih pachatele29. 

Běh lhůty se však staví po dobu, kdy se pro tentýž skutek vede trestní řízení podle TŘ30. 

                                                 
27 Zde se zákonodárci opět podařilo prohloubit terminologickou roztříštěnost českého práva. Podle NTZ 
je totiž pojem sankce pojmem nadřazeným, který v sobě zahrnuje tresty a ochranná opatření (tedy i 
ochranné opatření je sankcí). Naproti tomu PřesZ označuje za sankci to, co by podle logiky NTZ bylo 
označeno jako trest (tedy podle PřesZ ochranné opatření není sankcí). Je to trochu dadaistické. 
28 Srov. však rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007-135: „Trestnost správních deliktů se 
řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů. Je proto např. vyloučen souběh správních deliktů 
tam, kde se jedná o pokračující, hromadný nebo trvající delikt, pro trestnost jednání musí být naplněna i 
materiální stránka deliktu a krajní nouze je stavem vylučujícím protiprávnost jednání naplňujícího 
formální znaky deliktu.“ 
29 Toto ustanovení se bohužel stalo oblíbeným způsobem, jak správní orgány mohou nechat „potřebné“ 
uniknout postihu za přestupek, a to zdánlivě zákonným způsobem. Příslušný obviněný se neustále 
omlouvá z ústních jednání, ta jsou odročována, popř. po vydání rozhodnutí se „dohlédne“ na to, aby se 
někde po cestě „ztratilo“, a nebylo tak doručeno zbytečně brzo… 
30 Srov. rozsudek NSS ze dne 25. 1. 2007, č. j. 6 As 56/2004-68: „Ke stavění běhu lhůty k projednání 
přestupku podle § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nedochází dnem, kdy správní 
orgán postoupí věc podle § 71 písm. a) téhož zákona policejnímu orgánu či státnímu zástupci, ale až 
dnem, kdy tyto orgány zahájí úkony trestního řízení. Pokud orgány činné v trestním řízení, jimž byla věc 
postoupena podle § 71 písm. a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dospějí k závěru, že zde 
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Další ustanovení o stavení či snad přerušení této lhůty již PřesZ neobsahuje, tedy žádné 

jiné okolnosti nejsou pro její běh relevantní. De lege ferenda by se mělo uvažovat 

o změně tohoto systému. Inspiraci bychom mohli hledat třeba v sousedním Německu. 

Za mnohem účinnější bych tak považoval úpravu, která by třeba stanovila relativně 

krátkou (např. 3měsíční) lhůtu pro zahájení řízení, ale jakmile by bylo zahájeno, počala 

by běžet nová lhůta, která by mohla být přerušována určitými úkony v řízení. 

V přestupkovém řízení se pak dále uplatní i další instituty typické pro správní řízení 

obecně. Důležitým institutem je např. možnost obviněného nahlížet do spisu a s tím 

spojené právo pořizovat si z něj výpisy a žádat správní orgán o pořízení kopie. Existuje 

zde bohatá judikatura; s dopravními přestupky pak souvisí např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 29. 12. 2006, č. j. 4 As 66/2005-71, podle nějž správní orgán 

porušil zákon, když obviněnému z přestupku odmítl pořídit kopii videozáznamu 

posuzovaného přestupku31. 

Přestupkové řízení můžeme rozdělit na dvě (eventuálně tři) etapy: postup před 

zahájením řízení, vlastní nalézací řízení v I. stupni, případně opravné řízení. 

4.2 Problematika aplikace materiálního znaku přestupku 

Ustanovení § 2 odst. 1 PřesZ definuje přestupek jako zaviněné jednání32, které 

porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v PřesZ 

nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin. Vůči trestným činům a jiným správním deliktům je tedy 

přestupek subsidiární. Definice samotného přestupku je svým charakterem podobná 

definici trestného činu podle již zrušeného TZ, a sice obsahuje materiální (porušení či 

ohrožení zájmu společnosti) a formální prvek (skutková podstata přestupku), přičemž 

oba tyto prvky musí být přítomny současně. NTZ již tento přístup opustil a místo toho 

zavedl jakési materializované formální pojetí trestného činu33. U přestupku je ale nutno 

                                                                                                                                               
nejsou skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, aniž učiní jakékoli úkony trestního 
řízení, ke stavění běhu lhůty podle § 20 odst. 2 téhož zákona nedojde.“ 
31 V daném případě však toto pochybení nebylo shledáno dostatečně závažným, aby mohlo způsobit 
nezákonnost rozhodnutí, protože obviněný měl možnost si záznam prohlédnout (navíc jeho obsah mu byl 
znám), přičemž nemožnost získat kopii předmětného záznamu nemohla nijak ovlivnit výsledek řízení. 
32 Postačí zásadně zavinění z nedbalosti. 
33 Trestným činem je tak nově protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 
znaky uvedené v takovém zákoně; trestní odpovědnost však lze uplatňovat jen v případech společensky 
škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Toto nové 
pojetí je jedněmi považováno za revoluční průlom a zařazení českého trestního práva do rodiny vyspělých 



26 
 

i nadále vždy posoudit, zda jsou přítomny obě složky, tedy jak ta formální, tak i ta 

materiální. 

Materiální aspekt přestupku byl do nedávné doby tak trochu opomíjen. Objevily se 

dokonce výklady, že porušení nebo ohrožení zájmu společnosti lze spatřovat již v tom, 

že někdo vůbec porušil obecně závazný právní předpis34. Takový absurdně 

pozitivistický přístup je zcela nepřijatelný. Materiální znak přestupku je 

nezastupitelným prvkem tvořícím odpovědnost za přestupek. Je nutno jej posuzovat 

v každém konkrétním případě, a to s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem. 

Na druhou stranu není možné se dostat do opačného extrému a s formalistickým 

odkazem na absenci materiálního znaku přestupku amnestovat zcela zjevná přestupková 

jednání. 

Na tomto místě si dovolím uvést několik praktických běžně se vyskytujících 

příkladů, kde podle mého názoru zcela zjevně nedochází k porušení ani ohrožení zájmu 

společnosti: 

- Podle § 54 odst. 2 ZSP je mimo přechod pro chodce dovoleno přecházet 

vozovku jen kolmo k její ose, tedy pod úhlem 90° k jejímu okraji; zákon žádnou 

toleranci nestanoví. Podle analýzy dopravní kamery však chodec přešel vozovku 

pod úhlem 85° až 87° (prostým okem v běžném provozu prakticky 

nerozeznatelné). Jednání však nelze hodnotit jako přestupek podle § 22 odst. 1 

písm. l) PřesZ. 

- Podle § 54 odst. 1 ZSP se na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Pruh 

přechodu pro chodce má šířku (z pohledu přecházejícího chodce) 4 m. Chodec 

však liduprázdnou ulici přešel ve vzdálenosti 1,5-2 m od pravého okraje 

přechodu (tedy spíše „uprostřed“ než „vpravo“). Jednání nelze hodnotit jako 

přestupek podle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ. 

- Podle § 25 odst. 1 písm. a) ZSP smí řidič zastavit a stát jen vpravo ve směru 

jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace. V jednosměrné ulici široké 8 m 

                                                                                                                                               
právních systémů, jiní zastávají názor, že nové řešení je jen jiným jazykovým vyjádřením starého pojetí a 
vůbec nic neřeší. 
34 Tento přístup lze vyvrátit argumentem reductionis ad absurdum. Řidič jede mimo obec po rovném 
širokém úseku silnice I. třídy s nulovým provozem. Úsek dobře zná; je si také plně vědom, že v jednom 
místě je dopravní značkou omezena rychlost na 30 km/h, a to z důvodu práce na silnici, která ale již před 
několika měsíci skončila a značka tam byla zapomenuta (což nic nemění na její platnosti a na nutnosti ji 
z právněpozitivistického hlediska dodržovat). Přesto daným úsekem projede rychlostí plných 31 km/h. 
Porušuje či ohrožuje takové jednání skutečně zájem společnosti?... 
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bylo měřením zjištěno, že vozidlo stojí ve vzdálenosti 10-12 cm od obrubníku. 

Ani zde nelze vzhledem k běžným zvyklostem a celkovým okolnostem (zejm. 

šířce vozovky) spatřovat přestupek podle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ. 

 

Takových příkladů by bylo možno jenom v rámci samotného ZSP uvést stovky. 

 

Z recentní judikatury vybírám rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 

2009, č. j. 5 As 504/2008-45, ve kterém soud dospěl k závěru, že v konkrétním případě 

materiální aspekt přestupku dán nebyl: 

„Žalobce byl rozhodnutím Magistrátu města Chomutova uznán vinným přestupkem 

proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (…) kterého se měl dopustit tím, že 

(…) řídil motorové vozidlo rychlostí 52 km/h (při zohlednění odchylky měření ± 3 

km/h), čímž překročil povolenou rychlost pro jízdu v obci o 2 km/h. (…) Nejvyšší 

správní soud nejprve odkazuje na svou dosavadní judikaturu, podle které 

se trestnost správních deliktů řídí obdobnými principy a pravidly, jakými se dosud 

řídila i trestnost trestných činů, a pro trestnost jednání, které naplňuje formální 

znaky přestupku, musí být tedy naplněna i materiální stránka deliktu (…) Nejvyšší 

správní soud odkazuje dále na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu týkající 

se posuzování naplnění materiálního znaku trestného činu. V rozhodnutí ze dne 

17. 4. 1996, sp. zn. 1 Tzn 2/96, publikovaném pod č. 43/1996 Sb. NS, uvedl Nejvyšší 

soud následující: „Při úvahách o tom, zda obviněný naplnil i materiální znak 

trestného činu, tedy zda v jeho případě tento čin dosahoval vyššího stupně 

nebezpečnosti pro společnost, než je stupeň nepatrný (§ 3 odst. 2 tr. zák.), je nutno 

zdůraznit, že již stanovením formálních znaků určité skutkové podstaty zákon 

předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se vyskytujících případech bude stupeň 

nebezpečnosti činu pro společnost zpravidla vyšší než nepatrný. Na tom nic nemění 

ani ustanovení § 3 odst. 2 tr. zák., podle kterého čin, jehož stupeň nebezpečnosti 

pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky 

trestného činu. Citované ustanovení se totiž uplatní jen tehdy, když stupeň 

nebezpečnosti pro společnost v konkrétním případě ani při formálním naplnění 

znaků určité skutkové podstaty nedosáhne stupně odpovídajícího dolní hranici 

typové nebezpečnosti pro společnost, když tedy nebude odpovídat ani nejlehčím 
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běžně se vyskytujícím případům trestného činu této skutkové podstaty“ (…) 

Uvedený právní závěr se obdobně uplatní i ve vztahu k přestupkům, neboť stejně 

jako dosud u trestných činů, tak i pro trestnost jednání vykazujícího formální znaky 

přestupku je třeba, aby došlo také k naplnění jeho materiální stránky (…) Zákon 

o přestupcích ani jiný právní předpis nestanoví přesnou hranici rychlosti jízdy 

motorovým vozidlem, jejíž překročení způsobí naplnění materiálního znaku 

přestupku. (…) Okolnosti, jež vylučují porušení nebo ohrožení zájmu společnosti, 

musí být ovšem posuzovány vždy v každém konkrétním případě a nelze vyslovovat 

žádné paušální závěry o tom, že např. míra společenské nebezpečnosti překročení 

nejvyšší povolené rychlosti o 2 km/h je natolik mizivá, že nedosahuje intenzity 

přestupku, zatímco u překročení nejvyšší povolené rychlosti o 10 km/h již tomu tak 

je. (…) V souzeném případě je zde v prvé řadě okolnost spočívající v prokázaném 

překročení nejvyšší povolené rychlosti pouze o 2 km/h, která, jak již bylo řečeno, 

sama o sobě nepostačuje k závěru o nedostatku materiální stránky přestupku, 

nicméně měla by vést správní orgán k tomu, aby na materiální stránku daného 

jednání zaměřil svou pozornost (…) Samozřejmě nemůže uspět ani argument, že 

orgány policie v současné době skutečnosti rozhodné pro hodnocení materiální 

strany přestupku podle tvrzení stěžovatele nezjišťují. Správní orgán je povinen si 

v přestupkovém řízení opatřit takové důkazy, které mu umožní rozhodnout o tom, 

zda byl přestupek spáchán či nikoliv, tedy i o tom, zda byl posuzovaným jednáním 

porušen nebo alespoň ohrožen zájem společnosti ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 

o přestupcích.“ 

V této souvislosti je nutno přijmout skutečnost, že zdaleka ne každé porušení 

zákona musí nutně dosáhnout intenzity přestupku. Je pak zřejmé, že i v oblasti 

dopravních předpisů jsou obsaženy do jisté míry imperfektní normy, k jejichž porušení 

by sice v ideálním případě nemělo docházet, ale když se tak stane, nelze je za určitých 

okolností sankcionovat. Analýza materiálního znaku přestupku však vyžaduje v každém 

jednotlivém případě velmi citlivé a odborně kvalitní posouzení, což klade mimořádné 

nároky na úřední osobu jednající jménem správního orgánu. Vzhledem k praktickým 

zkušenostem s odbornou úrovní pracovníků řešících dopravní přestupky však netrpím 

přehnaným optimismem a bohužel musím konstatovat, že takto sofistikované úvahy 

nelze mnohdy očekávat. Je zde však vždy možnost předložit danou věc soudu 
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ve správním soudnictví a tam už se přeci jenom dá předpokládat, že případ bude 

posuzovat osoba znalá práva a schopná provést takovéto ne zcela triviální myšlenkové 

pochody. 

4.3 Správní uvážení při ukládaní sankcí za dopravní přestupky 

Za přestupek lze obecně uložit čtyři druhy sankcí: napomenutí, pokutu, zákaz 

činnosti a propadnutí věci35.  

Sankce se ukládají samostatně, nebo více sankcí vedle sebe. PřesZ stanoví určitá 

omezení, takže napomenutí nelze uložit vedle pokuty, zákaz činnosti lze uložit pouze 

tehdy, pokud to zákon výslovně ve zvláštní části připouští, a propadnutí věci lze uložit, 

jestliže věc náleží pachateli a věc byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, anebo 

byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou36. 

Ukládání sankcí je typickým příkladem činnosti veřejné správy, při níž se uplatní 

správní uvážení, popř. neurčité právní pojmy. Podstatou správního uvážení je 

skutečnost, že správnímu orgánu je dáno na výběr z více možností, přičemž správní 

orgán má vybrat tu možnost, která v daném případě zajistí optimální, spravedlivé a 

moudré uspořádání poměrů dotčených subjektů. Důležité přitom je, že každá 

z nabízených možností je legální, záleží jen na posouzení správního orgánu, kterou 

možnost zvolí. Správní uvážení však nesmí být zaměňováno s libovůlí. Správní orgán je 

při aplikaci správního uvážení povinen vzít v úvahu všechny okolnosti, které 

předepisuje příslušný právní předpis, a vždy musí též dbát na to, aby přijaté rozhodnutí 

bylo v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů vyjádřenými v § 2 až 

8 SprŘ; zároveň je povinen všechny své myšlenkové pochody náležitě objasnit 

v odůvodnění rozhodnutí, jinak by toto rozhodnutí mohlo být nepřezkoumatelné. Právní 

předpisy většinou poskytují pouze jakýsi „návod“, jak naložit se správním uvážením, 

přičemž výčet okolností, k nimž má správní orgán přihlížet, bývá většinou pouze 

demonstrativní37. Správní orgán tak zásadně může zohlednit jakoukoliv relevantní 

                                                 
35 Srov. § 11 PřesZ 
36 S touto druhou možností se však u dopravních přestupků zřejmě nesetkáme. 
37 Rozsudek NSS ze dne 21. 8. 2003, č. j. 6 A 96/2000-62: „Při ukládání sankce za správní delikt podle 
§ 80 a § 86 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, mohla Komise pro cenné papíry přihlédnout 
také ke kritériím ovlivňujícím výši uložené sankce, třebaže taková kritéria nebyla výslovně uvedena 
v zákoně; to proto, že jejich zákonný výčet byl demonstrativní. Jestliže správní orgán důsledně 
respektoval zákonná i tato další kritéria volného správního uvážení a jejich užití v důvodech vydaného 
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okolnost, a pokud mezi těmito výchozími okolnostmi a závěrem, který z nich byl 

učiněn, nebude logický rozpor, je správní uvážení užito po právu. 

I to však má své meze, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

18. 3. 2005, č. j. 4 As 9/2004-60: 

V projednávané věci byla žalobci uložena pokuta ve výši 2 000 Kč (tedy na horní 

hranici sazby) za porušení zákazu zastavení stanoveného dopravní značkou. 

Správní orgán to odůvodnil výslovně tím, že obviněný se osobně dostavil jen 

na první jednání ve věci, dále se již nechal zastupovat advokátem a bezdůvodně 

odmítl ve věci vypovídat, a tím nepřispěl k objasnění věci (!!!). Obviněnému však 

nelze přičítat k tíži to, že využije svých zákonem či dokonce ústavou garantovaných 

práv; jako obviněný z přestupku nemusí vypovídat a právo na zastoupení 

advokátem je základním kamenem všech právních odvětví. Jednalo se tedy 

o zneužití správního uvážení. Ostatně celý tento případ byl kvůli kumulaci 

zásadních procesních chyb učebnicovou ukázkou, jak by veřejná správa a správní 

soudnictví neměly fungovat (nápravu zjednal vlastně až Nejvyšší správní soud). 

 

Nebylo-li správního uvážení optimálně využito, zakládá to tzv. věcnou nesprávnost 

(a nikoliv nezákonnost!) rozhodnutí. Věcná nesprávnost však může být velmi relativní, 

neboť v konkrétních případech bude záležet jen na charakterových vlastnostech, 

životních zkušenostech a vnitřním přesvědčení rozhodující osoby. V praxi však může 

být velmi obtížné rozeznat, kdy se ještě jedná „pouze“ o věcnou nesprávnost a kdy již 

o nezákonnost. Přitom toto rozlišení může mít výrazný vliv na možnost úspěšného 

uplatnění opravných prostředků nebo ochrany ve správním soudnictví38. 

