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Úvod 

 

 Tématem této diplomové práce jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně se zaměřím na jejich hmotněprávní 

úpravu obsaţenou v ustanovení § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Toto téma je dnes velmi aktuální, dle statistických údajů Českého statistického 

úřadu bylo ke dni 31.12.2010 v České republice provozováno celkem 7 221 943 

motorových vozidel
1
 a došlo celkem k 75 522 dopravním nehodám

2
. 

 Cílem diplomové práce by mělo být seznámení s podmínkami odpovědnosti 

za přestupky, se skutkovými podstatami přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích upravenými v zákoně o silničním provozu, které 

korespondují s porušením povinností stanovených tímto zákonem a sankcemi, které 

za spáchání těchto přestupků pachateli hrozí. 

 Dále bych se chtěla zabývat bodovým hodnocením porušení povinností 

stanovených zákonem o provozu na pozemních komunikacích, tzv. bodovým systémem, 

který stanoví za porušení povinností stanovených v příloze zákona o pozemních 

komunikacích počet bodů, které se započítají osobě, která některou z těchto povinností 

porušila, a který slouţí ke sledování recidivy řidičů motorových vozidel. 

 Právní úprava přestupků a trestných činů spolu velmi souvisí. Leckdy existuje 

jen tenká hranice mezi kvalifikací protiprávního jednání jako přestupku nebo jako 

trestného činu. Zde záleţí například na intenzitě způsobeného ublíţení na zdraví nebo 

na míře obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle pachatele. Tématu srovnání 

přestupků a trestných činů v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích bych ráda věnovala jednu kapitolu své diplomové práce. 

                                                 

1
 Motorová a přípojná vozidla. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad[online]. Praha: 

Český statistický úřad, 2010 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=DOP5022PU_OK&vo=null 

2
 Nehody v silniční dopravě v krajích a okresech. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický 

úřad[online]. Praha: Český statistický úřad, 2010 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=DOP0080UU+_KR&&kapitola_id=40 
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 V neposlední řadě bych se chtěla zabývat srovnáním české právní úpravy 

přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích s právní 

úpravou v zahraničí. K tomuto srovnání jsem si vybrala právní úpravu států sousedících 

s Českou republikou, protoţe s touto právní úpravou se čeští řidiči setkávají nejčastěji. 

 Závěrem bych ráda zmínila, jaké legislativní práce týkající se hmotněprávní 

úpravy přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

v současné době probíhají na půdě ministerstva dopravy. Jedná se zejména 

o diferenciaci výše pokut ukládaných za spáchání přestupku proti bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odpovědnost provozovatele vozidla 

za správní delikt, kterého se dopustí tím, ţe nezajistí, aby při uţití jeho vozidla nedošlo 

k porušení povinností stanovených zákonem o silničním provozu.  

 Diplomová práce je vypracována dle právního stavu účinného ke dni 31. ledna 

2012.  

1. Historie právní úpravy 

 

 Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 bylo třeba 

prozatímně recipovat právní úpravu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích Rakouska – Uherska. 

 První československou úpravou pravidel silničního provozu a přestupků proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích byl zákon č. 81/1935 Sb. 

z. a n., o jízdě motorovými vozidly. 

 Motorovými vozidly podle tohoto zákona byla vozidla, uváděná do pohybu 

motorickou silou, která se pohybují po zemi, avšak nikoliv na kolejnicích. Řídit 

motorové vozidlo směla osoba, jeţ podávala dostatečnou záruku pro veřejnou 

bezpečnost a která má k tomu povolení pro dotčenou kategorii motorového vozidla. 

 Za přestupky hrozila pachateli pokuta do výše 2 000,- Kč nebo trest vězení 

do 5 dnů. Za okolností zvlášť přitěţujících bylo moţno uloţit pokutu aţ do výše 5 000,- 

Kč nebo trest vězení do 14 dnů. V případě, ţe pokuta nebyla uhrazena, bylo moţno 

tento trest přeměnit na trest vězení. 
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Pouhé překročení přípustné rychlosti nebylo dle ustanovení § 80 odst. 5 soudně 

trestné, nebylo-li tím způsobeno jinému nebezpečí smrti nebo nebezpečí poškození 

na těle. 

