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Oponentské hodnocení diplomové práce „Přestupkové řízení v prvním stupni “  

autorky Martiny Novotné 

 
 

Posuzovaná diplomová práce se týká právní úpravy řízení o přestupcích v prvním 
stupni. Ač se jedná o téma, kterému je věnována poměrně velká pozornost v literatuře a 
judikatuře, a to nejen z oblasti správního soudnictví, autorka předložila práci jen značně 
povrchní, omezila se ponejvíce na pouhou citaci ustanovení právních předpisů, která někdy 
nemají ani speciální souvislost s tématem práce.  

Po formální stránce je třeba vytknout autorce nesprávné citace z prací kolektivních 
autorů – viz např. poznámky pod čarou č. 1, 2, 4, 5 atd. 

Dopustila se i více věcných chyb, z nichž některé uvádím: 
- ke str. 7: nenaplnění materiálního znaku přestupku není považováno za okolnost 

vylučující protiprávnost 
- ke str. 10: konstatování, že „výše uvedené zákony“, myšleno celní zákon, zákon o lesích, 

živnostenský zákon, „obsahují vlastní úpravu řízení o přestupcích“, je značně nepřesné 
- ke str. 12, 13: autorka uvádí v partii, nazvané „Zásady řízení o přestupcích“, např. o 

zásadě legality, že má být notoricky známá, z ničeho však nevyplývá, že by právě autorka 
takovou zásadu specifickou pro správní řízení trestní uměla vymezit. Jinak je třeba 
vytknout, že je směšován pojem „zásady správního trestání“, tedy zřejmě myšleno 
zásady uplatňované v rámci přestupkového práva hmotného, se zásadami řízení o 
přestupcích.  

- ke str. 13: namísto pouhého popisu Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o 
správněprávních sankcích měla autorka věnovat pozornost velmi bohaté a zčásti i v české 
literatuře rozebírané judikatury Evropského soudu pro lidská práva, která se týká řízení 
ve věcech správních deliktů 

- ke str. 14: konstatování, že právo na spravedlivý proces dopadá na všechna řízení před 
orgány veřejné moci, nikoli pouze na řízení před soudem, je velmi zjednodušující a 
nepřesné, chápeme-li v evropském lidskoprávním pojetí význam tohoto práva. Řízení 
před správním orgánem není řízením, které by respektovalo náležitosti čl. 6 odst. 1 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na spravedlivý proces může 
být zajištěno až v řízení před soudem. 

- ke str. 23: konstatování, že se obviněný v souladu se zásadou presumpce neviny stává 
přestupcem po právní moci rozhodnutí, kterým správní orgán vysloví vinu obviněného, je 
chybné, lze ho označit za projev nepochopení rozdílu trestního práva (správního) 
hmotného a procesního 

- ke str. 26: újmu morální je třeba odlišovat od případu snížení hodnoty majetku 
- ke str. 27: adhézní rozhodnutí je možným exekučním titulem nejen pro soudní exekuci, 

jak uvádí autorka, ale i pro exekuci správní 
- ke str. 28: formulace „aby mohla být fyzická nebo právnická osoba účastníkem řízení, 

musí být procesně způsobilá“, je zásadně nesprávná 
- ke str. 28: formulace, že obviněným může být osoba, která byla v době spáchání 

přestupku příčetná, neřeší situaci takové osoby, která by byla ze spáchání přestupku 
obviněna 

- ke str. 31, pozn. 49: generální plnou mocí se rozumí plná moc dle § 32 odst. 2 písm. c) 
spr. ř., nikoli plná moc pro celé řízení, jak se uvádí v práci 
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- ke str. 32: autorka sice označuje pod „orgány policie“ jak orgány Policie ČR, tak i orgány 
obecní policie, ale pak se s tímto pojmem spojuje jen orgány Policie ČR (viz např. 
poznámku pod čarou 50: vysvětlení podle zákona o Policii ČR) 

- ke str. 33: oznámení o spáchaném přestupku nemusí být učiněno jako podání podle § 37 
spr. ř., jak se uvádí v práci, povaha a význam tohoto oznámení je jiný 

- ke str. 47: oznámení o zahájení přestupkového řízení má označovat osobu obviněnou 
z přestupku, což nemusí být pachatel, jak se uvádí nesprávně v práci (obdobně str. 48 o 
návrhu na zahájení přestupkového řízení) 

- ke str. 49: text o jednacím jazyku a o povinnosti předkládat cizojazyčné písemnosti i 
v překladu do českého jazyka nebere do úvahy práva příslušníků národnostních menšin 

- ke str. 59: nepochybuje-li autorka o možnosti správního orgánu sankciovat obviněného 
za nedostavení se k ústnímu jednání o přestupku, není jasné, proč pak považuje za 
dostatečné, dostaví-li se k jednání pouze jeho zástupce 

- ke str. 65: správním řádem není připuštěno, alespoň ne bez dalšího, nahrazení listinného 
důkazu čestným prohlášením nebo svědeckou výpovědí 

- ke str. 68: přestupkové řízení nekončí „smírem“ 
- ke str. 69: konstatování, že zastavuje-li správní orgán řízení o přestupku z některého 

důvodu stanoveného v ustanovení § 76 zákon o přestupcích, „pak o tom vždy vydá 
rozhodnutí nikoli usnesení“, neodpovídá skutečnosti: platí to i tehdy, poznamenává-li se 
rozhodnutí jen do spisu?! 

- ke str. 77: tvrzení, že v blokovém řízení lze projednat všechny druhy přestupků 
s výjimkou tzv. návrhových přestupků, nebere v úvahu § 22 odst. 11 zákona o 
přestupcích 
 

Navrhuji hodnocení předložené práce „neprospěla“. 
 

Doporučuji autorce, aby se v rámci ústní obhajoby zaměřila na rozbor výše 
připomínkovaných částí, podle obsahu diskuse při obhajobě. 
 

V Praze dne 17. 5. 2011 
 
         JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