Správní uvážení je však v případě ukládání sankcí za dopravní přestupky velmi 

silně potlačeno, a to dle mého názoru ke škodě věci. Zákon totiž u všech přestupků 

podle § 22 PřesZ velmi rigidně stanoví, jaká sankce se uloží. Povšimněme si i zvláštní 

jazykové formulace: zatímco u ostatních přestupků je běžná formulace „…lze uložit 

                                                                                                                                               
rozhodnutí řádně a přesvědčivě zdůvodnil, nelze mu vytýkat překročení mezí správního uvážení (§ 78 s. ř. 
s.).“ 
38 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 15. 10. 2003, č. j. 5 A 149/2002-24: „Pokud správní orgán při 
ukládání pokuty podle § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 9/1991 Sb. dostatečně přihlédl k závažnosti porušení 
povinností žalobce, míře jeho zavinění, jakož i k okolnostem, za nichž k porušení povinností došlo (§ 9 
odst. 2 téhož zákona), a jeho postup byl v souladu s pravidly logického usuzování, přičemž předpoklady 
takového úsudku byly zjištěny zákonným procesním postupem, nemůže soud ze stejných skutečností 
vyvozovat jiné nebo opačné právní závěry, než jaké učinil správní orgán.“ 
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pokutu do xxx Kč“, u přestupků podle § 22 PřesZ se uplatní formulace „…se uloží 

pokuta od … do Kč“. 

V případě blokového řízení je rigidita prakticky absolutní, neboť kromě blokového 

řízení o přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ (jedná se o tzv. „zbytkovou“ 

skutkovou podstatu) jsou pokuty stanoveny pevnou částkou. Určitou výjimku vzniklou 

patrně jen legislativním opomenutím pak tvoří ještě přestupek podle § 22 odst. 1 

písm. f) bod 11 PřesZ, a dále přestupky podle § 22 odst. 1 písm. i), j), k) PřesZ, pokud 

nebyly spáchány v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců víc než jednou. Zde 

se pak uplatní obecná ustanovení o blokovém řízení (§ 13 odst. 2 PřesZ)39. 

Obdobná rigidita platí též ohledně zákazu činnosti, který se také ukládá obligatorně, 

resp. tehdy a právě tehdy, kdy tak § 22 PřesZ stanoví; určitá možnost uvážení je 

poskytnuta jen v souvislosti s výměrou zákazu činnosti. Možnost úplné diskrece tak 

zůstala zachována jen v případě propadnutí věci, které je možno i u dopravních 

přestupků uložit za obecných podmínek. 

Celé to pak je korunováno ustanovením § 22 odst. 12 PřesZ, podle něhož nelze 

od uložení sankce upustit s výjimkou blokového řízení o přestupku podle § 22 odst. 1 

písm. l) PřesZ (a s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 5 As 

16/2008-68, též v případě blokového řízení o přestupcích zmíněných v předchozím 

odstavce za dodržení podmínek uvedených tamtéž). 

To vše s sebou nese zajímavé následky. Předně je těmito ustanoveními zcela 

vyloučeno uložení napomenutí za dopravní přestupek. Podle § 11 odst. 2 PřesZ totiž 

nelze napomenutí uložit vedle pokuty; z dikce § 22 PřesZ však vyplývá, že pokutu je 

nutno uložit vždy. Dalším problémem je, že rozsah sazeb pokut u jednotlivých 

přestupků je velmi malý, a tudíž není mnohdy možné dostát pokynu zákonodárce 

vyjádřeného v § 12 odst. 1 PřesZ a zohlednit při ukládání sankce všechny zákonem 

předvídané okolnosti v potřebném rozsahu. Nedokonalost systému spatřuji také 

ve velmi důsledném provedení absorpční zásady v případě souběhu přestupků. Opačný 

extrém, tedy stanovení sankce podle zásady kumulační, by také nebyl vhodný. Podle 

                                                 
39Rozsudek NSS ze dne 15. 1. 2009, č. j. 5 As 16/2008-68: „Ustanovení § 22 odst. 10 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, představuje zvláštní ustanovení, které umožňuje uložit v blokovém řízení za vybrané 
přestupky v silniční dopravě v tomto ustanovení uvedené vyšší pokutu, než je pro blokové řízení obecně 
stanovena v § 13 odst. 2 citovaného zákona. To však neznamená, že by ostatní přestupky v silniční 
dopravě dle § 22 citovaného zákona nebylo vůbec možné postihnout v blokovém řízení, ale pouze to, že 
případnou blokovou pokutu je třeba uložit dle obecného § 13 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích (pokuta do 1 000 Kč).“ 
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mého názoru by bylo na místě zavést, obdobě jako v trestním právu, zásadu asperační, 

která by zohlednila, že se obviněný dopustil více přestupků. 

Všechny tyto nedokonalosti pak vedou k absurdním situacím. Je-li například 

přistižen řidič hlídkou policie, jak jede na čtyřproudé komunikaci vedoucí z města 

rychlostí 51 km/h (přičemž nejvyšší dovolená rychlost je 50 km/h) na rovném 

přehledném úseku za minimálního provozu a vynikající viditelnosti, mají policisté 

pouze dvě možnosti: uložit blokovou pokutu ve výši 1 000 Kč, nebo věc předat 

příslušnému obecnímu úřadu k řešení, přičemž v tomto řízení musí úřad uložit pokutu 

ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč plus náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. 

Nezapomínejme též, že policisté nemají povinnost zahájit blokové řízení, mohou věc 

předat rovnou obecnímu úřadu, kvůli čemuž zaplatí řidič za tento svůj marginální 

prohřešek minimálně 2 500 Kč (alespoň 1 500 Kč pokuta, 1 000 Kč náklady řízení), 

o přidělení bodů ani nemluvě. V daném případě se takové sankce jeví poněkud 

drakonické, a proto by se policisté dost možná uchýlili ke třetí možnosti: zaevidovat 

spáchaný přestupek jako „něco jiného“, tedy jako přestupek podle § 22 odst. 1 písm. l) 

PřesZ a následně uložit podle § 22 odst. 10 bod 1 PřesZ blokovou pokutu ve výši třeba 

100 Kč, nebo od jejího uložení zcela upustit. Jakkoliv je tento postup nezákonný, je 

z hlediska zdravého lidského rozumu zcela pochopitelný a zákonodárce by se měl 

zamyslet, kde se stala chyba. Policistům se nabízí ještě jedna možnost (tedy kromě 

úplatku), a sice za použití § 2 odst. 1 PřesZ konstatovat absenci materiálního znaku 

přestupku a celý skutek vyhodnotit jako porušení zákona, jež nedosahuje intenzity 

přestupku; je ovšem otázka, zda je intenzita porušení zákona v daném případě tak malá, 

že odůvodňuje tento postup. To však vyžaduje již značné zkušenosti v oboru správního 

práva a mimořádně citlivý přístup k hodnocení všech relevantních okolností, a nelze 

tudíž předpokládat ani vyžadovat, že by něco takového měli zvládat policisté 

„v terénu“. Tím spíše by bylo vhodné, kdyby byly zákonem dány širší možnosti, jak 

přestupek vyřešit přiměřeným způsobem (tedy nikoliv 1 000Kč pokutou) na místě, aniž 

by bylo nutno se ponořovat do hlubokých a komplikovaných teoretických úvah o 

materiálním znaku přestupku40 (který dost možná je i v takovém případě naplněn, ale 

pokuta 1 000 Kč je nepřiměřená). 

                                                 
40 Skutkově velmi podobný případ řešil NSS v rozsudku č. j. 5 As 104/2008-45 
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Další absurditou je velmi rozporuplné trestání za způsobení dopravní nehody. 

Téměř všechny přestupky podle § 22 PřesZ jsou z hlediska následku přestupky 

ohrožovacími; jako poruchový lze označit jen přestupek podle § 22 odst. 1 písm. h)41, 

i)42 PřesZ. Hlavním a prapůvodním účelem pravidel provozu na pozemních 

komunikacích je nepochybně zabránit vzniku hmotných a osobních škod. Trestáme-li 

ohrožovací delikty, dáváme tím vlastně jejich pachateli signál, aby si uvědomil, co se 

mohlo stát, a aby se příště choval defenzivněji. Pokud ale někdo v důsledku porušení 

stanovené povinnosti způsobí dopravní nehodu, je to vlastně to nejhorší, co se mohlo 

stát; dochází tím k nejvážnějšímu narušení zákonem chráněných zájmů. Poruchový 

delikt je vždy mnohem závažnější než ten, který jenom poruchou hrozil. V českém 

právu je ale např. zcela nepostižitelné způsobení dopravní nehody, při které nedojde 

k újmě na zdraví a škoda na žádném vozidle nepřesáhne 100 000 Kč; nelze ji postihnout 

ani podle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ, protože způsobení dopravní nehody není 

porušením zvláštního právního předpisu (porušením bylo zřejmě jednání, které této 

nehodě bezprostředně předcházelo; postihnout lze tedy zpravidla toliko ohrožovací 

delikt, který nehodu vyvolal, což však spolu s malými rozsahy sazeb pokut neumožňuje 

dostatečnou diferenciaci postihu v závislosti na tom, zda porušení zákona způsobila 

nehodu či nikoliv). Velmi sporné je také užití hranice 100 000 Kč pro posuzování 

závažnosti dopravní nehody. V dnešní době se po silnicích pohybují vozidla, jejichž 

hodnota je v řádu stokorun, a při sebevážnější nehodě tedy nemůže vzniknout škoda 

vyšší; naproti tomu se vyskytují i vozidla, u nichž je způsobení škody ve výši 

100 000 Kč okem téměř nepostřehnutelné. Posuzovat tedy nebezpečnost činu podle 

hmotné škody není podle mého názoru v tomto případě vůbec vhodné. 

Tématem na samostatnou práci by ostatně byla i samotná výše pokut, které lze 

za dopravní přestupky uložit. Ta se podle PřesZ pohybuje od 1 000 Kč do 50 000 Kč. 

V určitých případech jsem přesvědčen, že i pokuta 1 000 Kč může být neúměrná 

vzhledem k charakteru porušené povinnosti, naproti tomu si dovedu představit situace, 

kdy i pokuta 50 000 Kč je zcela nezpůsobilá dosáhnout zamýšleného účinku. De lege 

ferenda by stálo za zvážení, zda nezavést i v přestupkovém právu institut tzv. denních 

sazeb, obdobně jako tomu je nově v právu trestním. Takový přístup by umožnil 

mnohem lepší diferenciaci pokut a mohl by lépe napomoci dosažení účelu 
                                                 
41 Způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví 
42 Způsobení dopravní nehody se škodou přes 100 000 Kč na některém z vozidel vč. přepravovaných věcí 



34 
 

přestupkového řízení. Častým argumentem je, že by se jednalo o porušení principu 

rovnosti, a tudíž že by ti bohatí dopláceli na svůj úspěch. S tímto se nemohu ztotožnit; 

lidé totiž nejsou stejní a kvantitativně stejný trest může mít u různých lidí různé účinky, 

což je nutné zohlednit. Zkušenosti ze zahraničí to dokazují, tuto myšlenku přijalo již i 

české trestní právo, v oblasti správního práva deliktního se ale zákonodárce stále 

poněkud zdráhá. Jak jsem již ale uvedl, téma denních sazeb u pokut je velmi 

kontroverzní a obsáhlé a jeho uspokojivý rozbor přesahuje možnosti této práce. 

4.4 Postup před zahájením řízení 

V této fázi správní orgán zjišťuje, zda jsou vůbec dány důvody k zahájení řízení, 

popř. zda je možno shromáždit dostatečné množství důkazů proti jmenovitě určené 

osobě, aby takové řízení mohlo být „úspěšné“ (tedy aby tato osoba mohla být uznána 

vinnou). Typickým úkonem prováděným v této fázi je podávání vysvětlení (včetně jeho 

originální varianty ve formě „lístečku za stěračem“). 

Dále se můžeme setkat s úkony zajišťovacího charakteru, kterými je přiložení 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botičky“) a odstranění 

vozidla (zejm. odtah). Tyto zajišťovací úkony sice se samotným řízením o přestupku 

přímo nesouvisí a je nutno je od něj odlišovat; vzhledem k jejich funkci však považuji 

jejich zařazení do této kapitoly za vhodné. 

4.4.1 Podání vysvětlení 

Podávání vysvětlení je upraveno v § 60 PřesZ za subsidiárního užití § 137 SprŘ. 

Takto vyzvaná osoba je povinna se v určitý den a čas dostavit na určené místo; výjimku 

mohou tvořit osoby požívající výsad a imunit, které se dostavit nemusí, resp. jejichž 

nedostavení se nelze sankcionovat (zejm. je nelze předvést nebo jim uložit pořádkovou 

pokutu). K podání vysvětlení je povinen zásadně každý. Odepřít je může podle § 60 

odst. 1 PřesZ ten, kdo by jím sobě nebo osobě blízké mohl způsobit nebezpečí postihu 

za přestupek, popř. trestný čin43; k jeho podání také nesmí být nucena osoba, která by 

tím porušila státní nebo služební tajemství nebo zákonem výslovně uloženou nebo 

uznanou povinnost mlčenlivosti. S ohledem na ustanovení § 137 odst. 1 věta čtvrtá 

                                                 
43 Jedná se o promítnutí zásady „nemo tenetur se ipsum accusare“, která má svůj původ v trestním 
procesu a v platném právu je vyjádřena v čl. 37 odst. 1 LZPS; judikatura i doktrína však postupně 
dovodily, že je nutno ji aplikovat i v případě správního trestání (tedy nejenom u přestupků). 
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SprŘ ve spojení s § 59 SprŘ lze předpokládat, že by výzva k podání vysvětlení měla být 

doručena písemně do vlastních rukou, zpravidla s alespoň pětidenním předstihem44; 

nevyzvedne-li si adresát písemnost v určité lhůtě nebo odmítne-li ji bezdůvodně převzít, 

uplatní se podle § 24 SprŘ fikce doručení. Tomu, kdo byl řádně vyzván k podání 

vysvětlení a nedostavil se nebo bezdůvodně odepřel vysvětlení podat, může být podle 

§ 60 odst. 2 PřesZ uložena pořádková pokuta až do výše 5 000 Kč. Taková osoba by 

mohla být též podle okolností předvedena. 

Zvláštní úpravu podání vysvětlení pak obsahuje § 61 PolZ a § 11 ObecPol. 

Podmínky podávání vysvětlení jsou o něco volnější než v případech podle PřesZ a 

SprŘ, a to v tom, že není nutno vyzvat dotčenou osobu písemně do vlastních rukou; 

postačí učinit výzvu třeba při osobním jednání, e-mailem nebo i telefonicky; pokud by 

se však osoba nedostavila a příslušný orgán by zamýšlel takovou osobu předvést, bylo 

by nutno prokázat, že výzva byla skutečně učiněna a jaký byl její obsah; lze proto i zde 

doporučit, aby byla výzva učiněna způsobem, který umožní její doručení jednoznačně 

prokázat. 

Záznam o podání vysvětlení však nelze použít jako důkazní prostředek45. 

4.4.2 Osoba blízká a vyhýbání se odpovědnosti za přestupek 

Velmi diskutovaným institutem, se kterým se v rámci dopravních přestupků 

setkáváme nejčastěji v předběžných stadiích řízení, je odkaz na tzv. osobu blízkou. Jak 

již bylo zmíněno výše, základem tohoto institutu je v ústavněprávní rovině čl. 37 odst. 1 

LZPS. Nikdo tak nemůže být nucen poskytnout informace, které by mohly pro osobu 

blízkou46 znamenat nebezpečí postihu za trestný čin nebo přestupek (judikatura 

použitelnost čl. 37 LZPS rozšiřuje dokonce na všechny správní delikty). Institut osoby 

                                                 
44 Jedná se ale jen o lhůtu pořádkovou, za jejíž nedodržení není stanovena sankce. 
45 K tématu viz nález ÚS ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III.ÚS 190/01: „Pro důkazní řízení z uvedené zásady 
plyne maxima, dle níž důkazem může být toliko ten prostředek, jímž lze zjistit a objasnit skutečný stav 
věci, jenž je předvídán příslušným procesním řádem a jenž je dle tohoto řádu proveden. Tyto požadavky, 
tj. určitost a předvídatelnost procesních pravidel, jakož i jejich promítnutí do důkazního řízení, nutno 
podřadit pod kautely, vyžadované čl. 36 odst. 1 Listiny (…) Okresní soud Plzeň-město porušil ustanovení 
§ 250i o. s. ř. a § 34 a 35 správního řádu, když uznal jako důkaz svědeckou výpovědí v správním řízení 
vysvětlení podané dle § 12 zákona o Policii České republiky, a v důsledku toho nedostál kautelám 
plynoucím pro řádný proces z čl. 36 odst. 1 Listiny.“ 
Srov. též rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2006, č. j. 51 Ca 27/2005-36: „Vysvětlení podané 
před policejním orgánem dle § 12 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, není zároveň 
výpovědí svědka v přestupkovém řízení ve smyslu § 35 správního řádu.“ 
46 Ponechme nyní stranou drobné formulační odlišnosti „osoby blízké“ podle ObčZ, PřesZ, TŘ apod. Tyto 
odlišnosti mají v praxi marginální vliv. 
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blízké je však mnohdy zneužíván; tedy osoba podávající vysvětlení tak nechrání osobu 

sobě blízkou, ale podáním této lživé informace se snaží sama vyhnout postihu za své 

vlastní protiprávní jednání47. Ve snaze zmírnit tyto neblahé důsledky zavedl 

zákonodárce novou skutkovou podstatu přestupku podle § 22 odst. 2 PřesZ. V praxi to 

ale může vypadat také tak, že provozovatel vozidla, byť je třeba sám pachatelem, sdělí, 

že totožnost osoby, které svěřil v inkriminované době vozidlo, zná, ale protože se jedná 

o osobu jemu blízkou, nepodá další informace. Takový postup lze považovat 

za souladný se zákonem; neznamená však, že by správní orgán musel být nutně 

v koncích a věc odložit, resp. řízení zastavit. Tím, že se provozovatel odvolal na osobu 

blízkou, zároveň celkem jasně určil okruh osob, které přicházejí v úvahu. Správní úřad 

tedy může postupně prověřit všechny tyto osoby (např. výzvou k podání vysvětlení); je 

zde však riziko, že takových osob může být mnoho a že by tyto osoby také mohly 

v případě podání vysvětlení uplatňovat náhradu nákladů, čímž by se celý postup mohl 

poněkud prodražit. 

Mnozí se domnívají, že při absenci přímých důkazů postačí, aby při podání 

vysvětlení označili jako pachatele přestupku jinou jmenovitě určenou osobu, popř. 

osobu, o níž s poukazem, že se jedná o „osobu blízkou“, odmítnout podat bližší 

informace. Jak jsem již naznačil, takový postup je asi možný, ale neznamená, že správní 

orgán nakonec nemůže rozhodnout na základě jiných důkazů. Pěkným příkladem budiž 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2004, č. j. 2 As 3/2004-70: 

Řidič zaparkoval svoje vozidlo na městské zeleni, za což dostal „botičku“. Při jejím 

odstraňování se odmítl se strážníky obecní policie jakkoliv bavit. Následně při 

ústním jednání o přestupku před přestupkovou komisí sdělil, že s vozidlem jezdí 

dalších šest osob a že neví, kdo jej na daném místě tehdy zaparkoval. Přesto byl 

shledán vinným ze spáchání příslušného přestupku a byla mu uložena pokuta. Proti 

tomuto rozhodnutí brojil odvoláním a následně se bránil i ve správním soudnictví. 