Okresní úřady mohly zmocnit orgány veřejné moci, aby pro určité přestupky 

osobám, které byly při činu přistiţeny a byly ochotny pokutu zaplatit, ukládaly trestním 

příkazem na místě peněţité pokuty a ihned je vybraly.  Tento trestní příkaz bylo moţné 

vydat i v nepřítomnosti řidiče. V tom případě bylo jedno vyhotovení trestního příkazu 

připevněno na vozidlo. Nebyla-li takto uloţená pokuta uhrazena do uvedené doby, 

pozbyl trestní příkaz platnosti a pokračovalo se řádným trestním řízením správním. 

 Další úprava přestupků byla obsaţena v zákoně č. 82/ 1938 Sb. z. a n., 

o dopravních značkách pro silniční dopravu. Tento zákon stanovil v ustanovení § 2 

skutkové podstaty přestupků a tresty za ně. 

Kdo jakýmkoli způsobem znemoţnil nebo znesnadnil dosaţení účelu dopravních 

značek, zejména tím, ţe je odstranil, přemístil, poškodil, pozměnil nebo zakryl, byl 

potrestán, pokutou do výše 2 000,- Kč nebo vězením do 5 dnů, za okolností zvláště 

přitěţujících pokutou do výše 5 000,- Kč nebo vězením do 14 dnů. 

Stejně byl potrestán ten, kdo nedbal příkazů, zákazů nebo pokynů vyjádřených 

dopravními značkami, které slouţily veřejné bezpečnosti. 

Pro případ nedobytnosti uloţené pokuty stanovil zákon uloţení náhradního trestu 

vězení. 

Na tuto právní úpravu navázalo vládní nařízení Vlády Protektorátu Čechy 

a Morava č. 242/1939 Sb., o chování v silniční dopravě (dopravní řád silniční). 

Kdo jednal úmyslně nebo z nedbalosti proti předpisům tohoto nařízení nebo 

proti předpisům vydaným na jeho základě, byl potrestán stejně jako dle dřívější úpravy 

v zákoně o jízdě motorovými vozidly pokutou do výše 2 000 K nebo vězením do 5 dnů, 

za okolností zvláště přitěţujících pokutou do výše 5 000 K nebo vězením do 14 dnů. 

Také uloţení náhradního trestu vězení bylo upraveno stejně jako v zákoně o jízdě 

motorovými vozidly. 

V období tzv. právnické dvouletky vznikly dva zákony týkající se přestupků – 

zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní obsahující hmotněprávní úpravu a zákon 

č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní) obsahující normy práva 

procesního. 
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Přestupky na ochranu silničního, ţelezničního a leteckého provozu a na ochranu 

plavby byly obsaţeny ve zvláštní části, hlavě VI. Ochrana občanského souţití. 

V ustanovení § 144 tohoto zákona byly upraveny přestupky na ochranu silničního 

provozu. 

Přestupek spáchal ten, kdo uţíval motorového vozidla bez předepsaného 

povolení nebo kdo uţíval vozidla, které nebylo v předepsaném stavu, kdo neoprávněně 

prováděl výcvik řidičů motorových vozidel, nebo kdo řídil motorové vozidlo 

bez předepsaného povolení. Za tyto přestupky hrozila pokuta do výše 25 000,- Kčs nebo 

odnětí svobody aţ na jeden měsíc. 

Stejné sankce hrozily osobě, která neoprávněně uţívala veřejné silnice 

způsobem přesahujícím obvyklou míru silničního provozu, podle své povinnosti 

nepečovala o řádný stav veřejného chodníku, poškodila veřejnou silnici nebo její 

součást a poškodila, pozměnila, skryla, přemístila nebo odstranila silniční dopravní 

značku nebo zařízení anebo značku či jiné orientační zařízení cestovního ruchu. 

V ustanovení § 144 odst. 3 byla stanovena zbytková skutková podstata. Kdo 

jinak ohrozil bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, rušil pořádek na veřejných 

silnicích nebo nesplnil povinnost, kterou měl v silničním provozu, byl potrestán 

pokutou do 10 000,- Kčs nebo odnětím svobody aţ na čtrnáct dnů. Povinnosti 

v silničním provozu upravoval zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích. 

S účinností od 1. 4. 1957 byl do ustanovení § 144 vloţen odstavec 4, který 

postihoval osoby, které ve stavu podnapilém nebo opilém řídily vozidlo. Těmto osobám 

hrozila pokuta do výše 10 000,- Kčs, veřejné pokárání nebo odnětí svobody aţ na tři 

měsíce. 

