
Posudek vedoucího diplomové práce Martiny Novotné „Přestupkové řízení v prvním stupni“ 
 
     Předložená diplomová práce o rozsahu 88 stran je kromě úvodu a stručného závěru 
rozčleněna do několika kapitol. Autorka nejprve uvádí pojem přestupku a prameny právní 
úpravy řízení o přestupcích. Dále se zabývá vymezením základních zásad řízení o 
přestupcích, včetně principu spravedlivého procesu. V další kapitole je pozornost věnována 
subjektům přestupkového řízení – správním orgánům (zejména jejich příslušnosti) a 
účastníkům řízení. Následuje kapitola o předprocesních institutech (oznámení o přestupku, 
podávání vysvětlení, součinnost, odložení věci). Osmá kapitola a následující se zabývá 
vlastním řízením o přestupku a jeho ukončením vydáním rozhodnutí. 
 
     Téma přestupkového řízení je ve správní  teorii i praxi stále aktuální, protože poměrně 
stručná úprava odchylek od správního řádu obsažená v přestupkovém zákoně vede 
k aplikačním problémům (včetně výkladu vztahu právní úpravy obsažené v přestupkovém 
zákoně a ve správním řádu), tyto problémy jsou častým obsahem judikatury Ústavního soudu 
i správních soudů.  
 
     Autorka si jako cíl své práce stanovila zmapování řízení o přestupku před orgánem prvního 
stupně (včetně postupu před zahájením přestupkového řízení). Tohoto cíle v práci dosáhla, 
byť má text na mnoha místech popisný charakter. Práce je dobře systematicky uspořádána, má 
dobrou stylistickou a jazykovou úroveň, korektura byla řádně provedena. Autorka v práci 
pracuje s literaturou i judikaturou, obojí správně cituje. 
 
     Z jednotlivých připomínek nebo námětů do diskuse při ústní obhajobě lze uvést zejména“ 

• Str. 7 – není zcela jasné, jak autorka chápe rozdíl mezi materiálním znakem a 
okolnostmi vylučujícími protiprávnost, 

• Str. 8 – přestupkové právo hmotné a procesní 
• Str. 10 – lze hovořit o tom, že zvláštní zákony obsahují vlastní úpravu řízení o 

přestupcích? 
• Str. 12 – je třeba rozlišovat právní principy (i hmotněprávní), zásady činnosti 

správních orgánů a zásady řízení, 
• Str. 13 – ústní jednání může být veřejné nejen tehdy, když to navrhne obviněný, 

reformace in peius je upravena i v příkazním řízení, 
• Str. 18 – to, že jde o přenesenou působnost obce vyplývá z § 95a přestupkového 

zákona,  
• Str. 20 – jiné správní orgány nejsou orgány obce, jde o určení věcně, nikoli funkční 

příslušnosti, 
• Str. 28 – autorka nesprávně určuje procesní způsobilost obviněného, 
• Str. 34 – je třeba rozlišovat návrh a podnět k řízení z moci úřední (§ 42 správního 
řádu), 

• Str. 44 – odložení věci ve správním řádu se týká jen odložení žádosti, 
• Str. 49 – spis je části přestupkového řízení? Je protokolem o průběhu přestupkového 
řízení? 

• Str. 53 -  dojde-li k postoupení věci podle § 71 přestupkového zákona, je to důvodem 
pro zastavení řízení podle § 76 odst. 1 písm. l). 

• Str. 54 – co autorka míní tím, že by měl (nebo musel?) správní orgán přestupek 
„přibrat“ k již projednávaným přestupkům? 

• Str. 56 – lze obviněnému uložit z uvedených důvodů pořádkovou pokutu? 



• Str. 57 – je podle názoru autorky nekonání ústního jednání podstatnou procesní 
vadou? 

• Str. 58 – nemá-li správní orgán „doručenku“, nemůže zahájit řízení? 
• Str. 60 – zákonný zástupce „přivede“ mladistvého obviněného? 
• Str. 63 – může obviněný klást svědkům otázky? 
• Str. 65 – může být proveden důkaz znaleckým posudkem, který opatřil sám obviněný? 
• Str. 69 – forma rozhodnutí o zastavení řízení 
• Str. 71 – má rozhodnutí o přestupku výlučně konstitutivní povahu? 
 

     Předložená diplomová práce splňuje požadavky na tento typ prací, práci hodnotím jako 
dobrou. Při ústní obhajobě by se autorka mohla vyjádřit k tomu, co považuje za skutečnosti 
známé správnímu orgánu z jeho úřední činnosti a jaký mají význam pro řízení o přestupku. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 6. 5. 2011                                                                JUDr. Helena Prášková, CSc. 