Nejvyšší správní soud však dal za pravdu všem předchozím instancím. Vzhledem 

k tomu, že stěžovatel je vlastníkem i provozovatelem předmětného vozidla a on 

sám v inkriminovaný den požádal o odstranění botičky a s vozidlem následně odjel, 

přičemž na místě se odmítl se strážníky jakkoliv bavit, lze usuzovat, že to byl právě 

                                                 
47 Nutno však podotknout, že pachatel deliktu zásadně není povinen „vypovídat“ pravdu, takže pachatele 
nelze za podání lživé informace bez dalšího postihnout; tím však není vyloučena odpovědnost třeba 
za trestný čin křivého obvinění. 
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stěžovatel, kdo vozidlo na daném místě též zaparkoval. Jeho následná výpověď 

ohledně šesti dalších osob, které vozidlo užívají, byla shledána vzhledem ke všem 

okolnostem účelovou a nepravdivou. 

 

Obdobně věc posoudil Nejvyšší správní soud také ve svém rozsudku ze dne 

8. 2. 2007, č. j. 1 As 31/2006-87: 

„(…) K tomu je nutno uvést, že Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s názorem 

krajského soudu v tom smyslu, že obě vydaná správní rozhodnutí vychází ze zcela 

spolehlivě a přesně zjištěného stavu věci a že navrhovaný výslech M. S. je v tomto 

kontextu nadbytečný. Skutková zjištění, týkající se skutku ze dne 27. 5. 2003, byla 

spolehlivě učiněna na základě provedeného dokazování a provedené důkazy byly 

hodnoceny v souladu se zásadami správního uvážení (…) Tvrzení stěžovatele o tom, 

že ve skutečnosti vozidlo neřídil, jsou jednak nesourodá, jednak rozporuplná. 

Stěžovatel nejprve tvrdil, že vozidlo řídil blíže nejmenovaný rodinný příslušník, 

který byl v době policejní kontroly v prodejně A., s vozidlem však odjel známý, který 

jel kolem, neboť rodinný příslušník byl stále v prodejně A. Posléze stěžovatel tvrdil, 

že vozidlo řídila manželka jeho právního zástupce M. S., která v době policejní 

kontroly byla stále v prodejně A. Zdejší soud se s hodnocením žalobních námitek 

krajským soudem plně ztotožňuje (…), považuje tvrzení stěžovatele za ryze účelová. 

(…)“ 

 

De lege ferenda se uvažuje v této souvislosti o radikální změně, a sice zavedení 

objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za vybrané delikty (srov. sněmovní tisk 

č. 679/4 z 16. února 2010). Jednalo by se o případy, kdy není možno na místě 

bezprostředně ztotožnit řidiče; nejčastěji by tak šlo o přestupky zadokumentované 

automatizovanými technickými prostředky nebo spáchané nedovoleným stáním vozidla. 

Navrhovatelé této změny argumentují, že provozovatel vozidla stejně má objektivní 

odpovědnost v oblasti odpovědnosti za škodu. Osobně považuji tento návrh za vhodný 

k diskuzi a v zásadě jej shledávám přijatelným. Přestupky jsou sice typově méně 

závažné než trestné činy, je jich ale mnohem více a není možno vyšetřování přestupku 

věnovat tolik času a úsilí jako v případě trestného činu; proto nepovažuji za protiústavní 

či jinak nepřijatelné, bude-li za určité přestupky odpovídat objektivně provozovatel 
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vozidla (neprokáže-li se opak). Domnívám se, že zájem společnosti na dodržování 

právních předpisů zde pravděpodobně bude s to převážit sobecké zájmy jednotlivců, 

kteří pod rouškou „lidských práv“ umně kličkují právním řádem a vyhýbají se 

odpovědnosti za svá zaviněná protiprávní jednání. 

4.4.3  „Parkovací lístek“ 

Jedná se o oblíbený způsob „řešení“ drobných přestupků spojených zejména 

s nedovoleným stáním vozidla. Postup je užíván zejm. obecní policií. V praxi vypadá 

tak, že strážník umístí za stěrač lísteček, který obsahuje výzvu, aby se „osoba podezřelá 

ze spáchání přestupku“ dostavila v určitý den a čas (nebo v určité lhůtě) na pracoviště 

příslušné obecní policie. Právní povaha této výzvy je však poněkud sporná a není tak 

úplně jasné, z čeho obecní policie dovozují oprávnění ji učinit. 

Výzva je pravděpodobně založena na ustanovení § 11 odst. 1 písm. a), b) 

ObecPol48. Problém ovšem spočívá v tom, že ustanovení § 11 ObecPol by se mělo 

uplatňovat vůči „osobě, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro 

odhalení přestupku (…)“. To v sobě implikuje skutečnost, že se jedná o určitou a 

určitelnou konkrétní osobu [srov. znění § 11 odst. 1 písm. c) ObecPol], resp. osobu, 

se kterou strážník přímo na místě samém osobně jednal. Ostatně i důvodová zpráva 

k zákonu č. 274/2008 Sb., jímž bylo toto ustanovení do ObecPol vloženo, uvádí: 

„Z hlediska efektivity činnosti obecní policie (…) se strážníkovi svěřuje oprávnění 

zajistit důkazní prostředek (podání vysvětlení) přímo na inkriminovaném místě. Takový 

postup koresponduje s příslušnými ustanoveními správního řádu. Navrhované 

ustanovení zákona stejně jako současná právní úprava obsahuje zavádějící termín 

“o podaném vysvětlení”, který s ohledem na možný jazykový výklad může být příčinou 

různých právních výkladů. Mohlo by to znamenat, že by strážník byl oprávněn vyzvat 

osobu, aby se dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení pouze 

za předpokladu, že podání vysvětlení již v minulosti proběhlo. Navržená změna pouze 

koresponduje s obdobným zněním návrhu zákona o Policii České republiky.“ Výzva, 

kterou obsahuje „parkovací lístek“, však nesměřuje vůči žádné konkrétní osobě, a 

dokonce ani nesměřuje vůči „osobě, která může přispět k objasnění skutečností 

                                                 
48 Resp. si to myslí třeba Městská policie hl. m. Prahy. Když jsem se v roce 2009 dostavil ve své vlastní 
věci na služebnu v souvislosti s lístečkem, který jsem našel za stěračem, bylo mi sděleno, že „podávám 
vysvětlení“. 
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důležitých pro odhalení přestupku“, ale výslovně proti „osobě podezřelé ze spáchání 

přestupku“. Tím se výzva dostává do rozporu s ustanovením § 11 ObecPol; vzhledem 

k zásadě stanovené čl. 2 odst. 3 Úst si nejsem jist, zda není takto podaná výzva až 

protiprávní, popř. zda takto nedochází k plýtvání státními (obecními) prostředky 

na právem nepředpokládané a potažmo nevynutitelné úkony. Je také úsměvné, že 

formulace „osobě podezřelé ze spáchání přestupku“ vlastně ve svém důsledku směřuje 

k porušení zásady „nemo tenetur se ipsum accusare“.  

Tuto úvahu bych tedy uzavřel tak, že „parkovací lístek“ je jakýmsi neformálním a 

nevynutitelným pokynem, jehož účelem je přimět pachatele přestupku, aby se šel sám 

udat. Vzhledem k tomu, že takováto výzva nemá výslovnou oporu v zákoně, nelze její 

neuposlechnutí nijak sankcionovat (předně samozřejmě nelze prokázat ani její 

doručení). Lze si představit třeba i situaci, kdy řidič přijde ke služebnímu vozidlu (jež 

používá střídavě vícero zaměstnanců), které na daném místě zaparkoval někdo jiný, a 

najde za stěračem tuto výzvu. Řidič ví, že on přestupek nespáchal (vůči němu je tedy 

výzva bezpředmětná), a žádný právní předpis mu neukládá, aby provedl „šetření“ a 

výzvu předal příslušné osobě. 

Jedná se o velmi nedokonalý nástroj, jehož účinnost je malá; v podstatě je zaměřen 

na osoby neznalé procesních specialit, aby je předstíráním klamavých skutečností49 

přiměl jednat ve svůj neprospěch. 

4.4.4 Přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 

Svojí povahou se jedná o zajišťovací prostředek, jenž se užívá ve dvou případech: 

(1) je-li potřeba z důležitých důvodů zabránit řidiči v další jízdě (§ 118a ZSP, § 55 

odst. 1 písm. b) PolZ, § 18a odst. 3 ObecPol) 

(2) k zajištění důkazů potřebných k projednání přestupku spočívajícího 

v neoprávněném zastavení a stání vozidla (§ 36 PolZ a § 17a ObecPol) 

 

                                                 
49 Např. internetové stránky Městské policie hl. m. Prahy, dostupné na http://www.mppraha.cz, v rubrice 
věnované parkovacím lístkům uvádí, že „pokud se na příslušnou služebnu MP ve lhůtě nedostavíte, 
obdržíte předvolání na Ředitelství městské policie, Korunní 98, Praha 10, Vinohrady - útvar řešení 
přestupků, kde vám již hrozí uložení značně citelnější pokuty“. Ale kdo obdrží předvolání? Vždyť výzva 
není vůbec jmenovitá, není určena např. provozovateli vozidla. Takže koho chtějí předvolat? A 
vyhrožování „citelně“ vyšší pokutou také není na místě. Sazby pokut jsou podle § 22 PřesZ dosti rigidní a 
s výjimkou upuštění od sankce při blokovém řízení o přestupku dle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ prakticky 
nelze sankci neuložit. V čem tedy má spočívat ta „citelně“ větší sankce? Dle mého názoru se ze strany 
městské policie jedná o účelově chybné a klamavé informace. 
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V praxi je samozřejmě daleko běžnější užití technického prostředku k zabránění 

odjezdu vozidla (dále též „botička“) v případě (2), proto si je teď trochu podrobněji 

rozebereme. 

Botičku smí použít policista nebo strážník obecní policie. Při srovnání příslušných 

ustanovení PolZ a ObecPol zjistíme, že až na drobné formulační odchylky jsou, co se 

týče podmínek pro přiložení botičky, totožná50. ObecPol obsahuje ještě navíc 

ustanovení, že pokud do 30 dní od přiložení botičky nikdo nepožádá o její odstranění, je 

vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií toto vozidlo na náklady jeho 

provozovatele odstranit. 

 

Botičku lze tedy přiložit k zabránění odjezdu vozidla, 

(a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno zastavení nebo stání vozidla, 

(b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou 

úpravou provozu na pozemních komunikacích, 

(c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo 

(d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství, 

a jeho řidič není na místě přítomen; to vše za předpokladu, že je zajištěna možnost její 

odstranění bez zbytečného odkladu. 

 

Botičku zároveň nelze přiložit, jde-li o vozidlo, které 

(a) tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích51 (v tom případě však lze 

vozidlo odstranit, viz dále), nebo 

(b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních 

sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, 

vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona 

nebo mezinárodní smlouvy. 

 

PolZ i ObecPol pak také výslovně připouštějí, že v případě použití botičky 

z důvodu podle § 55 odst. 1 písm. b) PolZ nebo § 18a odst. 3 ObecPol není 

                                                 
50 Zmíněné formulační odchylky působí trochu rozpačitě, protože se zjevně nejedná o záměr; např. 
důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o Policii České republiky výslovně u § 36 říká: „Úprava 
navazuje na dnešní právní stav. Současně je předložena v podobě, která dává do souladu úpravu v návrhu 
zákona a úpravu podle změnového zákona (novela zákona o obecní policii).“ 
51 § 2 písm. ee) ZSP 
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policista/strážník výše uvedenými podmínkami použití (či nepoužití) vázán, což je 

samozřejmě zcela logické. 

Náklady za přiložení a odstranění botičky hradí osoba, která vozidlo na místě 

ponechala, a nelze-li tuto osobu zjistit, hradí náklady provozovatel vozidla (nejedná se 

však o sankci!). Maximální výše těchto nákladů bývá v praxi někdy stanovena 

nařízením příslušné obce52, a to v částce v řádu stokorun53. V mnoha jiných obcích se 

však žádný manipulační poplatek nevybírá. 

Botička musí být bez zbytečného odkladu odstraněna 

(a) po projednání přestupku v blokovém řízení, 

(b) po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na zakázaném místě ponechala, 

(c) po provedení úkonů nezbytných ke zjištění osoby (b), nebo 

(d) po uhrazení nákladů za přiložení a odstranění provozovatelem vozidla. 

Tento výčet je taxativní a nelze jej svévolně rozšiřovat. Bohužel, v praxi bývá toto 

ustanovení užíváno mnohdy velmi svérázným způsobem, a to zejména ze strany 

obecních policií. Ze své konkrétní zkušenosti vím, že např. Městská policie v Břeclavi 

běžně podmiňovala odstranění botičky okamžitým zaplacením pokuty (!!!); v opačném 

případě pak strážníci vyhrožovali, že odjedou a botičku tam nechají, dokud si to 

příslušná osoba „nerozmyslí“. 

Podle ustanovení § 36 odst. 5 věta druhá PolZ a § 17a odst. 5 věta druhá ObecPol 

musí být uhrazené náklady na přiložení a odstranění botičky neprodleně vráceny, pokud 

byla botička přiložena v rozporu s § 36 odst. 1 PolZ, resp. § 17a odst. 1 ObecPol. Za 

použití logického argumentu by šlo zřejmě dovodit, že pokud byla botička přiložena 

neoprávněně a tato neoprávněnost je zjevná již před jejím odstraněním, nebyla by 

osoba, která vozidlo na místě ponechala (ani provozovatel), povinna tuto úplatu hradit. 

T. Beran54 v této souvislosti zastává názor, že povinnost hradit „manipulační poplatek“ 

odpadá též v případě, že nebylo ze strany policie (obecní policie) dodrženo ustanovení 

o možnosti bezodkladného odstranění botičky, čímž prý vlastně nebyly naplněny 

                                                 
52 Na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 11 a § 102 odst. 2 ObecZ 
53 Např. Brno: 400/500 Kč (nař. č. 9/2009), Ostrava: 600 Kč (nař. č. 14/2006), Náchod: 350 Kč (nař. 
č. 2/2006), Valtice: 200 Kč (nař. č. 1/2005) 
54 BERAN, T. Přikládání a snímání "botiček". Autoweb.cz [online]. 2006-01-26 [cit. 2010-04-15]. 
Dostupný z WWW: <http://www.autoweb.cz/pravni-poradna-bezplatna/prikladani-a-snimani-
boticek/3320>. 
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podmínky pro její přiložení. S tímto názorem se neztotožňuji, a to s odkazem na přesné 

znění § 36 odst. 5 věta druhá PolZ a § 17a odst. 5 věta druhá ObecPol, které se výslovně 

vztahují na případy, kdy došlo k přiložení botičky v rozporu s odstavcem 1 příslušného 

paragrafu. Povinnost zajistit neprodlené odstranění botičky však vyplývá z § 36 odst. 2 

PolZ (resp. § 17a odst. 2 ObecPol). Tím samozřejmě není dotčena možnost použít 

za určitých okolností zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů. 

Je důležité zdůraznit, že přiložení/odstranění botičky je pouze zajišťovacím 

úkonem, který nijak nesouvisí s vlastním přestupkem, který byl s vozidlem spáchán. 

Tento přestupek je pak posuzován v samostatném řízení. V praxi samozřejmě mohou 

tato dvě „řízení“ (přiložení/odstranění botičky a řízení o přestupku samotném) poněkud 

splývat, protože je celá věc vyřešena blokovou pokutou na místě, a to bezprostředně 

po odstranění botičky. 

4.4.5 Odstranění vozidla 

Jedná se o další častý prostředek, kterému předchází jen velmi málo formalizovaný 

postup. Okolnosti, za kterých je možno odtáhnout vozidlo, specifikuje ZSP, přičemž 

rozeznává dva okruhy situací: 

(1) odtažení vozidla podle § 118a ZSP, tedy v případě, že je nutno z důležitých 

důvodů zabránit řidiči v další jízdě 

(2) odstranění vozidla55 podle § 27 odst. 5 ZSP (stojí-li neoprávněně 

na vyhrazeném parkovišti) a § 45 odst. 4 ZSP (tvoří-li překážku silničního provozu) 

 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce se nadále budu zabývat pouze případy 

uvedenými v bodě (2). 

                                                 
55 Povšimněme si drobné formulační odchylky, kdy se v citovaných ustanoveních (na rozdíl od § 118a 
ZSP) hovoří o „odstranění“ vozidla; zákon způsoby odstranění nevymezuje (bližší vysvětlení neobsahuje 
ani důvodová zpráva k zákonu), přichází tak v úvahu jakýkoliv způsob neodporující právním předpisům; 
v praxi se ale prakticky vždy odstraňuje odtažením, protože jiný postup je zpravidla nemožný. 
O odstranění vozidla jinak než odtažením lze uvažovat v případě, kdy by tímto vozidlem bylo např. jízdní 
kolo (pak by šlo jej např. přenést; je to příklad sice kuriózní, ale de iure možný). Taktéž by asi bylo 
možno odstranit vozidlo jinak než odtažením v případě, že by se jednalo např. o automobil stojící 
způsobem umožňujícím nařízení jeho odstranění, tento automobil by byl odemčený a ve spínací skříňce 
by byl klíček; pak by zřejmě nemohlo být porušením zákona, pokud by takové vozidlo bylo odstraněno 
„po vlastní ose“ (je nutno samozřejmě dodržet přiměřenost tohoto postupu, popř. nahradit 
vlastníku/provozovateli vozidla škodu, která by byla na vozidle způsobena). 
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Pro oba případy uvedené v bodě (2) je společné, že o odtahu vozidla rozhoduje 

policista, nebo strážník obecní policie, a že se odtah provede na náklady provozovatele 

vozidla. V případě podle § 45 odst. 4 ZSP pak zákon také výslovně stanoví, že vozidlo 

odstraní vlastník komunikace (tedy policista/strážník rozhodne, vlastník provede); 

jedná-li se o případ podle § 27 odst. 5 ZSP, zákon osobu, která odstranění provede, 

výslovně nestanoví. Zákon také nevylučuje, aby si vlastník komunikace najal 

na samotné odstranění vozidla a jeho převoz na záchytné parkoviště (nebo jiné vhodné 

místo) nějakou jinou osobu; je to však záležitost čistě mezi vlastníkem komunikace a 

touto osobou, do vztahu mezi vlastníkem komunikace a provozovatelem vozidla nijak 

nezasahuje (i když opak bývá mnohdy pravdou). 