V ustanovení § 148 trestního zákona správního byly dále upraveny skutkové 

podstaty přestupků souvisejících s dopravní nehodou. Protiprávním bylo jednání 

spočívající v tom, ţe se řidič motorového vozidla po dopravní nehodě, na níţ byl 

účasten, snaţil uniknout stíhání (toto jednání bylo postihováno pokutou aţ do výše 

50 000,- Kčs nebo odnětím svobody aţ na dva měsíce) nebo neposkytl pomoc osobě, 

která utrpěla újmu na zdraví při dopravní nehodě, na níţ měl účast, ač pomoc podle 

okolností poskytnout mohl (za toto jednání hrozila pokuta do výše 10 000,- Kčs nebo 

odnětí svobody aţ na 14 dnů). 
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Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích zmírnilo sankce stanovené 

v trestním zákoně správním z roku 1950. Nadále bylo moţno za přestupky proti 

předpisům vydaným na ochranu silničního provozu uloţit písemné pokárání, výměnu 

kuponu k řidičskému průkazu nebo pokutu do výše 3 000,- Kčs. Za závaţnější 

přestupky bylo moţné uloţit pokutu aţ do výše 10 000,- Kčs. Dále jiţ tedy nebylo 

moţné za přestupky uloţit odnětí svobody a to ani jako náhradní trest v případě 

nezaplacení pokuty. 

Pokuty za porušení předpisů na ochranu silničního provozu, bylo moţné také 

ukládat podnikům, ústavům, úřadům a jiným organisacím. 

Trestní zákon správní a trestní řád správní se nadále uţívali subsidiárně. 

Tuto úpravu nahradil s účinností od 1. 7. 1961 zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech 

národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Tento zákon obsahoval 

v části první hmotněprávní i procesní úpravu přestupků. 

Přestupkům v silniční, ţelezniční, letecké a vodní dopravě se věnovalo 

ustanovení § 10. Toto ustanovení vymezovalo jednotlivé skutkové podstaty přestupků. 

Přestupku se dopustil ten, kdo a) porušil pravidla silničního, ţelezničního, leteckého, 

plavebního nebo poštovního provozu, b) pouţíval dopravních prostředků, jejichţ 

technický stav nebo hospodárnost provozu neodpovídá stanoveným podmínkám, 

c) poškodil, zakryl nebo odstranil dopravní značku nebo dopravní zařízení nebo 

turistickou značku, d) poškodil, znečistil nebo opotřebil nad obvyklou míru veřejnou 

komunikaci, její součást nebo příslušenství, e) neplnil povinnosti vyplývající z předpisů 

o řízení dopravy a zajišťování přepravy a f) porušil pravidla o zřizování a provozu 

telekomunikačních zařízení. 

Nevedlo-li k nápravě pachatele přestupku samotné projednání věci, bylo 

pachateli přestupku uloţeno napomenutí, veřejná důtka nebo pokuta do výše 500,- Kčs. 

Vedle těchto sankcí bylo moţné uloţit propadnutí nebo zabrání věci a náhradu 

způsobné škody. V blokovém řízení bylo moţno uloţit pokutu do maximální výše 100,-

 Kčs. 

Novelou účinnou od 1. 1. 1980 bylo stanoveno, ţe za přestupek porušení 

pravidel silničního provozu spočívající v překročení nejvyšších dovolených rychlostí 

jízdy, stanovených vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., 
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o pravidlech silničního provozu, bylo moţné uloţit pokutu do 1 000,- Kč. V blokovém 

řízení mohly být za tento přestupek ukládány a vybírány pokuty do 200,- Kčs. 

Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku byl 

nahrazen zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tento zákon obsahuje hmotněprávní 

i procesní úpravu správního trestání, byl četně novelizován a je účinný do dnes. 

V ustanovení § 22 obsahoval úpravu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, která byla s účinností od 1. 8. 2011 přesunuta do zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). 

2. Úprava de lege lata 

 

 Přestupky lze zařadit do systému správních deliktů. Správní delikt je druhem 

právních deliktů, který zpravidla označuje protiprávní jednání, jehoţ znaky jsou 

stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního 

práva. 

Základním pramenem práva upravujícím přestupky je zákon č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Řada skutkových podstat přestupků, jakoţ 

i sankce za ně stanoví zvláštní zákony. Tak tomu je i v případě přestupků proti 

bezpečnosti a plynulosti, jejichţ skutkové podstaty jakoţ i sankce, které lze uloţit 

za jejich spáchání, upravuje zákon o silničním provozu. 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o přestupcích je přestupkem zaviněné jednání, 

které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno 

v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o správní delikt postiţitelný podle zvláštních 

předpisů anebo o trestný čin. Tato definice vymezuje pojem přestupku pozitivně jako 

jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo jiném zákoně, a také negativně tím, ţe stanoví, ţe nejde 

o přestupek, jde-li o jiný právní delikt postiţitelný podle zvláštních předpisů anebo 

o trestný čin.
3
 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

dle ustanovení § 125c zákona o silničním provozu lze subsumovat pod pojem sice 

                                                 

3
 KUČEROVÁ, Helena. Dopravní přestupky v praxi. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : Linde, 

2006. s. 27 
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právem nedefinovaný přesto v literatuře a laickou veřejností často uţívaný a to dopravní 

přestupky. 

