
Posudek vedoucího na diplomovou práci Aleše Richtra " Řízení o přestupcích" 
 
     Předložená diplomová práce o rozsahu 94 stran je rozčleněna do šesti kapitol. V první 
kapitole jsou vymezeny výchozí pojmy práce (správní delikty a jejich členění, přestupek a 
jeho znaky, přestupkové řízení), druhá kapitola je věnována pramenům právní úpravy řízení o 
přestupcích. V dalších kapitolách autor postupně rozebírá jednotlivé procesní instituty 
(zahájení řízení, účastníci řízení, průběh řízení v prvním stupni a rozhodnutí). Práce se 
ukončena stručným závěrem, obsahuje seznam zkratek, použité literatury, judikatury a dalších 
pramenů. 
     Jak autor vysvětluje již v úvodu diplomové práce, zúžil téma řízení o přestupcích pouze na 
vybrané problémy řízení v prvním stupni, důraz je položen na ústní jednání a provádění 
dokazování. Toto zúžení je třeba uvítat, protože zpracování celé šíře přestupkového řízení by 
vedlo (při obvyklém rozsahu diplomových prací) k pouhému popisu a nevytvořilo by prostor 
pro hlubší analýzu problémů a pro vyjádření vlastních názorů, včetně jejich argumentace. Z 
hlediska zásadních návazností však bylo vhodné uvést i některé předprocesní instituty (v 
daných souvislostech zejména vysvětlení, záznam o jeho podání a jeho význam v řízení o 
přestupku). Práce je rozčleněna logicky, text je srozumitelný. Autor využil základní literaturu 
a další prameny, v práci je řádně cituje. Uvádí aplikační a výkladové problémy přestupkového 
zákona, snaží se nalézt jejich řešení a vyslovit vlastní názor. 
          Z jednotlivých připomínek, resp. námětů k diskusi při ústní obhajobě lze uvést např.: 
- str. 30 - není jasný důvod výkladu ve 3. odstavci, 
- str. 34, poslední odstavec - nejde obecně o osoby, které podléhají disciplinárnímu postihu, 
ale o osoby, jejichž jednání, vykazující znaky přestupku, se projedná podle zvláštních zákonů, 
- str. 37, 1. věta - není příliš srozumitelně vyjádřeno, 
- str. 39 - zmocněnec účastníka nemůže být z povahy věci účastníkem, protože je jeho 
zástupcem. Autor zde měl na mysli zřejmě zákonného zástupce mladistvého obviněného. To, 
že není účastníkem přestupkového řízení (stejně jako orgán sociálně právní ochrany dětí) 
nevyplývá z taxativnosti výčtu v § 72 přestupkového zákona, ale z toho, že se ani nerozhoduje 
o jeho právech a povinnostech, ani nemůže být přímo dotčen na svých právech a 
povinnostech.  
     Mluvit o obligatornosti nebo fakultativnosti účastníků je zde zavádějící, 
     V části o účastnících řízení není řešena otázka procesní způsobilosti. 
- str. 44 - navrhovatel je účastníkem podle § 27 odst. 1, protože má postavení žadatele (jeho 
návrhem se zahajuje řízení),  
str. 46 - je nutným předpokladem vedení ústního jednání vždy přítomnost obviněného (příp. 
jeho zástupce)? 
- str. 58 - je možné, aby znalecký posudek opatřil sám obviněný? 
- str. 67 - jak vyložit otázku formy rozhodnutí o zastavení řízení s ohledem na § 181 
správního řádu? 
     Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji k ústní obhajobě. Při 
ní by se mohl autor vyslovit k těmto otázkám: 
- Procesní způsobilosti obviněného z přestupku.  
- Má nějaký právní význam skutečnost, že přestupkový zákon ani správní řád výslovně 
neupravuje oprávnění obviněného klást otázky svědkům? 
 
 
 
 
V Praze dne 2. 9. 2012                                                                          JUDr. H. Prášková, CSc. 
 



 
   
 
 
 