Jelikož odstranění vozidla nemá sankční charakter, může ten, kdo vozidlo 

oprávněně odstranil, požadovat po jeho provozovateli pouze účelně vynaložené 

skutečné náklady a je povinen nahradit škodu, kterou by při odstraňování vozidla 

na tomto vozidle způsobil. Z tohoto pohledu může být poněkud sporné, nakolik je 

v souladu s právem běžná praxe, podle níž obce stanovují nařízením maximální cenu 

za odtah vozidla. Problém je v tom, že maximální cena bývá v praxi vykládána jako 

jediná možná cena a účtuje se vždy v plné výši; maximální přípustná cena se tak 

fakticky stává jakýmsi paušálem. Např. v Praze je cena odtahu stanovena paušálně 

na 1 300 Kč56. Dovolím si malý výpočet. K odtahu vozidla je potřeba rozhodnutí 

policisty/strážníka. Zde přímé náklady nevznikají, neboť se jedná o výkon povolání, 

ke kterému v tomto případě není třeba žádné zvláštní techniky nebo pomůcky. Přijede 

nákladní vozidlo, které špatně parkujícího naloží a odveze na odtahové parkoviště, jichž 

je v Praze celkem deset. Provozní náklady tohoto nákladního vozidla ohodnoťme 

na 40 Kč/km57. Vzhledem k rozmístění odtahových parkovišť neujede toto vozidlo 

zpravidla vzdálenost vyšší než 15 km. Za provoz odtahového vozidla tedy počítejme 

max. 600 Kč. K tomu připočtěme mzdu řidiče tohoto vozidla; předpokládejme, že jeden 

kompletní odtah zabere 1,5 hod. při nákladech na řidiče ve výši 200 Kč/hod. (vychází 

z průměrné mzdy v národním hospodářství a zahrnuje i povinné odvody 

zaměstnavatele), tedy celkem cca 300 Kč. Jiné náklady v souvislosti s odtahem již 

                                                 
56 Nařízení č. 13/2001 
57 Cena zahrnuje pohonné hmoty, udržovací náklady a amortizaci vozidla. Ve skutečnosti bude tento 
náklad pravděpodobně výrazně nižší; např. v mezinárodní kamionové dopravě se běžně jezdí za ceny 15-
20 Kč/km, která zahrnuje navíc i zisk dopravce a mzdu řidiče. 



44 
 

nevznikají58. V součtu se tedy dostáváme na cenu pod 1 000 Kč (navíc mnoho odtahů je 

provedeno určitě mnohem rychleji a na kratší vzdálenost, a tudíž levněji); cena 1 300 

Kč se tedy zdá poněkud nadsazená a zcela zjevně zahrnuje i určitý zisk, kterého by však 

takovouto činností nemělo být dosahováno. Otázku přiměřenosti vybírané peněžité 

částky by však s konečnou platností musel posoudit až soud. 

 

Ad § 27 odst. 5 ZSP 

V tomto případě se jedná odstavení vozidla v rozporu s § 27 odst. 1 písm. o) ZSP. 

Ze systematiky celého § 27 a při zohlednění výkladového ustanovení § 2 písm. n), o), p) 

ZSP lze dovodit, že možnost odtahu nastává pouze v případě stání vozidla [§ 2 písm. n) 

ZSP59]. Pokud na vyhrazeném parkovišti došlo pouze k zastavení [§ 2 písm. o) ZSP60], 

nejsou dle mého názoru naplněny podmínky § 27 odst. 5 ZSP; V případě zastavení 

ve smyslu § 2 písm. o) ZSP totiž nemůže nastat situace, kdy by se po dobu více než 

několik málo minut u vozidla nikdo nevyskytoval (jinak by už muselo nutně jít o stání, 

a tedy by bylo možno vozidlo bez omezení odtáhnout); v takovém případě by 

policista/strážník, který by o odtahu jinak mohl rozhodnout, měl řešit situaci jiným, 

méně invazivním způsobem (např. pokynem k přesunutí vozidla, uložením blokové 

pokuty). 

Bude-li se jednat o zastavení vozidla ve smyslu § 2 písm. p) ZSP61, popř. budou-li 

přítomny okolnosti vylučující protiprávnost přestupku spáchaného neoprávněným 

stáním na vyhrazeném parkovišti, bude podle názoru Nejvyššího správního soudu, 

vyjádřeného v rozsudku ze dne 19. 5. 2010, č. j. 3 Aps 2/2010-88, odtah v zásadě 

možný. Je totiž nutno brát v úvahu, jak se policistovi/strážníkovi, který rozhoduje 

o odtahu, celá situace jeví, a není tedy možno na něj mít přepjaté požadavky a chtít, aby 

bral v úvahu i ty nejméně pravděpodobné varianty, resp. aby prováděl rozsáhlé místní 

šetření týkající se osoby, která vozidlo na místě ponechala, a důvodů, proč tak učinila. 

V citovaném rozhodnutí šlo o to, že žalobci bylo odtaženo vozidlo z tzv. modré zóny 
                                                 
58 Parkovné za použití odtahového parkoviště se totiž platí zvlášť, a sice ve výši 150 Kč za první den a 
200 Kč za každý započatý další den, což vzhledem k jejich kapacitě a průměrné naplněnosti považuji 
za více než dostatečné. Pro srovnání lze uvést, že v oblasti Prahy je mnoho komerčních parkovišť, jež 
jsou svým vzhledem a vybavením srovnatelná s odtahovými parkovišti, a která poskytují hlídané 
parkování v cenách od 200 Kč/den (cena ještě výrazně klesne, je-li sjednána delší doba, např. 1 měsíc). 
59 Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu nezbytně nutnou k zastavení. 
60 Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo 
vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. 
61 Zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče. 
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v Praze 1 (jedná se o místa, kde lze stát pouze na základě povolení; z formálního 

hlediska jsou tato místa označena dopravní značkou IP 12 „Vyhrazené parkoviště“), 

proti čemuž se bránil mimo jiné i tvrzením, že vozidlo zaparkovala jeho manželka kvůli 

zdravotní indispozici. Soud potvrdil, že odtah vozidla podle § 27 odst. 5 ZSP byl zcela 

legální; případné důvody, které vedly k ponechání vozidla na zakázaném místě, by se 

měly zohlednit pouze v procesu projednávání přestupku, který tak byl zároveň (asi) 

spáchán, popř. při určování povinnosti hradit náklady na odtah vozidla. 

 

Ad § 45 odst. 4 ZSP 

Pojem překážky provozu na pozemních komunikacích stanoví § 2 písm. ee) ZSP62. 

Z hlediska teorie správního práva se jedná o tzv. neurčitý právní pojem, jehož konkrétní 

obsah je stanoven až v konkrétním případě a s přihlédnutím ke všem okolnostem (a nic 

na tom nemění fakt, že zákon poskytuje demonstrativní výčet případů, kdy se 

o překážku jedná). Správné určení, zda vozidlo tvoří překážku provozu či nikoliv, má 

velký význam. Tvoří-li vozidlo překážku provozu, není možné v takovém případě 

přiložit botičku; může být rozhodnuto toliko o odtahu vozidla. Má to svoji logiku, neboť 

situace, kdy vozidlo tvoří překážku provozu, je vždy potenciálně nebezpečná, nebo 

alespoň značně obtěžující. Bylo by proto proti zdravému rozumu vozidlo v takové 

situaci „zafixovat“ botičkou a tím ještě prodloužit dobu, po kterou vozidlo tvoří 

překážku provozu. 

 

Často se objevují úvahy, zda vozidlo neoprávněně zaparkované na vyhrazeném 

parkovišti může být zároveň též překážkou silničního provozu. Záleží samozřejmě 

na mnoha okolnostech, ale jsem toho názoru, že to za určitých podmínek možné je; 

naproti tomu za určitých podmínek je to zase dle mého názoru vyloučeno. Vezměme si 

jako příklad třeba centrum Prahy. Celé území Prahy 1 (a dnes již nejenom Prahy 1) je 

totiž označeno dopravním značením jako zóna se zákazem stání mimo vyznačená 

parkoviště; všechna vyznačená parkoviště jsou však buď parkoviště s parkovacím 

automatem (kde je řidič povinen v určené době za stání zaplatit63), nebo parkoviště 

                                                 
62 Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost 
provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané 
na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace. 
63 Povinnost úhrady bývá většinou stanovena jen od pondělí do neděle na dobu od 8:00 do 18:00 hod. 
V některých lukrativnějších lokalitách (např. Václavské náměstí) je pak povinnost úhrady stanovena 
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vyhrazená pro držitele parkovacích karet64. V případě, kdy je v některé ulici obsazeno 

poslední volné parkovací místo vozidlem, které k tomu není oprávněno, nastává situace, 

kdy řidiči, kteří by na daném místě zaparkovat mohli, protože jsou držiteli příslušné 

parkovací karty, musí jet dále a hledat volné místo někde jinde. Pakliže je tedy některé 

místo obsazeno neoprávněně, musí „oprávněný“ řidič pokračovat zcela zbytečně dále a 

hledat volné místo jinde. Tím může být uměle zvyšována intenzita provozu, ale hlavně 

jsou takto obtěžování oprávnění držitelé příslušného povolení, neboť toto je jim v danou 

chvíli k ničemu a kvůli nezákonnému jednání jiné osoby musí vynaložit svůj čas (popř. 

pohonné hmoty atd.) k nalezení jiného parkovacího místa. Neoprávněné obsazení 

vyhrazeného parkoviště tak vlastně nepřímo může způsobit řadu komplikací. Tuto 

úvahu bych tedy uzavřel tak, že je-li vyhrazené parkoviště z velké části obsazeno, lze 

vozidlo, které v takové situaci na takovém parkovišti neoprávněně zaparkuje (a tím 

třeba zabere poslední volné místo), považovat i za překážku ve smyslu § 2 písm. ee) 

ZSP. Takové vozidlo totiž nepřímo může z výše uvedených důvodů ohrozit plynulost 

(potažmo i bezpečnost) silničního provozu. Jsem si vědom, že se jedná o poněkud 

extenzivní výklad; povšimněme si však, že jazyková formulace ustanovení § 2 písm. ee) 

ZSP nevyžaduje, aby ohrožení bezpečnosti či plynulosti bylo přímé. Navíc je nutno 

šetřit oprávněné zájmy těch, v jejichž prospěch jsou taková parkoviště vyhrazena, a 

neupřednostňovat před nimi zájmy těch, kteří obecně závazná pravidla porušují. 

Celá tato úvaha má mimořádný praktický význam; jde zejména o posouzení, zda 

vozidlo neoprávněně stojící na vyhrazeném parkovišti může dostat botičku. Vzhledem 

k výše uvedenému se domnívám, že pokud vozidlo tvoří překážku provozu ve výše 

uvedeném smyslu, tak by botičku dostat nemělo, a jediný možný zásah je jeho odtah65. 

Na druhou stranu, je-li vyhrazené parkoviště prakticky prázdné, má 

policista/strážník de lege lata na výběr, zda takovému vozidlu přiložit botičku, nebo je 

nechat odtáhnout (popř. zvolit jiný způsob, např. si na pachatele přestupku počkat). 

Odtah je z právně pozitivistického hlediska v takovém případě možný vždy, a to 

s poukazem na ustanovení § 27 odst. 5 ZSP. Ostatně stejně uvažoval i Nejvyšší správní 

                                                                                                                                               
po celý týden, a to od 8:00 do 20:00 hod. Mimo stanovenou dobu je stání na těchto parkovacích místech 
bezplatné. 
64 Tzv. modré zóny; parkovací kartu mohou získat zejm. osoby, které mají v dané lokalitě trvalé bydliště, 
nebo jejichž společnost tam má sídlo (zde je pak ale výrazně vyšší poplatek). V době od 6:00 do 8:00 
hod. je stání na těchto místech povoleno bez omezení. 
65 Přiložení botičky nebo odtah jsou samozřejmě vždy fakultativní; záleží na posouzení v konkrétním 
případě. Zákon nezná situaci, kdy by byl příslušný orgán povinen takový úkon nařídit. 
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soud ve výše citovaném rozsudku ze dne 19. 5. 2010, č. j. 3 Aps 2/2010-88. Dovolím si 

ale vyjádřit názor, že Nejvyšší správní soud tuto svoji úvahu poněkud odbyl a 

nedostatečně ji rozvedl (přičemž se nevypořádal s argumentem žalobce, který v zásadě 

vyjadřoval to, co píši v následujících větách). Jsem totiž přesvědčen, že i když záleží 

pouze na úvaze příslušného policisty/strážníka, zda v případě neoprávněného stání 

na vyhrazeném parkovišti zvolí odtah nebo botičku, není možno z těchto variant volit 

libovolně. Odtah vozidla je totiž pro pachatele daného přestupku (popř. provozovatele 

vozidla) vždy spojen s výrazně vyššími náklady (a to jak náklady přímé, tak i 

promarněný čas) než v případě přiložení botičky. Jedná se o zásah do majetkové sféry 

dané osoby, za určitých okolností tak lze hovořit o zásahu do ústavně zaručených práv a 

svobod. Je-li v dané situaci na výběr z více možností, je nutno vybrat vždy tu nejméně 

invazivní, která ještě dostačuje k naplnění daného cíle66. Musíme mít stále na paměti, že 

odtah ani botička nemají sankční charakter67! Je-li tedy v konkrétním případě možno 

volit mezi přiložením botičky a odtahem vozidla, domnívám se, že je vhodné dát 

přednost botičce. Bohužel to tak mnohde nefunguje; v Praze se z odtahování vozidel 

stal docela výnosný „byznys“, takže není výjimkou situace, kdy je odtahováno vozidlo 

např. v ulici Úvoz v sobotu brzo ráno, kdy jsou parkovací místa obsazena třeba jen 

z 10 %; naproti tomu je zase běžné, že v přeplněné Pařížské ulici se přikládají pouze 

botičky. Jakkoliv je tedy ustanovení § 27 odst. 5 ZSP jasné, je při jeho aplikaci nutno 

přihlížet i k jiným předpisům a zamýšlený postup poměřovat zásadou přiměřenosti. 

V praxi ale může být rozlišení výše nastíněných situací velmi obtížné, ba na místě až 

nemožné, a proto nelze na policisty/strážníky klást nepřiměřené nároky. 

V případě tzv. modrých zón v Praze je však celá tato moje úvaha poněkud 

relativizována faktem, že v těchto zónách může zaparkovat i vozidlo, jehož řidič 

zakoupil speciální „parkovací lístek“ v ceně 120 Kč za 2 hod, popř. 400 Kč za 10 hod. 

Tím dochází k poněkud paradoxní situaci, a sice že modré zóny jsou z formálního 

hlediska označeny dopravní značkou IP 12 „Vyhrazené parkoviště“, ale fakticky se 

jedná o jakýsi hybrid mezi parkovištěm vyhrazeným a placeným, neboť tam za použití 

                                                 
66 Na tomto místě vlastně parafrázuji třístupňový test proporcionality (vhodnost, potřebnost, 
proporcionalita v užším smyslu), užívaný Ústavním soudem pro řešení střetu několika ústavně 
chráněných základních práv a svobod. 
67 Účelem přiložení botičky je toliko zvýšení možnosti vystopování pachatele, účelem odtahu je pak 
kromě toho ještě obnovení právního stavu opětovným uvolněním neoprávněně blokovaného místa. Nelze 
tak souhlasit s názorem, že „když někdo špatně zaparkuje, tak ať platí“. 
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oněch speciálních parkovacích lístků může stát na omezenou dobu kdokoliv. Ani s tímto 

problémem se Nejvyšší správní soud v citovaném rozhodnutí ze dne 19. 5. 2010, č. j. 3 

Aps 2/2010-88, příliš nevypořádal; určitě by to bylo na delší diskuzi. 

 

Poslední poznámku učiním ještě ohledně odtahu vozidla, které stojí na parkovišti 

s parkovacím automatem, aniž by byl uhrazen poplatek za parkování. Ze znění zákona 

nepochybně vyplývá, že takové vozidlo nelze odtáhnout. Parkoviště s parkovacím 

automatem totiž není vyhrazeným parkovištěm68, proto nelze použít ustanovení § 27 

odst. 5 ZSP. Navíc dané vozidlo nemůže v žádném případě tvořit překážku provozu 

(§ 45 odst. 4 ZSP), protože neoprávněnost stání lze velmi snadno zhojit zaplacením 

příslušného poplatku (na rozdíl od neoprávněného stání na vyhrazeném parkovišti), 

navíc i placené parkoviště je v prvé řadě parkovištěm, tedy místem, které je ke stání 

vozidel výslovně určeno. Stání na takovém parkovišti bez zaplacení příslušného 

poplatku je ale samozřejmě přestupkem69. Je také nutno zohlednit jiný účel 

zpoplatněných parkovišť: jedná se sice o určitý druh regulace, ale hlavním účelem je 

vždy nepochybně zvýšení příjmů příslušné obce. Naproti tomu v případě vyhrazených 

parkovišť je patrno, že primárním účelem je regulace provozu, nikoliv finanční výhoda.  

4.5 Nalézací řízení 

4.5.1 Blokové řízení 

Jedná se o nejjednodušší a nejméně formální druh řízení, který může podle § 84 

odst. 3 a § 86 PřesZ uplatnit při řešení přestupku příslušný obecní úřad, policie a 

ve vymezených případech též obecní policie. Přestupek lze projednat uložením pokuty 

v blokovém řízení za podmínek § 84 odst. 1 PřesZ, tedy jestliže je spolehlivě zjištěn, 

nestačí domluva70 a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. V případě 

dopravních přestupků podle § 22 PřesZ je však nutno ještě zohlednit ustanovení § 22 

                                                 
68 To vyplývá ze sémantické analýzy ustanovení § 12 odst. 1 písm. m), p) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
69 Srov. rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 5. 6. 2006, č. j. 63 Ca 2/2006-18: „Přestupkem podle § 22 
odst. 1 písm. f) [dnes je to písm. l) – pozn. autora] zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je 
s přihlédnutím k § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, i stání na parkovišti označeném dopravní značkou IP 13c (parkoviště s parkovacím 
automatem) poté, co uplynula doba, na kterou bylo zaplaceno parkovné.“ 
70 Nezaměňovat s napomenutím podle § 11 odst. 1 písm. a) PřesZ. 
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odst. 11 PřesZ, podle něhož nelze v blokovém řízení projednat přestupek, za který se 

ukládá zákaz činnosti71. 