Pro úplnost dodávám, ţe spolu s nimi lze pod tento pojem zahrnout i další 

přestupky, a to většinu skutkových podstat přestupků na úseku dopravy a na úseku 

silničního hospodářství podle ustanovení § 23 zákona o přestupcích a to především 

pro úpravu působnosti správních orgánů, podle níţ je k projednávání předmětných 

přestupků příslušný týţ správní orgán. 

Dále je nutné přiřadit k dopravním přestupkům skutkové podstaty přestupků 

podle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, vloţené do tohoto zákona novelou č. 80/2006 Sb. s účinností 

od 1. ledna 2007. 

Od 1. května 2004, kdy bylo zrušeno ustanovení § 23a zákona o přestupcích je 

třeba řadit do pojmu dopravní přestupky i skutkové podstaty upravené v § 16 zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

ve znění pozdějších předpisů. Do té doby byly tyto skutkové podstaty obsaţeny 

v ustanovení § 23a zákona o přestupcích. 

Do 30. června 2006 byly za dopravní přestupky označovány i skutkové podstaty 

přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle 

ustanovení § 30 odst. 1 písm. g) aţ písm. i) zákona o přestupcích, došlo-li k jejich 

spáchání v souvislosti se silničním provozem, nejčastěji řízením vozidla. 

Stejně tak byl za dopravní přestupek do 30. června 2006 povaţován i přestupek 

proti občanskému souţití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, 

jehoţ se dopustil ten, kdo jinému z nedbalosti ublíţil na zdraví, pokud byl spáchán 

porušením právního předpisu o bezpečnosti a plynulosti silničního předpisu.
4
 

1. srpna 2011 nabude účinnosti zákon č. 133/2011 Sb., kterým dojde ke zrušení 

§ 22 zákona o přestupcích a materie přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích bude přesunuta do ustanovení § 125c zákona č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu. 

                                                 

4
 KUČEROVÁ, Helena. Dopravní přestupky v praxi. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : Linde, 

2006. s. 32-33 
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Tyto další přestupky, které lze pod pojem dopravní přestupky subsumovat, sice 

souvisí s přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

nejsou však tématem této diplomové práce. 

2.1 Působnost zákona o přestupcích 

 

 Obecná úprava odpovědnosti za přestupky je obsaţena v zákoně č. 200/1990 

Sb., o přestupcích. Tento zákon vymezuje i svou působnost. 

 Působností právní normy se rozumí vymezení rozsahu realizace a aplikace 

právní normy.
5
 Rozlišujeme působnost věcnou, časovou, místní a osobní. 

2.1.1  Věcná působnost 

 

 Zákon o přestupcích upravuje materii přestupků a to od obecných otázek 

upravených v obecné části zákona o přestupcích, kde zákonodárce stanoví pojem 

přestupku, odpovědnosti za přestupek, působnosti zákona, sankcí a ochranných 

opatření, které lze za spáchání přestupku uloţit, přes jednotlivé skutkové podstaty 

přestupků upravených ve zvláštní části zákona, po úpravu procesních otázek řízení 

o přestupcích, která obsahuje úpravu příslušnosti správních orgánů k projednání 

přestupků, průběhu samotného řízení, opravných prostředků a zkrácených řízení, 

kterými jsou blokové a příkazní řízení. 

 Některé skutkové podstaty přestupků jsou však vymezeny ve speciálních 

zákonech. Tak tomu je v případě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, jejichţ úprava je obsaţena v ustanovení § 125c zákona 

o silničním provozu. 

2.1.2  Časová působnost 

 

 Ustanovení § 7 odst. 1 zákona o přestupcích stanoví, ţe se odpovědnost 

za přestupek posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku. Podle 

pozdějšího zákona se přestupek posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější. 

                                                 

5
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. s. 68 
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Toto ustanovení reflektuje právní princip „nullum crimen sine lege“ a vychází 

z ustanovení čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. Toto ustanovení stanoví 

zákaz retroaktivity přísnějšího zákona. 

