
Resumé 

 

Předložená diplomová práce se zabývá přestupkovým řízením v prvním stupni. 

Vzhledem k obsáhlosti daného tématu je pozornost věnována pouze některým hlavním 

institutům.  

 Vedle stručného vymezení základních pojmů a jejich obsahu se práce zaměřuje na 

prameny, ve kterých je obsažena úprava přestupkového řízení na mezinárodní a národní 

úrovni. Velmi významná je především Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod a s ní spojená činnost Evropského soudu pro lidská práva. Na základě autonomního 

výkladu pojmu trestní obvinění Evropským soudem pro lidská práva dochází ke vztažení 

širokého spektra základních práv, určených původně pouze pro trestní řízení, i na oblast 

správního trestání. Tato práce se podrobněji zabývá argumentací soudu v několika 

rozhodnutích, v níž popisuje úvahy, které ho k danému závěru vedly. Významným aktem 

v této oblasti je také Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(91) 1, o správněprávních 

sankcích, které stanoví 10 základních principů. Tyto principy zakotvují minimální standard 

práv, která by obviněnému v přestupkovém řízení měla být zaručena státem. Dále jsou 

popisovány hlavní prameny úpravy této oblasti na vnitrostátní úrovni, vztah zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích jako speciálního předpisu a zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, který je k němu ve vztahu subsidiarity. Okrajově je zde zmíněno srovnání s úpravou 

v ostatních evropských zemích a návrh, jaké pojetí by bylo v budoucnu možné zvolit.  

 Hlavní pozornost je věnována klíčovým institutům přestupkového řízení od jeho 

zahájení až po rozhodnutí. Těžištěm práce je rozbor jednotlivých důkazních prostředků, které 

správní orgán může použít, provádění důkazů a jejich hodnocení správním orgánem. Správní 

orgán je zodpovědný za náležité objasnění skutkového stavu, důkazní břemeno leží na něm, 

nikoliv na účastnících. Navíc, s výjimkou návrhových přestupků, kde se částečně uplatní 

zásada dispoziční, je celé řízení ovládáno zásadou oficiality. Problematiku dokazování 

přestupkový zákon nezmiňuje, uplatní se zde proto obecná úprava obsažená ve správním řádu. 

Důraz je kladen ve značné míře na zapracování poznatků nejnovější judikatury, která se 

danému tématu věnuje.  

Práce se dále zabývá ústním jednáním, které je jedním z hlavních znaků 

přestupkového řízení v prvním stupni. V jeho průběhu je obviněnému v nejširší míře 



poskytnuta možnost k uplatnění svých procesních práv. Obviněný nesmí být v souladu se 

zákazem sebeobviňování donucován ke spolupráci nebo k poskytování důkazů proti vlastní 

osobě. Význam ústního jednání spočívá také ve výchovné a preventivní funkci, která se 

uplatní pouze tehdy, je-li obviněný ústnímu projednání přítomen. Pozornost je částečně 

věnována i samotnému rozhodnutí. 

 