Blokové řízení je přísně fakultativní. Správní orgán není povinen je provést, 

obviněný z přestupku zase není povinen na ně přistoupit (vyplývá i z formulace „…a 

obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit“). S blokovým řízením se setkáme 

nejčastěji v případě řešení přestupku na místě policistou nebo strážníkem obecní policie; 

zákon však nevylučuje jeho užití i v řízení před obecním nebo jemu naroveň 

postaveným úřadem, byť tento postup je ojedinělý. Pro pachatele přestupku může být 

blokové řízení výhodné v tom, že je přestupek vyřešen zpravidla ihned na místě, 

bez zbytečných formalit, bez procesních nákladů a uložená sankce je zpravidla nižší, 

než jaká by hrozila ve standardním přestupkovém řízení. Nevýhodou může být absence 

možnosti odvolat se (§ 84 odst. 2 PřesZ), z čehož pak také vyplývá nemožnost podat 

v této souvislosti žalobu ve správním soudnictví72. Teoreticky by bylo možné se 

domáhat změny rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení podnětem 

k přezkumnému řízení podle § 94 an. SprŘ; obnova řízení je v tomto případě pojmově 

vyloučena73. Vzhledem k tomu, že se v případě blokového řízení nevyhotovuje písemné 

rozhodnutí a není zde žádné odůvodnění ani jiný věrohodný důkaz svědčící 

o skutkovém průběhu protiprávního jednání pachatele přestupku a následného postupu 

policisty/strážníka, je velké nebezpečí, že rozhodnutí o uložení takové pokuty bude 

prakticky nepřezkoumatelné a případné porušení zákona bude neprokazatelné. 

K přijetí pokuty v blokovém řízení nelze osobu obviněnou z přestupku nijak nutit; 

zejména je nepřípustné na ni vyvíjet nátlak a uvádět klamavé informace. Pokud není 

přestupek vyřešen v blokovém řízení, postupuje se dále ve standardním přestupkovém 

řízení (s možností příkazního řízení). 

                                                 
71 Toto ustanovení tak předchází případným interpretačním problémům. I kdyby tam ale toto výslovné 
ustanovení nebylo, asi by bylo možno dojít ke stejnému závěru výkladem, neboť v blokovém řízení lze 
uložit toliko pokutu (nikoliv i zákaz činnosti), přičemž ale u některých přestupků zákon přikazuje uložení 
zákazu činnosti; logicky tedy nelze uplatnit blokové řízení. 
72 Rozsudek NSS ze dne 29. 12. 2004, č. j. 6 As 49/2003-46: „Pokud s. ř. s. 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.“ 
73 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 6. 2. 2008, č. j. 3 As 58/2007-117. 
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4.5.2 Příkazní řízení 

Není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-

li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz 

o uložení pokuty74 v maximální výši 4 000 Kč. Pro vydání příkazu není nutné předchozí 

slyšení obviněného z přestupku. Příkaz nelze vydat, jestliže obviněný z přestupku je 

zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům je 

omezena, nebo jedná-li se o mladistvého. Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí 

o přestupku; musí tedy být vydán písemně75 a doručen do vlastních rukou76. V příkazu 

nelze uložit náhradu škody77 ani náhradu nákladů řízení78; není též možné uložit zákaz 

činnosti, a proto příkazní řízení nelze užít v případech, kde se tento zákaz ukládá. 

Proti příkazu může obviněný z přestupku podat ve lhůtě 15 dnů od doručení odpor; 

tím se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Jedná se tedy opravný prostředek 

sui generis; logicky tak nastává suspenzívní účinek, naopak se neuplatní devolutivní 

účinek. § 87 odst. 4 věta třetí  PřesZ také výslovně stanoví zákaz reformationis in peius. 

Pro obviněného z přestupku jsou zde podobné výhody jako v případě blokového 

řízení, a to zejména rychlost, relativní neformálnost a absence povinnosti hradit náklady 

řízení. Je-li tedy spáchání přestupku nepochybné, ale obviněný podá proti vydanému 

příkazu odpor, lze očekávat, že správní orgán setrvá na výši sankce tak, jak ji stanovil 

v příkazu, navíc ale bude obviněnému uložena povinnost nahradit náklady řízení. Lze 

tedy obecně doporučit, že v případě jednoznačné důkazní situace není podání odporu 

pro obviněného z přestupku výhodné. Nutno ovšem podotknout, že pokud není odpor 

ve stanovené lhůtě podán, stává se rozhodnutí pravomocným a vzhledem k nevyužití 

možnosti podání opravného prostředku (tedy odporu) nebude možno dané rozhodnutí 

úspěšně napadnout ve správním soudnictví. 

4.5.3 Standardní nalézací řízení v I. stupni 

Pokud nebyla využita možnost blokového nebo příkazního řízení, nastupuje 

standardní přestupkové řízení se všemi svými atributy. Hlavním cílem, ke kterému by 

mělo celé řízení směřovat, je naplnění zásady materiální pravdy. 

                                                 
74 § 87 odst. 1 PřesZ; příkaz o uložení napomenutí nepřipadá u dopravních přestupků v úvahu. 
75 § 87 odst. 3 věta druhá PřesZ 
76 § 72 odst. 1 SprŘ 
77 § 87 odst. 6 PřesZ 
78 § 79 odst. 2 PřesZ 
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I zde platí presumpce neviny. Správní orgán musí prokázat vinu, naopak obviněný 

z přestupku není povinen dokazovat svoji nevinu. Podobně jako v trestním právu bude i 

zde nutno se řídit zásadou „in dubio pro reo“. Tato zásada se ale samozřejmě vztahuje 

pouze na skutkové nejasnosti, nikoliv na právní. 

V této souvislosti bych rád krátce pojednal o dokazování. Právní úpravu najdeme 

v § 51 an. SprŘ. Jako v jiných právních odvětvích platí i zde, že za důkazní prostředek 

může sloužit zásadně vše, co bylo získáno a provedeno v souladu se zákonem a co může 

přispět ke zjištění stavu věci; jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a 

znalecký posudek. Ustanovení SprŘ o těchto důkazních prostředcích a jejich provádění 

jsou poměrně stručná; při jejich aplikaci je tak nutno podle rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 18. 3. 2005, č. j. 4 As 9/2004-60, přihlédnout i k příslušným 

ustanovením jiných procesních předpisů (zejm. TŘ), a to v kontextu základních zásad 

vyjádřených ustanoveními § 2 až 8 SprŘ. V předmětném rozhodnutí tak soud vytknul 

správnímu orgánu způsob provádění výslechu svědků, kdy bylo více svědků vyslýcháno 

současně, takže druhý v pořadí již vypovídal se znalostí toho, co vypověděl první 

svědek; soud vyjádřil přesvědčení, že výslech svědka by měl být prováděn za dodržení 

obdobných zásad ve všech druzích řízení (civilní, trestní, správní), neboť i ve správním 

řízení o přestupku je nutno trvat na naplnění všech záruk spravedlivého procesu jako 

v případě řízení trestního. Výslech více svědků zároveň pak také koliduje s ustanovením 

§ 3 odst. 4 správního řádu (pozn. autora: jedná se o „starý“ správní řád z roku 1967; 

předmětné ustanovení zakotvuje zásadu materiální pravdy, tedy povinnost zjištění 

skutečného stavu). Obdobné výhrady k výslechu svědků měl Nejvyšší správní soud i 

v rozsudku ze dne 4. 10. 2006, č. j. 1 As 22/2006-99. 

Jedná se o výčet demonstrativní; v praxi se lze setkat i s jinými důkazními 

prostředky, které jsou nepochybně též relevantní. Typickým příkladem mohou být 

záznamová zařízení (kamery) umístěná na veřejných prostranstvích či ve vozidlech79. 

V poslední době se i v České republice rozšiřují tzv. černé skříňky v automobilech, tedy 

kamerové systémy, které zaznamenávají obraz (dění před vozidlem), popř. i zvuk, 

některé pokročilejší modely pak zaznamenávají i souřadnice GPS a na jejich základě 

dopočítávají rychlost pohybu vozidla a jeho zrychlení. V různých internetových 

diskusních fórech se však opakovaně setkávám s názorem, že takto pořízený důkaz je 
                                                 
79 Důkaz videozáznamem byl proveden např. ve věci, kterou rozhodl NSS rozsudkem ze dne 29. 12. 
2006, č. j. 4 As 66/2005-71. 
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nepoužitelný, protože není „získán v souladu se zákonem“ a že správní orgány či soudy 

by „samozřejmě“ nic takového nepřijaly. Takový názor je zcela mylný; kamera 

ve vozidle není porušením zákona80, o porušení předpisů na ochranu osobnosti se také 

nemůže jednat. Takto získaný záznam je plně relevantním důkazem, který se posoudí 

podle obecných předpisů o dokazování (tím samozřejmě není vyloučena možnost 

takový důkaz zpochybnit, či např. vznést námitku, že se záznamem bylo manipulováno 

apod.). 

Dokazují se zásadně všechny relevantní skutečnosti. Dokazovat zpravidla nebude 

třeba skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti a skutečnosti obecně 

známé81. Dále se též nedokazuje znění právních předpisů uveřejněných ve Sbírce 

zákonů a Sbírce mezinárodních smluv (zásadu „iura novit curia“ je nutno vztáhnout i 

na správní orgány). Dokazování je v řízení o přestupku ovládáno zásadou vyhledávací a 

zásadou volného hodnocení důkazů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak 82. Správní orgán 

tak hodnotí každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti. V řízení 

o dopravním přestupku se neuplatní legální teorie důkazní podle § 50 odst. 4 SprŘ, a to 

ani v pozitivní83, ani v negativní84 formě. To samozřejmě platí např. i pro znalecký 

posudek, který je důkazem jako každý jiný, a proto má správní orgán nepochybně právo 

rozhodnout i v rozporu s takovým posudkem, pokud to náležitě odůvodní85. Zde bych 

zmínil jeden zcela konkrétní příklad (předesílám, že informace jsem čerpal toliko 

z denního tisku a z vyjádření právního zástupce obviněné M. S.): 

 

 
                                                 
80 Tím není pochopitelně vyloučena možnost postihu za to, že taková kamera byla namontována 
v rozporu s předpisy, tedy že se např. nacházela v zorném poli řidiče. To však vůbec nesouvisí 
se zákonností záznamu, který byl takto pořízen! 
81 § 50 odst. 1 SprŘ 
82 § 50 odst. 4 SprŘ 
83 To znamená, že určitou skutečnost je nutno vzít vždy za prokázanou, byla-li prokázána předepsaným 
důkazním prostředkem. 
84 To znamená, že určitou skutečnost nelze mít za prokázanou, nebyla-li prokázána předepsaným 
důkazním prostředkem. 
85 Srov. rozsudek KS v Brně ze dne 25. 10. 2007, č. j. 30 Ca 258/2005-37: „Nesouhlasí-li stavební úřad 
se závěry znaleckého posudku předloženého účastníkem řízení, musí v rozhodnutí dostatečným a 
srozumitelným způsobem vyložit, v čem konkrétně neodpovídají závěry znaleckého posudku faktickému 
provedení stavby a v čem závěry znaleckého posudku neodpovídají požadavkům stanoveným právními 
předpisy. Oproti závěrům, vyplývajícím ze znaleckého posudku, musí správní orgán také položit své 
vlastní zcela konkrétní hodnocení, zda došlo ke splnění veřejného zájmu (zde souladu se zájmem 
na protipožární ochraně), a to i za pomoci jiného znaleckého posudku. Pokud správní orgán nezpochybnil 
a nevyvrátil závěry znaleckého posudku předloženého žalobkyní, je jeho rozhodnutí v této části 
nepřezkoumatelné [§ 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].“ 
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Skutkový stav: 

V noci dne 30. 6. 2009 byla 23letá M. S. kontrolována v Karlových Varech hlídkou 

Policie České republiky na obsah alkoholu v dechu přístrojem Dräger s výsledkem 

0,40 ‰ a 0,45 ‰. Na vlastní žádost byla převezena na vyšetření krve, kde byla 

zjištěna hladina alkoholu 0,18 ‰, a v souladu s běžnou praxí tak bylo ve zprávě 

z laboratoře uvedeno, že alkohol nebyl prokázán86. Magistrát však rozhodl, že se 

M. S. dopustila přestupku a že požití alkoholu před jízdou je nepochybné. 

 

Můj rozbor: 

V zásadě si myslím, že postup karlovarského magistrátu je zákonný. Výsledek 

krevního rozboru sice průkazný nebyl, ale bylo to velmi těsné (o několik málo setin 

‰); navíc zde jsou dvě měření přístrojem Dräger, která ukázala velmi podobné a 

zcela zjevně nenulové hodnoty. I po započtení odchylky uznávané pro policejní 

přístroje lze mít na základě dechové zkoušky za to, že hladina alkoholu byla 

alespoň 0,2 ‰. M. S. však zcela odmítá uznat výsledek měření přístrojem Dräger 

jako relevantní důkaz (opak je samozřejmě pravdou). Navíc M. S. nepodala žádné 

vysvětlení, jak se mohl alkohol do její krve dostat (je pravdou, že není povinna 

cokoliv vysvětlovat, ale vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu absence 

vysvětlení spíše ukazuje na to, že si je moc dobře vědoma, proč byla hodnota 

alkoholu nenulová…). Všechny důkazy jsou sice důkazy nepřímými (žádný z nich 

neprokazuje přímo „požití alkoholického nápoje“, ono požití se dovozuje až 

ze sekundárního znaku, tedy hladiny alkoholu v krvi či v dechu), ale vzájemně 

do sebe zapadají a tvoří ucelený řetězec. Vzhledem ke všem okolnostem tak lze 

oprávněně usuzovat, že M. S. skutečně požila alkoholický nápoj. Ze strany M. S. se 

objevily námitky, že policejní Dräger neměl příslušnou certifikaci, že ji policisté 

řádně nepoučili atd. Pokud by se některá z těchto tvrzení prokázala, mohlo by to 

teoreticky mít za následek neúčinnost takového důkazu. Jak jsem již ale zmínil, je 

nutno vždy přihlížet ke všem okolnostem. 

 

                                                 
86 Hodnoty pod 0,2 ‰ se při absenci jiných důkazů o požití alkoholu považují podle zavedené praxe za 
neprůkazné. 
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Výsledkem celého přestupkového řízení je vydání rozhodnutí. Toto rozhodnutí má 

obecné náležitosti správního aktu a oznamuje se doručením do vlastních rukou87. 

V rozhodnutí o přestupku, kterým se obviněný shledává vinným, se také zpravidla 

rozhodne o náhradě nákladů řízení podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví 

paušální částka nákladů řízení o přestupcích. Částka nákladů řízení činí zásadně 

1 000 Kč; ve zvláště složitých případech, nebo pokud byl přibrán znalec z jiného oboru 

než psychiatrie se tato částka zvyšuje o 1 500 Kč, pokud byl přibrán znalec z oboru 

psychiatrie, částka se zvyšuje o 2 500 Kč; v případě přibrání více znalců se částky 

sčítají; celková částka však může činit nejvýše 6 000 Kč. 

4.6 Opravné prostředky 

4.6.1 Odvolání 

Odvolání je v zásadě přípustné proti každému rozhodnutí v přestupkovém řízení, 

nestanoví-li zákon jinak88. § 81 PřesZ pak určuje, že k jeho podání jsou legitimovány 

následující osoby: 

- obviněný z přestupku (eventuálně orgán sociálně-právní ochrany dětí, je-li 

obviněným mladistvý), a to v plném rozsahu 

- poškozený jen ve věci náhrady škody89 

- vlastník zabrané věci proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání 

věci 

Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí90. Včas podané 

odvolání má odkladný účinek. 

O rozhodnutí o přestupku vydaném obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

nebo magistrátu (jiného než pražského) rozhoduje příslušný krajský úřad. O odvolání 

proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy rozhoduje Ministerstvo dopravy. 

                                                 
87 § 72 odst. 1 SprŘ 
88 Jinak stanoví např. v § 76 odst. 5 SprŘ. 
89 Srov. rozsudek NSS ze dne 29. 8. 2007, č. j. 2 As 73/2006-53: „Poškozený, který v přestupkovém řízení 
neuplatnil nárok na náhradu škody a který není ani navrhovatelem tohoto řízení, nemá postavení 
účastníka přestupkového řízení ve smyslu § 72 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokud taková 
osoba podá žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, které se týká pouze viny a trestu obviněného 
z přestupku, soud takovou žalobu odmítne podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť byla podána osobou 
k tomu zjevně neoprávněnou.“ 
90 V případě, že nebylo v rozhodnutí poskytnuto řádné poučení, může se tato lhůta měnit v souladu 
s ustanovením § 83 SprŘ; při neoprávněném neoznámení rozhodnutí pak připadá v úvahu použití § 84 
SprŘ. 
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Odvolání musí kromě obecných náležitostí stanovených pro každé podání 

obsahovat též údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho 

napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 

nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolací orgán pak za uplatnění úplného revizního 

principu přezkoumá zákonnost rozhodnutí a jemu předcházejícího řízení; věcná 

správnost rozhodnutí se přezkoumá pouze v rozsahu námitek uvedených v odvolání, 

nebo vyžaduje-li to veřejný zájem91. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů se přihlédne jen 

tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. 

Toto ustanovení je však hodnoceno poněkud rozpačitě. Řízení o přestupku je totiž 

řízením nesporným, za zákonnost rozhodnutí pak odpovídá vždy správní orgán. Nelze 

tedy přenášet důkazní břemeno na účastníka a následně jej sankcionovat za to, že 

v prvoinstančním řízení neuvedl všechny relevantní skutečnosti na svou obranu. 

Rozhodování o odvolání je ovládáno apelačním principem s prvky kasace. 

Odvolací orgán má tyto možnosti: 

- rozhodnutí zruší a řízení o přestupku zastaví, jsou-li vady takového 

charakteru, že v řízení ani nelze dále pokračovat 

- rozhodnutí změní, přičemž však musí respektovat zákaz reformationis in peius 

(§ 90 odst. 3 SprŘ) a zákaz překvapivých rozhodnutí (§ 90 odst. 1 písm. c) 

SprŘ) 

- rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, přičemž prvoinstanční 

správní orgán je pak vázán právním názorem odvolacího orgánu 

- odvolání zamítne92, a to z důvodů věcných (je-li nedůvodné), nebo formálních 

(je-li podáno pozdě nebo osobou neoprávněnou, je-li nepřípustné); v tom 

případě se ale zkoumá, zda není takové podání možno posoudit jako např. 

podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení 

                                                 
91 § 89 odst. 2 věta druhá SprŘ 
92 Opět zde narážíme na nehomogennost české právní úpravy. Teorie uvádí, že „zamítnutí“ souvisí 
s meritorním posouzením věci, zatímco „odmítnutí“ souvisí s formálními nedostatky. Pokud ale 
porovnáme úpravu odmítnutí/zamítnutí napříč právním řádem (SprŘ, SŘS, OSŘ, TŘ, zákon o Ústavním 
soudu), zjistíme, že kvalitativně totožná situace vyústí v některém řízení k zamítnutí a v jiném 
k odmítnutí. 
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4.6.2 Mimořádné opravné prostředky 

Tyto prostředky umožňují překonat překážku rei iudicatae a znovu zasáhnout do již 

pravomocně rozhodnuté věci. Narážejí tak zde na sebe dva principy, a sice princip 

právní jistoty a princip zákonnosti rozhodnutí. V každém konkrétním případě je pak 

nutno pečlivě zkoumat, který z nich převáží. V mnohých případech je totiž možné, že 

snaha upravit již pravomocné rozhodnutí tak, aby bylo zcela souladné s právem, může 

v konečném důsledku způsobit větší újmu, než kdyby toto nezákonné rozhodnutí bylo 

ponecháno v platnosti. V přestupkovém řízení, stejně jako v každém jiném správním 

řízení, přicházejí v úvahu dva mimořádné opravné prostředky, a sice přezkumné řízení a 

obnova řízení. 

 

Přezkumné řízení 

Jedná se o dozorčí nástroj správních orgánů, který se uplatňuje z moci úřední; 

účastník původního řízení (nebo kdokoliv jiný) může na nezákonné rozhodnutí 

upozornit pouze podnětem. Rozhodnutí tak může být změněno, bylo-li vydáno 

v rozporu s právními předpisy. 

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat v subjektivní lhůtě 2 měsíců, 

nejvýše však do 1 roku od právní moci posuzovaného rozhodnutí. Vydat rozhodnutí 

v rámci přezkumného řízení je pak možné nejpozději do 15 měsíců od právní moci 

přezkoumávaného rozhodnutí. 

Je-li porušení zákona zjevné, může být provedeno tzv. zkrácené přezkumné řízení; 

prvním úkonem v tomto řízení je pak vydání meritorního rozhodnutí o přezkoumávané 

věci. 

Příslušným k provedení přezkumného řízení je správní orgán nadřízený tomu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

Obnova řízení 

Podmínkou je existence pravomocného rozhodnutí ve věci samé. Řízení o obnově 

může být zahájeno ex offo, nebo na žádost účastníka. Obnova řízení je přípustná 

v případě, že vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly 

v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním 
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řízení uplatnit, nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, popř. bylo rozhodnutí 

dosaženo trestným činem. 

Podnět k obnově řízení může účastník podat v subjektivní lhůtě 3 měsíců, 

nejpozději však do 3 let od právní moci rozhodnutí. 3letá lhůta se uplatní též v případě, 

je-li obnova nařízena ve veřejném zájmu. 

Příslušným k rozhodnutí o obnově je správní orgán, který rozhodl v poslední 

instanci. Je-li obnova nařízena, provede nové řízení správní orgán, který byl příslušný 

k původnímu řízení v prvním stupni, leda by se důvody obnovy týkaly výlučně řízení 

před odvolacím správním orgánem. 

4.6.3 Ochrana ve správním soudnictví 

Ochrany svých práv se může obviněný z přestupku (popř. jiná osoba, např. 

poškozený) domáhat za stanovených podmínek i v rámci správního soudnictví. 

Z jednotlivých řízení, která soudy ve správním soudnictví vedou podle § 4 SŘS, je tím 

nejčastějším řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 an. SŘS. 

Zajímavou variantou tohoto řízení je možnost daná § 65 odst. 3 SŘS, kterou je 

umožněno se domáhat snížení uloženého trestu či upuštění od něj v mezích zákonem 

dovolených; jedná se o určitý průlom do zásad správního soudnictví, neboť je zde 

správnímu soudu umožněno posoudit a případně „opravit“ správní uvážení správního 

orgánu93. Pro úspěšné podání žaloby je nutno nejprve vyčerpat všechny řádné opravné 

prostředky94 (proto není možné podat žalobu proti rozhodnutí v blokovém nebo 

příkazním řízení). Žaloba se podává ve lhůtě dvou měsíců od doručení napadaného 

rozhodnutí a zásadně nemá odkladný účinek. Výsledkem řízení může pak být buď 

zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení správnímu orgánu, moderace trestu uloženého 

                                                 
93 Srov. např. rozsudek MS v Praze ze dne 21. 1. 2005, č. j. 10 Ca 66/2004-32: „V případě návrhu 
na snížení trestu či upuštění od něj (§ 65 odst. 3 s. ř. s.) musí soud vycházet z důvodů, které správní orgán 
vedly ke stanovení dané výše trestu; teprve poté může tyto důvody přezkoumat a popřípadě dospět 
k závěru, že jde o trest zjevně nepřiměřený. V případě, že v rozhodnutí zcela chybí jakékoliv úvahy a 
důvody pro uložení výše trestu (sankce), nelze než dospět k závěru, že jde o rozhodnutí stran výše sankce 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 písm. a) s. ř. s.]; takové rozhodnutí pak soud pro vadu 
řízení zruší.“ 
94 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 12. 5. 2005, č. j. 2 Afs 98/2004-65: „Podmíněnost vyčerpání 
opravných prostředků ve správním řízení před podáním žaloby k soudu [§ 5, § 68 písm. a) s. ř. s.] je 
nutno vnímat jako provedení zásady subsidiarity soudního přezkumu a minimalizace zásahů soudů do 
správního řízení. To znamená, že účastník správního řízení musí zásadně vyčerpat všechny prostředky 
k ochraně svých práv, které má ve své procesní dispozici, a teprve po jejich marném vyčerpání se může 
domáhat soudní ochrany. Soudní přezkum správních rozhodnutí je totiž koncipován až jako následný 
prostředek ochrany subjektivně veřejných práv, který nemůže nahrazovat prostředky nacházející se uvnitř 
veřejné správy.“ 
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napadeným rozhodnutím nebo zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Apelační princip se 

tak s výjimkou moderace trestu neuplatní. 

V určitých případech je také možno uplatnit žalobu proti nezákonnému zásahu 

podle § 82 an. SŘS. Typicky se jedná o případy přiložení botičky nebo odtahu vozidla; 

pro tyto případy již existuje i relevantní judikatura, a to dokonce i na úrovni Nejvyššího 

správního soudu95. Dle judikatury naopak zásahem nebude např. umístění dopravní 

značky96. Je však nutno mít neustále na paměti, že ochrana před nezákonným zásahem 

správního orgánu je poměrně specifickým a velmi úzce zaměřeným nástrojem (zejm. 

proto, že aby byla žaloba úspěšná, musí zásah či jeho přímé důsledky stále trvat, 

přičemž např. povinnost zaplatit náklady odtahu při vyzvednutí vozidla se dle soudů 

nepovažuje za přímý důsledek zásahu – odtažení vozidla), a proto je její poskytnutí 

dosti výjimečné. 

Žaloba z důvodu nečinnosti správního orgánu podle § 79 an. SŘS je v případech 

dopravních přestupků ojedinělá. 

Opravným prostředkem proti rozhodnutí správního soudu je kasační stížnost, která 

má centralizovaný devolutivní účinek – rozhoduje o ní vždy Nejvyšší správní soud. 

Obnova řízení podle § 111 an. SŘS není ve výše popsaném případě přípustná. Při řízení 

u Nejvyššího správního soudu je povinné zastoupení advokátem. 

4.6.4 Ústavní stížnost 

Osoba, která tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, 

opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její základní právo 

nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, může podat 

stížnost k Ústavnímu soudu. K úspěšnému podání ústavní stížnosti je třeba, aby 

stěžovatel vyčerpal všechny opravné prostředky (řádné i mimořádné) a podal tuto 

stížnost ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, 

který zákon stěžovateli pro ochranu jeho práva poskytuje. Je-li stížnost shledána 

                                                 
95 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 15. 11. 2005, č. j. 8 Aps 1/2005-82, a rozsudek NSS ze dne 4. 11. 
2009, č. j. 6 As 34/2009-33 
96 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 2. 10. 2007, č. j. 3 Aps 8/2006-100: „Nutno (…) posoudit, zda 
umístění dopravní značky na pozemní komunikaci je tím zásahem, který má na mysli ust. § 82 s. ř. s. 
Městský soud v Praze dospěl k závěru, že tomu tak není. Žalobce totiž nemá žádné veřejné subjektivní 
právo na umístění nebo neumístění dopravní značky na pozemní komunikaci. Proto žalobce nebyl 
umístěním dopravní značky přímo zkrácen na žádném svém veřejném subjektivním právu, které by 
odpovídala veřejnoprávní povinnost správního orgánu. (…) Smyslem umístění dopravní značky je tak 
úprava provozu na pozemní komunikaci vztahující se na všechny její uživatele.“ 
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důvodnou, může Ústavní soud napadené rozhodnutí zrušit, resp. v případě stížnosti proti 

zásahu orgánu veřejné moci může příslušnému orgánu zakázat, aby v porušování práva 

či svobody pokračoval, a přikázat mu, aby obnovil stav před porušením, je-li to možné. 

Vždy je nutno mít na paměti, že Ústavní soud není třetí soudní instancí (což sám 

s oblibou zdůrazňuje), a že jeho úkolem není aplikace „obyčejného“ práva. Ústavní 

soud na vše nahlíží optikou práva ústavního, resp. základních lidských práv a svobod. 

Proto také – mnohem více než u jiných soudů – končí velká část celkového nápadu 

odmítnutím pro nepřípustnost nebo zjevnou neopodstatněnost. 

Při řízení u Ústavního soudu je povinné zastoupení advokátem. 

4.7 Zvláštnosti v řízení s mladistvými 

K odpovědnosti za přestupek je třeba, aby pachatel v době spáchání přestupku 

dovršil věk 15 let. Jestliže zároveň nedovršil k okamžiku spáchání přestupku věk 18 let, 

označujeme takového pachatele za mladistvého a v přestupkovém řízení se uplatní 

určité odchylky, zejm. podle § 19 PřesZ. Nelze však zaměňovat pojem „mladistvý“ (tj. 

osoba ve věku 15-18 let) s pojmem „zletilý“ (zletilosti lze nabýt už od 16 let uzavřením 

manželství). 

Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení. 

Je-li přestupek projednán v blokovém řízení, nelze podle § 19 odst. 3 PřesZ uložit 

pokutu vyšší než 500 Kč; pokutu do 1 000 Kč lze uložit mladistvému, pokud zákon 

v obecném případě připouští uložení pokuty vyšší než 1 000 Kč. Do této kategorie 

spadají všechny dopravní přestupky kromě přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ. 

Ve standardním přestupkovém řízení se podle § 19 odst. 3 PřesZ horní hranice 

pokuty snižuje na polovinu (případná dolní hranice však zůstává nedotčena), přičemž 

však nesmí být vyšší než 2 000 Kč. 

Tato legislativní konstrukce však při aplikaci na § 22 PřesZ vykazuje jisté logické 

nedostatky a domnívám se, že ve vztahu k dopravním přestupkům nezpůsobuje 

zamýšlené důsledky. Myslím si, že zákonodárce nedostatečně sladil ustanovení § 19 

PřesZ s koncepcí § 22 PřesZ, což s sebou nese jisté nejasnosti, jak uvádím dále. 

Vzhledem k horní hranici sazby za přestupky trestané podle § 22 odst. 4 až 8 PřesZ je 

v těchto případech nutno tuto hranici u mladistvých snížit na 2 000 Kč (neboť jedna 

polovina horní sazby je ve všech těchto případech vyšší než 2 000 Kč). Pouze 
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u přestupků trestaných podle podle § 22 odst. 9 PřesZ se sníží horní hranice sazby 

na skutečnou polovinu, tedy 1 250 Kč. Ve všech případech ale dojde k tomu, že takto 

snížená horní hranice sazby je nižší než původní dolní hranice; podle § 19 PřesZ se ale 

u mladistvých dolní hranice sazby nijak nemění. Logickým výkladem dojdeme asi 

k závěru, že tím vlastně odpadá jakákoliv možnost diskrece a ve všech případech je 

nutno mladistvému uložit pokutu pouze v konkrétní a nezměnitelné výši (tedy 1 250 Kč 

za přestupek podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 1 a 4, písm. l) PřesZ, 2 000 Kč za jakýkoliv 

jiný přestupek). Jakkoliv je tento závěr zjevně v rozporu s účelem odlišné úpravy 

mladistvých, nepřipouští jazyková metoda žádný jiný výklad; jakýkoliv jiný výklad by 

tak šel přímo proti textu zákona. Z absence ustanovení o úpravě případné dolní hranice 

pokuty nelze dovodit nic jiného, než že tato hranice není zvláštními ustanoveními 

o mladistvých dotčena. Jiný výklad by byl opravdu značně extenzivní a dle mého 

názoru těžko obhajitelný. Je to určitý paradox, protože hlavním cílem odlišné úpravy 

odpovědnosti mladistvých je zejména aplikace tzv. restorativní justice – mladistvého 

bychom neměli trestat, není-li to nezbytně nutné, namísto toho bychom se měli pokusit 

ho v prvé řadě převychovat; v úvahu je nutno brát také jeho minimální životní 

zkušenosti. Při trestání za dopravní přestupek se však dostaneme do situace, kdy 

mladistvý vlastně musí být potrestán konkrétní částkou, čímž dojde k tomu, že 

srovnáme-li tuto částku s dolní sazbou pokuty pro „obyčejné“ pachatele, není zde již 

velkého rozdílu (např. 1 250 Kč pro mladistvého vs. 1 500 Kč pro ostatní u přestupku 

dle § 22 odst. 1 písm. f) bod 1 a 4, písm. l) PřesZ). Zůstává otázkou, zda to takto 

zákonodárce skutečně zamýšlel. 

Ještě větší nejasnosti pak podle mého názoru nastávají u ukládání blokových pokut. 

Předně není jasné, zda se slova „horní hranice pokuty“ v § 19 odst. 3 věta první PřesZ 

vztahují i na větu druhou, a to v části před i za středníkem. Není tedy zřejmé, zda 

hranice 500 Kč (popř. 1 000 Kč) podle § 19 odst. 3 věta druhá PřesZ je chápána jako 

snížená horní hranice původní sazby, nebo zda se jedná o samostatnou sazbu nezávislou 

na ustanoveních v § 22 PřesZ. Pokud by platila první možnost, byla by bloková pokuta 

pro mladistvého určena opět prakticky fixní částkou ve výši 500 Kč nebo 1 000 Kč; 

pokud bychom se přiklonili k druhé možnosti, bylo by možno ustanovení § 19 odst. 3 

PřesZ vyložit tak, že je možno mladistvému uložit pokutu v celém spektru, tedy 0-500 
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Kč, resp. 0-1 000 Kč. Formulace předmětného ustanovení se mi tak jeví jako poněkud 

nejednoznačná. 

Zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu 1 roku, nebránil-li by výkon 

této sankce jeho přípravě na budoucí povolání. Domnívám se, že i v ustanoveních 

o zákazu činnosti se můžeme setkat s obdobnými problémy jako v případě pokut, neboť 

není vždy zcela zřejmé, jestli se nějak změní i dolní hranice sazby trestu zákazu 

činnosti. Navíc je-li dolní hranice této sazby podle § 22 PřesZ rovna jednomu roku, není 

jasné, zda v tomto případě tedy odpadá jakákoliv možnost diskrece ze strany správního 

orgánu. 

Další odchylky najdeme v úpravě ústního jednání, o němž je vždy nutno vyrozumět 

i zákonného zástupce mladistvého a orgán sociálně-právní ochrany dětí. Odvolání proti 

rozhodnutí může podat též orgán sociálně-právní ochrany dětí. Návrh na upuštění od 

výkonu zbytku trestu zákazu činnosti může podat i zákonný zástupce mladistvého a 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

4.8 Bodový systém 

Nelze se alespoň ve stručnosti nezmínit o novém institutu zavedeném do českého 

práva teprve zákonem č. 411/2005 Sb., tedy o systému bodového hodnocení některých 

protiprávních jednání v silničním provozu. 

Body zaznamenává do registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností 

do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno rozhodnutí nebo oznámení 

o pravomocné sankci uložené řidiči motorového vozidla za porušení vybraných 

povinností v provozu na pozemních komunikacích97. Při jednočinném souběhu se 

zaznamenávají body pouze za nejzávažnější jednání. Dosažením 12 bodů pozbývá 

osoba řidičského oprávnění a může je získat zpět až po uplynutí jednoho roku 

na základě přezkoušení z odborné způsobilosti. Proti chybnému připsání bodů lze 

kdykoliv uplatnit námitky, které mají odkladný účinek. Při tom je však nutno důsledně 

rozlišovat mezi procesem připisování bodů a procesem řešení vlastního přestupku; 

                                                 
97 Úřad sice nemá povinnost připsání bodů oznamovat, ale za normálních okolností nelze o udělení bodů 
nevědět. Je-li totiž přestupek vyřešen uložením blokové pokuty, ví o tomto pravomocném řešení příslušný 
řidič okamžitě (je pojmově nemožné, aby pachatel přestupku nevěděl o blokové pokutě). Pokud je 
rozhodnuto příkazem nebo klasických rozhodnutím, musí se tato vždy doručit písemně do vlastních 
rukou. Pokud si někdo nepřebírá poštu nebo odjede na delší dobu pryč a nezajistí komunikaci s úřady, je 
to jeho problém a jeho nezodpovědnost. 
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námitkami proti chybnému připsání bodů tak nelze napadat vlastní posouzení 

„bodovaného“ přestupku. Tomuto tématu (kromě jiného) se před nedávnem věnoval i 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 6. 8. 2009, č. j. 9 As 96/2008-44: 

Žalobkyně byla příslušným obecním úřadem vyzvána, aby odevzdala svůj řidičský 

průkaz, neboť dosáhla 12 bodů. S tím se však žalobkyně nesmířila a podala 

námitky proti připsání čtyř bodů s odůvodněním, že přestupek, za nějž jí byly 

uděleny, spáchala ve stavu krajní nouze. Problém však je v tom, že onen přestupek 

s ní byl vyřešen na místě v blokovém řízení, tedy jeho spáchání implicitně uznala, a 

vzdala se tak standardního prošetření celé záležitosti. Udělením pokuty v blokovém 

řízení se přestupek považuje za pravomocně vyřízený. Soud zde zdůrazňuje, že 

v řízení o námitkách podle § 123f ZSP se přezkoumává pouze to, zda existoval pro 

připsání bodů příslušný podklad (tedy pravomocné rozhodnutí o spáchání 

přestupku), popř. zda na základě takovéhoto podkladu byl připsán správný počet 

bodů, nelze zde již ale řešit samotný přestupek. Žalobkyně tak udělala chybu, že 

souhlasila na místě s blokovým řízením (nehledě k tomu, že její tvrzení o krajní 

nouzi se zdá být vzhledem k okolnostem poněkud manipulativním a účelovým). 

 

Nedopustí-li se příslušná osoba po dobu 12 měsíců žádného „bodovaného“ jednání, 

odečtou se jí 4 body (po dalších 12 měsících další 4 body, po dalších 12 měsících 

zbytek bodů). Body lze za určitých okolností (nemá-li příslušná osoba více než 10 bodů 

a nezískala-li nikdy více než 5 bodů najednou) odečíst také v případě, že řidič 

absolvoval školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy98. 

Bodové hodnocení je tak zvláštním druhem sankce, jejímž účelem je trestat řidiče 

za opakované páchání určitých přestupků/trestných činů. Nesouvisí tak přímo 

s původním protiprávním jednáním a není sankcí za toto jednání. Dokud řidič 

nedosáhne 12 bodů, je bodový systém vlastně latentní a jeho funkci tak „dopravní 

recidivista“ pocítí až v okamžiku dosažení 12 bodů. Bodový systém v nějaké formě 

existuje ve mnoha zemích EU. Na diskuze o jeho přínosu je podle mě stále ještě brzo a 

navíc tento přínos je velmi výrazně ovlivněn činností policie a lokalitami, kde se řidič 

pohybuje. Bohužel ani s tímto systémem není možné vyselektovat všechny skutečně 

                                                 
98 Jakkoliv je každé zvyšování technických dovedností řidiče chvályhodné, toto opatření vidím jako 
poněkud nesystémové; pokud někdo pravidelně překračuje rychlost nebo nerad svítí ve dne, těžko se to 
odnaučí tím, že se zdokonalí ve zvládání smyků. 
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nebezpečné řidiče, a naopak v jeho sítích mohou uvíznout i ti, u kterých to není žádoucí. 

Jako krásný příklad může posloužit situace, kdy řidič má takovou smůlu, že je jednou 

za rok (vždy těsně před uplynutím 12měsíční lhůty pro odečtení bodů) přistižen při 

překročení rychlosti o 1 km/h (po započtení odchylky). Stane-li se tak opakovaně, přijde 

takový řidič po šesti letech velmi „plíživým“ způsobem o řidičské oprávnění. Jakkoliv 

se jedná o málo pravděpodobnou variantu, dokazuje tento příklad, že bodový systém 

není schopen za určitých okolností rozlišit „piráta“ od relativně spořádaného řidiče, 

který akorát má tu smůlu, že je při páchání banálního přestupku přistižen. Zákon 

neobsahuje žádné moderační ustanovení, které by umožňovalo nějakým způsobem 

v takových případech zasáhnout a zmírnit nepřiměřeně tvrdý dopad „vybodování“. 

Bodovému systému je vytýkáno několik dalších nedostatků, zejm. že nepostihuje 

srovnatelně silně též řidiče nemotorových vozidel, bodová hodnocení různých jednání 

jsou někdy disproporční, dává malou toleranci vůči banálním přestupkům99 a vytváří 

podmínky k posilování korupčního prostředí. Dále je také sporná právní povaha procesu 

zaznamenávání bodů. Někteří odpůrci též namítají, že se jedná o dvojí (nebo až trojí) 

trestání za jeden přestupek. Soudy se však k takové interpretaci staví odmítavě. 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2009, č. j. 30 Ca 174/2008-

25, mj. uvádí: 

„Pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, je sankcí za opakované páchání přestupků 

sui generis za speciální recidivu. Nejedná se tak o trest za původní (předchozí) 

jednotlivá protiprávní jednání, a proto ani nemůže jít o opakovaný postih ve smyslu 

čl. 4 bodu 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

kterou je Česká republika vázána, a jejíž obsah byl zveřejněn ve Sbírce zákonů 

pod č. 209/1992 Sb.“ 

 

V současné době se v rámci bodového systému chystají určité dílčí změny. V srpnu 

2010 schválila vláda senátní návrh novely, která by mimo jiné měla zrušit bodový 

                                                 
99 Naštěstí pro řidiče z velkých měst je z bodového hodnocení výslovně vyňato zastavení a stání v rozporu 
s dopravní značkou. Např. v Praze je někdy opravdu nemožné zastavit zcela v souladu s pravidly, protože 
pokud je nejbližší legální místo k zastavení vzdáleno třeba 0,5 km a např. pracovník zásobování by musel 
veškeré zboží nosit na tuto vzdálenost, byl by tím popřen základní hospodářský význam motorového 
vozidla. Tím nechci omlouvat protiprávní jednání, ale mnohdy je třeba takové jednání posuzovat 
„s rozumem“. 
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postih za malé překročení rychlosti, nerozsvícení příslušných světel za nesnížené 

viditelnosti, popř. za velmi malé množství alkoholu. 

Obecně lze bodový systém považovat za krok správným směrem, rozhodně bych si 

ale nedovolil tvrdit, že jeho současná podoba a nastavení jsou optimální. Tímto 

konstatováním bych obecné pojednání o bodovém systému ukončil; ačkoliv by bylo 

možno pokračovat v diskuzi a přednést mnoho argumentů pro i proti, není to vzhledem 

k rozsahu a zaměření této diplomové práce možné – takový rozbor by bezpochyby 

vystačil na samostatnou kvalifikační práci. 

4.9 Aktuální problém: omezení hluku v Praze 

Počátkem roku 2010 přijal pražský magistrát velmi kontroverzní opatření. 

V souvislosti s množícími se stížnostmi (i žalobami) občanů ohledně značného hluku 

z pražské magistrály a jiných páteřních komunikací bylo rozhodnuto, že se 

na vybraných úsecích sníží nejvyšší dovolená rychlost z původních 70 km/h (popř. 

80 km/h) na 50 km/h, resp. se na Jižní spojce zruší noční rychlostní limit 100 km/h a 

ponechá celodenně 80 km/h. Není účelem této práce hodnotit opatření jako takové 

(jakkoliv mám o jeho smysluplnosti vážné pochybnosti) ani to, zda se nejedná jen 

o populisticko-alibistické gesto ze strany magistrátu. Rád bych se zaměřil na právní 

důsledky s tímto opatřením spojené, konkrétně na způsoby postihu za porušení nově 

zavedených omezení. 

Již od počátku roku 2010 se nechaly policie i městská policie slyšet, že 

překračování rychlosti v těchto úsecích budou tvrdě postihovat. Postihem se zde rozumí 

udělení pokuty podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2, 3, 4 PřesZ a zejména též následné 

připsání příslušného počtu bodů do bodového hodnocení řidiče podle § 123b ZSP. 

Domnívám se, že se v daném případě může jednat o postup in fraudem legis, popř. až 

o zneužití zákona veřejnou mocí. 

Nejprve bych se zastavil u přidělování bodů za výše popsaná jednání. Bodový 

systém byl zaveden do českého práva zákonem č. 411/2005 Sb. Důvodová zpráva 

ve své obecné části popisuje účel bodového systému a podává argumenty pro jeho 

zavedení: 

„(…) Bodový systém obecně spočívá v tom, že řidičům motorových vozidel jsou 

za vybrané přestupky a trestné činy proti bezpečnosti provozu na pozemních 
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komunikacích zaznamenávány “trestné” body do určité výše, popřípadě odečítány 

od předem stanoveného základu. Tyto body nejsou sankcí za přestupek nebo 

trestem za trestný čin, jsou pouze administrativním opatřením ohodnocujícím 

nebezpečnost spáchaného přestupku nebo trestného činu a registrujícím jeho 

spáchání. (…) Systém byl zaveden v některých evropských zemích, např. 

ve Spolkové republice Německo, Polsku, Velké Británii, Francii a nejnověji v Itálii. 

Ve všech těchto zemích přispěl ke zvýšení kázně řidičů motorových vozidel a 

ke zvýšení jejich ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu na pozemních 

komunikacích. Došlo také k poklesu počtu dopravních nehod i snížení závažnosti 

jejich následků. (…) Účelem systému je zejména postihovat recidivu páchání 

přestupků proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. (…)“ 

 

Je tedy patrné, že hlavním účelem bodového systému je sledovat jednání proti 

bezpečnosti silničního provozu, čímž je napomáháno zejména ke snižování 

nehodovosti. Problém ovšem je, že pražské „protihlukové padesátky“ nebyly zavedeny 

kvůli nehodovosti, nemají nic společného s bezpečností samotného provozu a ani 

primárně nemají chránit jeho účastníky. Jediným důvodem (což magistrát nijak 

neskrývá a dokonce se tím chlubí i na dodatkových tabulkách pod omezujícími 

značkami) je snížení hluku, tedy nepřímo ochrana kvalitního životního prostředí 

pro obyvatele žijící v blízkosti dotčených komunikací. Přidělování bodů za tato jednání 

tedy vidím jako velmi nerozumné a zcela se příčící původní myšlence a oficiálnímu 

účelu bodového systému. Je nepochybně pravdou, že jízda vyšší rychlostí a s tím 

v spojené vytváření vyššího hluku může nepřímo a v dlouhodobém horizontu ohrožovat 

třeba zdraví osob bydlících v blízkosti komunikace, ale samotná bezpečnost provozu, 

majetek, zdraví a životy lidí takovým jednáním nejsou nijak dotčeny. Vzhledem k tomu, 

že po dlouhá léta byla na těchto úsecích povolena rychlost 70 km/h (popř. 80 km/h), lze 

předpokládat, že vozidlo jedoucí v rámci tohoto limitu nemůže provoz nijak významně 

ohrožovat100. 

                                                 
100 Tuto myšlenku samozřejmě nelze absolutizovat; je nesporné, že jízda rychlostí 50 km/h je vždy 
„bezpečnější“ (zejm. z hlediska brzdné dráhy) než jízda rychlostí 70 km/h. Tento argument bychom ale 
mohli otočit, takže stejně tak by šlo říci, že jízda rychlostí 30 km/h je zase bezpečnější než jízda rychlostí 
50 km/h atd. Dovedeno ad absurdum bychom dospěli k závěru, že jediná bezpečná rychlost je dosažena 
tehdy, když vozidlo stojí. Vzhledem k okolnostem je tak nutno moji poznámku chápat tak, že rychlost 
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Obdobné argumenty bych použil pro kritiku postihu podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2, 3, 

4 PřesZ. Je nepochybně kvalitativní rozdíl, jestli někdo překročí nejvyšší dovolenou 

rychlost u školy, kde je rychlost omezena kvůli dětem, a nebo na pražské magistrále, 

kde je omezení jenom a pouze kvůli hluku. Možné následky těchto jednání jsou zcela 

nesrovnatelné. Nezapomínejme, že omezení rychlosti ve zmiňovaných úsecích je 

vedeno pouze snahou snížit hluk; proto se domnívám, postihování takového přestupku 

podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2, 3, 4 PřesZ – byť je z formálního hlediska zcela 

správné – ne zcela koresponduje s původním úmyslem zákonodárce při sestavování 

znění dnešního § 22 odst. 1 písm. f) PřesZ. Domnívám se, že ve zmiňovaném případě 

není zcela naplněna skutková podstata přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2, 3, 4 

PřesZ, neboť není zasažen zákonodárcem předpokládaný objekt. Až do přijetí tohoto 

kontroverzního pražského opatření bylo omezení rychlosti prakticky vždy používáno 

za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, popř. v zájmu ochrany jeho 

účastníků nebo samotné pozemní komunikace; proto se jakékoliv překročení stanovené 

rychlosti mohlo bez problémů posuzovat podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2, 3, 4 PřesZ, 

protože se vždy jednalo (alespoň teoreticky) o jednání způsobilé ohrozit bezpečnost 

silničního provozu. V případě „protihlukových padesátek“ však není objektem, na nějž 

tato opatření míří, bezpečnost silničního provozu, ale poněkud sporná ochrana životního 

prostředí okolo komunikací. Proto se mi jeví jako poněkud nepatřičné, že zasažení 

tohoto objektu se trestá podle stejných ustanovení jako případ, kdy zasaženým objektem 

je bezpečnost provozu samotného. Elegantním řešením by bylo zformulovat zvláštní 

skutkovou podstatu, popř. porušení protihlukového omezení rychlosti stíhat jako 

přestupek podle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ, jenž spočívá v porušení povinnosti 

stanovené § 4 a § 7 odst. 1 písm. b) ZSP. Ve své podstatě se totiž skutečně jedná 

o přestupek nikoliv proti bezpečnosti silničního provozu, ale proti životnímu prostředí 

largo sensu. 

Celou svoji úvahu bych završil poukazem na to, jak disproporční výsledky 

současná úprava umožňuje. Představme si následující situaci: pražská víceproudá 

komunikace vedoucí mimo bezprostředně zastavěné území, omezení rychlosti 

na 50 km/h (v místě, kde se donedávna smělo jezdit až 80 km/h, např. ulice Spořilovská 

                                                                                                                                               
70 km/h na posuzovaných úsecích je jakýmsi rozumným kompromisem mezi bezpečností, propustností a 
rychlostí. 
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ve směru z centra101), 2:00 hod. ráno. Řidič A projede daným úsekem rychlostí 71 km/h. 

Řidič B projede daným úsekem se zařazeným prvním rychlostním stupněm rychlostí 

49 km/h při současně nepřetržitě aktivovaném zvukovém výstražném znamení 

(klaksonu). Řidič A bude podle současné praxe postižen pokutou ve správním řízení 

2 500 Kč až 5 000 Kč [§ 22 odst. 1 písm. f) bod 3 PřesZ] a budou mu uděleny 3 body 

(viz přílohu ZSP). Řidič B bude ve správním řízení postižen pokutou ve výši 1 500 Kč 

až 2 500 Kč za přestupek podle § 22 odst. 1 písm. l) PřesZ, který spáchal porušením § 7 

odst. 1 písm. b) ZSP a § 31 odst. 1 ZSP (arg. a contrario), přičemž žádné body uděleny 

nebudou. Není asi nutné vysvětlovat, který z řidičů způsobil větší hluk, a citelněji tak 

zasáhl chráněný objekt; trest však vyzní zcela naopak.  

                                                 
101 V tomto konkrétním místě však byl rychlostní limit následně vrácen na původní výši, tedy 80 km/h. 
Na rozdíl od stavu před rokem 2010 bylo ale omezení na 50 km/h ponecháno pro nákladní vozidla 
nad 3,5 t. 
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5 Dopravní přestupky: stručný pohled za hranice 

5.1 Úvod 

V této kapitole bych rád představil vybrané instituty týkající se řešení dopravních 

přestupků ve dvou zemích, a sice ve Velké Británii a v Německu. Velkou Británii jsem 

zvolil záměrně proto, že se jedná spolu s Irskem o prakticky jedinou evropskou zemi, 

kde se uplatňuje systém common law, což nám dává možnost nahlédnout, jak se 

s problematikou dopravních přestupků vyrovnal zástupce angloamerického právního 

světa. Německo jsem se naopak rozhodl zařadit proto, že se jedná o našeho souseda, 

tedy zemi, jejíž společenské poměry jsou do značné míry srovnatelné s těmi našimi. 

Proto se mnohdy německou úpravou rádi inspirujeme, nebo se s ní alespoň poměřujeme 

(např. český Ústavní soud se na ni velmi rád odvolává). 

Z právní úpravy přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsem 

v této kapitole vybral ty nejzajímavější britské a německé instituty, které se v českém 

právu nevyskytují vůbec nebo se vyskytují s určitými odchylkami, a jejichž zavedení či 

napodobení by mohlo být de lege ferenda zajímavé. 

5.2 Velká Británie 

5.2.1 Vývoj britské legislativy v oblasti regulace silničního provozu 

Na počátku všeho byly tzv. „zákony o samohybech“, resp. „Locomotive Acts“. 

Takto se souborně označují čtyři předpisy vydané britským parlamentem v rozmezí let 

1861-1896. Prvním byl „zákon o samohybech na silnicích z roku 1861“ (The 

Locomotives on Highways Act 1861), který stanovil nejvyšší přípustnou hmotnost 

samohybu na 12 tun a zavedl rychlostní limit 10 mil/h (16 km/h) na silnicích 

ve městech. V roce 1865 byl vydán další „zákon o samohybech“, zvaný též „praporkový 

zákon“ (The Locomotive Act 1865, „The Red Flag Act“), který povinnosti 

provozovatelů a řidičů samohybů velmi zpřísnil: snížil se rychlostní limit mimo města 

na 4 míle/h (6 km/h), ve městech dokonce na 2 míle/h (3 km/h); posádku samohybu 

musely tvořit vždy tři osoby: řidič, topič a osoba s červeným praporkem (popř. 

lucernou), která šla 60 yardů (55 m) před vozidlem a varovala ostatní (zejména jezdce 
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na koních), že se blíží samohyb. V roce 1878 následoval „zákon o silnicích a 

samohybech“ (The Highways and Locomotives Act 1878), kterým byla za určitých 

okolností omezena „praporková“ povinnost, stále však musel před samohybem jít 

chodec a upozorňovat tak okolí (podle této novely však postačila již vzdálenost 

pouhých 20 yardů, tedy asi 18 m před vozidlem). Konečně v roce 1896 byl vydán 

„zákon o samohybech na silnicích“ (The Locomotives on Highways Act 1896), a to 

jako reakce na nový vynález – vozidlo se spalovacím motorem. Tento vynález totiž 

způsobil, že dosavadní předpisy byly v určitých případech nepoužitelné; objevila se 

interpretace, že vozidla vybavená spalovacím motorem nelze subsumovat pod žádnou 

z dosavadních kategorií „samohybů“, což byl zcela zjevně neúnosný stav. Kromě 

přesnějšího vymezení věcné působnosti pak také tento nový zákon zavedl kategorii tzv. 

lehkých samohybů (s pohotovostní hmotností nižší než 3 tuny), na něž se pro příště 

nevztahovala některá striktní pravidla předchozích „Locomotive Acts“. Lehké 

samohyby tedy již nemusely mít tříčlennou posádku, zato ale musely být vybaveny 

zvonkem a zásadně se směly pohybovat rychlostí až 14 mil/h (22 km/h). 

Po parlamentních volbách v roce 1900 byly na půdě zákonodárného sboru zahájeny 

dlouhé debaty o novelizaci zákonů regulující pohyb „samohybů“ po silnicích. 

Výsledkem legislativních prací byl „zákon o motorových vozidlech“ z roku 1903 (The 

Motor Car Act 1903), který zavedl povinnost registrace vozidla, stanovil kvalifikační 

předpoklady řidiče vozidla, zavedl též pojem „bezohledné jízdy“ a hlavně zvýšil 

rychlostní limit na plných 20 mil/h (32 km/h). Následovaly další zákony (The Road 

Traffic Act 1920, 1930,…), které postupně zaváděly další a další pravidla, která se 

týkala nejen pohybu vozidel po silnicích a vlastní bezpečnosti provozu, ale i 

administrativních záležitostí spojených s provozováním vozidel a zejména z toho 

plynoucích povinností daňových. 

5.2.2 Proces projednávání dopravních přestupků 

V souvislosti s touto kapitolou si znovu dovoluji upozornit na skutečnost, že 

ve Velké Británii funguje poněkud odlišná právní kultura, postavená na systému 

common law. To znamená jednak poněkud odlišnou hierarchii a charakteristiku 

pramenů práva ve formálním smyslu, ale také lehce odlišný přístup k právu jako 

takovému, zejm. pak k jeho členění na jednotlivá odvětví. Nutno podotknout, že 

common law v zásadě nečiní rozdílu mezi právem soukromým a veřejným, stejně tak 
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zde nenajdeme odlišení jednotlivých odvětví tak, jak je známe v právu našem. Z tohoto 

důvodu by se mohlo jevit poněkud nepatřičným, že v dalším textu užívám pojmu 

„přestupek“, který je u nás pojmem práva správního, a který jako jednoznačná výslovná 

kategorie v britském právu vlastně neexistuje. V zemích uplatňujících common law se 

takováto jednání označují vždy jako „offence“102, což je obecný pojem označující 

jednání porušující zákon, bez ohledu na závažnost. Vzhledem k tomu, že v dalším textu 

budu pojednávat o „offences“ spáchaných v silničním provozu (např. vysoká rychlost, 

nedání přednosti v jízdě, jízda na červenou atd.), což jsou relativně méně závažná 

porušení zákona, která podle českého práva stěží mohou dosáhnout intenzity trestného 

činu, budu pro takováto jednání používat nadále pojem „přestupek“, jakkoliv jsem si 

vědom, že v kontextu britských reálií je tento pojem přinejmenším sporný. 

Základním právním pramenem týkajícím se dopravních přestupků je Road Traffic 

Offenders Act 1988. Nesmíme ovšem zapomínat, že se pohybujeme v oblasti common 

law, takže do aplikace práva zasahují velmi citelně též soudy svými precedenty. 

 

Policie 

Dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu přísluší zejména policii. 

Policie má právo řidiče zastavit kdykoliv, a to i bez udání důvodu; to však nevylučuje 

možnost podat úspěšně stížnost proti zbytečnému obtěžování ze strany policie, pokud je 

někdo zastavován příliš často bez dostatečného důvodu. Neuposlechnutí pokynu 

k zastavení je protiprávním činem. Při silniční kontrole je řidič povinen předložit platný 

řidičský průkaz, osvědčení o pojištění a doklad o registraci vozidla. Zajímavostí je, že 

pokud řidič nemá tyto dokumenty u sebe, je povinen je předložit na příslušné policejní 

stanici ve lhůtě 7 dnů. 

Zjistí-li policista při silniční kontrole, že řidič porušil nějaký předpis, může být 

řidiči udělen zvláštní druh sankce zvaný „fixed penalty notice“103 (FPN). FPN je jakousi 

„paušální kvazipokutou“. Původně se FPN objevily v 50. letech 20. století v souvislosti 

s řešením drobných přestupků při parkování. Postupně však jejich obliba rostla, a tak se 

                                                 
102 Obecný pojem „offence“ lze pak dále dělit na podskupiny: (a) summary offence, což je přibližně něco 
jako přestupek v českém pojetí, (b) misdemeanour, což by více méně odpovídalo českému pojetí přečinu, 
(c) felony, což by v českém právu odpovídalo zločinu. 
103 Tento institut v českém právu neexistuje, a proto by bylo velmi těžké poskytnout nějaký smysluplný 
český překlad, aniž by byl matoucí nebo zaváděl nic neříkající novotvary. Proto jsem se rozhodl 
postupovat v souladu s ustálenou překladatelskou praxí, která v takovýchto případech doporučuje 
ponechat název příslušného institutu v původním znění a doplnit jej patřičným vysvětlením. 
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v současné době užívají nejenom pro přestupky související se silničním provozem, ale i 

pro přestupky v jiných oblastech lidské činnosti, např. rušení veřejného pořádku, lehčí 

případy poškozování životního prostředí apod. 

V oblasti silničního provozu se vyskytují v zásadě dva typy FPN: „záznamové“ 

(endorsable) a „nezáznamové“ (non-endorsable). Rozdíl spočívá v tom, zda jsou 

současně s peněžitou sankcí uděleny též trestné body104. V případě nezáznamových 

FPN je zpravidla uložena peněžitá sankce ve výši 30 GBP (v přepočtu cca 1 000 Kč), 

čímž je celý prohřešek s konečnou platností vyřešen (neudělí se tedy žádné trestné body 

a přestupek se nikde nezaznamenává). Takový postup se užívá zejm. u drobných 

„parkovacích“ přestupků. U záznamových FPN bývá pokuta standardně ve výši 60 GBP 

(cca 2 000 Kč) a zároveň se udělí zásadně 3 trestné body. Do této kategorie spadají 

zejm. takové přestupky, jako je jízda na červenou, překročení rychlosti atd. Existují 

samozřejmě též přestupky, které mohou vyústit i v udělení vyšší sankce a většího počtu 

trestných bodů. 

Technicky vzato se uložení FPN do jisté míry podobá českému blokovému řízení, 

ale jsou zde určité odchylky. Tou asi nejvýznamnější je, že peněžitá sankce takto 

uložená není považována za pokutu autoritativně uloženou ze strany veřejné správy, a to 

s poukazem na znění Listiny práv z roku 1689105. Nahlíženo optikou českého právního 

řádu by se dalo říci, že FPN vykazuje též určité rysy veřejnoprávní smlouvy: jedná se 

o podmíněný návrh ze strany příslušného orgánu (v našem případě tedy prakticky 

výlučně policie), který osoba, jíž je učiněn, může, ale také nemusí přijmout. K přijetí je 

stanovena lhůta zpravidla 28 dnů, během níž může obviněný z přestupku požádat 

o soudní projednání věci. Pokud tak učiní, „nabídka“ ze strany policie se tím ruší, FPN 

již není možno použít a soud není vázán původním posouzením předmětného jednání, 

může tedy uložit jinou sankci, než byla původně navrhována na základě FPN. Řízení 

o FPN je tedy možností, jak odvrátit soudní řešení protiprávního jednání a vyřešit je 

rychle, neformálně, s minimálními (resp. nulovými) procesními náklady a nezřídka též 

s nižší sankcí, než by uložil soud. Smluvnímu charakteru FPN též odpovídá skutečnost, 

                                                 
104 Britský systém spočívá na podobných principech jako obdobné systémy jinde v Evropě, včetně České 
republiky. 
105 Pův. Bill of Rights 1689, plným názvem „An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject 
and Settling the Succession of the Crown“. Jedná se o jednu z prvních deklarací základních lidských práv 
a svobod v Evropě; mimo jiné se v ní stanoví, že nelze uložit pokutu osobě, která nebyla z příslušného 
protiprávního jednání řádně usvědčena („…all grants and promises of fines and forfeitures of particular 
persons before conviction are illegal and void…“). 
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že v případě, kdy podezřelý z přestupku akceptuje uložení FPN, ale následně 

stanovenou peněžitou sankci nezaplatí, bude tato sankce vymáhána civilní žalobou a její 

nezaplacení nebude představovat soudně trestný delikt. 

Kromě vydání FPN má policie ještě další oprávnění související s řešením 

přestupků v silničním provozu. Jedním z nich je vydání „vehicle defect rectification 

notice”; tento instrument se použije v případě, kdy technický stav vozidla vykazuje 

drobné nedostatky oproti předepsanému stavu, a stanoví řidiči povinnost nechat zjištěný 

nedostatek odborně odstranit a s dokladem o takové opravě se dostavit v určité lhůtě 

na policejní stanici. Policie má též právo vyzvat řidiče, aby se podrobil dechové zkoušce 

na alkohol; odmítnutí je protiprávní. V případě nenulového výsledku je následně 

proveden druhý test; pro případný další postup se jako směrodatná bere nižší naměřená 

hodnota. Důležité je, že výsledek analyzátoru dechu je považován za plnohodnotný 

důkaz. Policie má samozřejmě též právo za určitých okolností zabavit vozidlo, a to 

zejména tehdy, kdy řidič nemá uzavřeno příslušné pojištění, řídí bez řidičského 

oprávnění nebo používá vozidlo „asociálním“ způsobem, tedy k páchání trestné 

činnosti, vyvíjení nátlaku, vydírání apod. 

 

Soud 

Pokud obviněný z přestupku nesouhlasí s uložením FPN nebo pokud takový postup 

není vzhledem k vyšší závažnosti přestupku možný, končí celá záležitost u příslušného 

soudu. 

Vzhledem k relativně nízké závažnosti silničních přestupků jsou tyto řešeny 

většinou zvláštními druhy soudů zvanými „magistrates‘ courts“. Jedná se o nejnižší 

článek soudní soustavy; dříve byly tyto soudy označovány též jako „policejní soudy“. 

Aby mohl být přestupek projednán soudem, je nejprve nutno osobu podezřelou 

z přestupku upozornit na možnost, že bude za přestupek stíhána. Toto upozornění se 

děje formou „notice of intended prosecution“ (NIP), neboli oznámení o zamýšleném 

stíhání. NIP se oznámí buď ústně přímo na místě spáchání přestupku, nebo písemným 

oznámením vydaným ve lhůtě 14 dnů od spáchání. Nevyžaduje se doručení do vlastních 

rukou a směrodatné je datum vydání, nikoliv doručení. Dále pak běží šestiměsíční lhůta 

(s určitými výjimkami), ve které je nutno zahájit úkony přestupkového řízení. Není-li 
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některá z těchto lhůt dodržena, je možno se proti projednání přestupku s úspěchem 

bránit. 

5.3 Německo 

Německá právní úprava dopravních přestupků vykazuje určité podobnosti 

s úpravou českou. Tato česko-německá (popř. česko-rakouská) podobnost se ostatně 

vyskytuje i v jiných právních odvětvích106 a je dána i historickým vývojem a značnou 

provázaností našeho území s německy hovořícími oblastmi. Podle německé teorie tak 

patří přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu také do oblasti práva 

správního, i když řízení o těchto přestupcích a jejich posuzování je do značné míry 

ovlivněno právem trestním (jak tomu je ostatně i u nás, i když v menší míře). 

Oproti ostatním přestupkům vykazuje řízení o přestupcích v silničním provozu 

určité odchylky, a to zejména v souvislosti s určováním příslušnosti orgánu, který řízení 

provádí. U ostatních přestupků provádí řízení zásadně správní orgány (tedy 

v německém pojetí věcně a místně příslušné úřady či jiné orgány), zatímco v případě 

dopravních přestupků je tímto orgánem policie. Ve většině případů má policie 

pravomoc takový přestupek pravomocně vyřešit; pokud dotčená osoba s řešením, které 

policie přijala, nesouhlasí, může se následně obrátit na příslušný okresní soud 

(Amtsgericht). Tato možnost je však pouze v případě řízení o pokutě 

(Bußgeldverfahren, viz níže). 

V německém přestupkovém právu obecně se uplatňuje princip oportunity, tedy 

posuzuje se, zda řízení o přestupku a trest za něj jsou vhodné vzhledem ke všem 

okolnostem, a tím je příslušným orgánům poskytován určitý manévrovací prostor, kdy 

třeba lze upustit od uložení sankce. Tím se řízení o přestupcích liší od řízení trestního, 

protože v něm se přísně uplatní princip legality. 

Způsob, jakým policie řeší přestupek, závisí na závažnosti tohoto přestupku. 

Za nejméně závažné přestupky je možno zahájit tzv. řízení o napomenutí, jehož 
                                                 
106 Včetně poněkud kuriózních případů, kdy se přejala definice z německého (nebo rakouského) zákona, 
aniž by byla zohledněna specifika české úpravy. Např. definice veřejné obchodní společnosti podle §76 
odst. 1 obchodního zákoníku („…je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou 
firmou…“) je zcela zjevně přejata z § 105 německého obchodního zákoníku („…den Betrieb eines 
Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma…“). Problém je, že v německém pojetí nejsou – 
na rozdíl od našeho pojetí – osobní obchodní společnosti právnickou osobou, proto je původní německá 
definice v rámci německých právních poměrů v pořádku; v případě české v. o. s. však nepodnikají její 
společníci pod společnou firmou, ale podniká sama společnost; navíc se nejedná o firmu společnou 
společníkům, protože firma patří taktéž samotné v. o. s.! 
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výsledkem může být buď pouhé napomenutí (Verwarnung) nebo pokuta 

(Verwarnungsgeld) v rozmezí 5 až 35 eur. Na stanovení výše pokuty existuje 

samozřejmě sazebník s minimální možností diskrece. Je-li takováto pokuta zaplacena 

na místě nebo do 7 dnů od jejího uložení, stává se rozhodnutí pravomocným a nastupuje 

překážka rei iudicatae. Pokud však obviněný z přestupku takové řešení nepřijme, popř. 

nezaplatí ve stanovené lhůtě, je uložení „Verwarnungsgeld“ neúčinné a podle okolností 

se zahájí standardní řízení o udělení pokuty (Bußgeldverfahren). Toto řízení se zahajuje 

též v případě jiných než marginálních přestupků, u nichž je řízení o napomenutí 

nepřípustné. Výsledkem pak může být pokuta od 40 eur výše, a zásadně bývá též udělen 

alespoň jeden trestný bod. Vedle těchto sankcí je též možno v určitých případech 

odebrat či pozastavit řidičské oprávnění. 

Promlčecí doba je v Německu u přestupků zásadně šestiměsíční, v případě 

přestupků v silničním provozu pak zásadně tříměsíční (po vydání rozhodnutí o uložení 

pokuty šestiměsíční). Konstrukce promlčecí doby je z technického hlediska podobná 

konstrukci promlčecí doby v českém trestním právu, tedy jsou stanoveny právní 

skutečnosti, na jejichž základě dojde k přerušení promlčecí doby (těmito právními 

skutečnostmi jsou zejm. věcně relevantní úkony příslušného policejního orgánu). 

Ve srovnání s českou úpravou je tedy kladen vyšší nárok na včasné zahájení příslušného 

řízení; jakmile je ale řízení již jednou zahájeno a příslušné orgány nejsou dlouho 

nečinné, nemají z pohledu možného promlčení žádný smysl obstrukce ze strany dotčené 

osoby, proti níž se řízení vede, na rozdíl od českého práva a jeho striktní jednoroční 

lhůty. 
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6 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 
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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 nejnebezpečnější107. 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 

vyšší108. 

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 

                                                 
107 Za zvláště alarmující považuji např. postup Městské policie (potažmo Městského úřadu) v Mělníku, 
kdy v letech 2007-2008 byl v ulici Na Malém Spořilově instalován radar měřící rychlost vozidel 
jedoucích přes nepoužívaný železniční přejezd (s rychlostním limitem 30 km/h podle § 28 odst. 3 věta 
první ZSP), což město zdůvodňovalo zcela zcestnými argumenty, jako např. že vozidla jezdila přes 
nepoužívaný přejezd i rychlostmi přes 70 km/h a že radar je tak vlastně způsobem, jak zklidnit dopravu. 
Pokud prý vozidla na přejezdu (který ale je zcela nepoužívaný, a tak se tedy jedná o přejezd „de iuris“, 
nikoliv však „de facto“) zpomalí na 30 km/h, nevjedou do navazující ulice tak rychle (!?), takže se tím 
zvyšuje bezpečnost a snižuje hluk. Opatření již bylo naštěstí koncem roku 2008 zrušeno. Více 
podrobností je možno najít na oficiální internetové prezentaci města Mělníka. 
108 Zpráva o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2010 ve srovnání se stejným obdobím 
2009 [online]. Praha: Městská policie hl. m. Prahy, 2010 [cit. 2010-09-06]. Dostupné z WWW: 
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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, 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 
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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 
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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. 
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Abstract: Resolution of Road Traffic Offences in Theory and 

Practice 

 

The aim of my thesis is to analyze current situation in the Czech Republic in the 

field of road traffic offences resolution. The reason why I have chosen this topic is the 

fact that road traffic offences are an illegal conduct that you are very likely to come 

across every day, and, despite this fact, there is not much literature about it. Most road 

traffic offences are committed by a motor vehicle driver. In the Czech Republic, there 

are about 6.5 million driving license holders, i.e. almost two thirds of the Czech 

population. In my thesis I have focused on offences which are specified in section 22 of 

the Administrative Offences Act (No. 200/1990 Coll.), i.e. offences that are directly 

related to driver's behaviour on the road and which are very often capable of causing a 

traffic accident.  

The thesis is divided into six chapters, starting with a short introduction in Chapter 

One. 

Chapter Two introduces the principal sources of road traffic offences law.  

Chapter Three briefly explains which public authorities are involved in the 

resolution of road traffic offences.  

Chapter Four is the most important part of the thesis; in its nine sub-chapters it 

describes the entire procedure of road traffic offences resolution. First, it points out the 

main features of the resolution procedure, paying special attention to some controversial 

issues, e.g. the application of the material element of an offence (a conduct which is not 

“dangerous enough” cannot be considered an offence) and the application of 

administrative discretion (especially in relation to setting the fine amount). The 

following sub-chapters then describe the offence resolution procedure as such, from the 

“preparatory” (or preliminary) phase to the appellate review phase, providing also a 

brief summary of circumstances under which the offenders are given a chance to defend 

themselves in court of justice (incl. the Constitutional Court); these sub-chapters also 

mention some special provisions related to minor offenders. The penultimate sub-

chapter shortly introduces the Czech “penalty points system“, outlining its main features 

and also its main problems and deficits. The last sub-chapter reports on a very 

interesting problem in the Czech capital, Prague: as noise protection, the speed limit on 



 

many roads within the city has been dramatically lowered, which, however, initiated 

long and passionate discussions. The thesis argues that this measure and especially its 

consequences are probably not as innocent and perfectly legal as they seem to be.  

Chapter Five provides a short overview of basic features of road traffic offences 

resolution procedures in two other EU countries, namely in Great Britain and in 

Germany.  

Chapter Six tries to conclude the arguments presented in the previous chapters and 

give some “de lege ferenda” suggestions. Eventually, I come to the conclusion that 

Czech road traffic offences law is not perfect and needs to be reformed, but the situation 

is definitely not critical. 

The text of the thesis is accompanied by numerous footnotes clarifying my 

statements (where necessary) or providing additional information. At the very end, a list 

of relevant literature, websites and judgements is included.  
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