 Dále ustanovení § 7 odst. 2 zákona o přestupcích stanoví, ţe pachateli lze uloţit 

pouze takový druh sankce, který dovoluje uloţit zákon účinný v době, kdy 

se o přestupku rozhoduje. Zde se zase promítla zásada „nulla poena sine lege“. 

Při ukládání sankce se nemusí nutně postupovat podle stejného zákona, podle 

kterého se postupovalo v případě posuzování odpovědnosti za přestupek. Toto 

umoţňuje dikce zákona, která stanoví, ţe odpovědnost za přestupek se posuzuje podle 

zákona účinného v době spáchání přestupku a při ukládání sankce se postupuje podle 

zákona účinného v době, kdy se o přestupku rozhoduje. 

Zákaz retroaktivity zákona deklaruje téţ Ústavní soud, který ve svém nálezu 

sp. zn. III. ÚS 611/01 konstatuje, ţe zákaz retroaktivity a s ním související princip 

ochrany důvěry občanů v právo patří k základním principům právního státu. 

Toto ustanovení je v současné době v oblasti přestupků proti bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích velmi aktuální vzhledem k novele 

zákona o přestupcích a zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., kterým 

byla úprava těchto přestupků v zákoně o přestupcích zrušena a přesunuta do zákona 

o silničním provozu. Současně došlo ke změnám ve skutkových podstatách přestupků. 

Tudíţ přestupky spáchané do 31. července 2011 budou kvalifikovány dle zákona 

o přestupcích ustanovení § 22, přestupky spáchané po tomto datu budou jiţ posuzovány 

dle zákona o silničním provozu ustanovením § 125c. Podle zákona o silničním provozu 

by bylo moţné posuzovat přestupek v případě, ţe byl přestupek spáchán před 1. srpnem 

2011 a bylo by to pro pachatele přestupku příznivější. 

2.1.3  Místní působnost 

 

 Místní působnost je vymezena v ustanovení § 8 zákona o přestupcích. Podle 

českých předpisů upravujících přestupky se postupuje v případě, ţe je přestupek 

spáchán na území České republiky bez ohledu na to, zda přestupek spáchal občan České 

republiky nebo cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti. Působnost 
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zákona není ovlivněna ani trvalým pobytem pachatele přestupku na území České 

republiky. 

 S principem teritoriality stanoveným v prvním odstavci ustanovení § 8 souvisí 

zásada personality vyjádřená v odstavci druhém tohoto ustanovení. Tato zásada stanoví, 

ţe za určitých podmínek můţe být přestupek spáchaný občanem České republiky nebo 

cizincem majícím na území České republiky trvalý pobyt posuzován podle českého 

práva. Těmito podmínkami jsou, ţe občan České republiky nebo cizinec mající 

na území České republiky trvalý pobyt poruší povinnost, kterou má podle předpisů 

platných v České republice mimo území republiky. Tyto osoby jsou odpovědny 

i za přestupek spáchaný mimo území České republiky, pokud tak stanoví mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána.  

2.1.4  Osobní působnost 

 

 Za přestupek je odpovědná fyzická osoba, která přestupek spáchala a zároveň 

v době spáchání přestupku dovršila patnáctý rok věku a byla v době spáchání přestupku 

příčetná. Zákon o přestupcích stanoví v ustanovení § 9 a § 10, v kterých případech nelze 

přestupek projednat a uloţit za něj sankci. 

 První skupinou vyjmutou z osobní působnosti zákona o přestupcích jsou 

dle ustanovení § 9 zákona o přestupcích osoby poţívající výsad a imunit podle zákona 

nebo mezinárodního práva. 

Do této skupiny patří prezident České republiky, který nemůţe být stíhán ani 

za přestupek ani za jiný správní delikt, který byl spáchán během výkonu funkce 

prezidenta. Toto je stanoveno v ustanovení čl. 65 Ústavy České republiky. Za přestupek 

nemůţe být stíhán soudce ústavního soudu, jak stanoví ustanovení § 4 odst. 2 zákona 

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále jsou z působnosti zákona vyjmuti diplomatičtí zástupci spolu se svou 

rodinou a konzulární úředníci, je-li Česká republika jejich přijímajícím státem. 

V případě, ţe se osoba stala osobou poţívající výsad a imunit aţ poté, co jí byla uloţena 

sankce, nelze sankci vykonat nebo v jejím výkonu pokračovat. 

Ustanovení § 9 odst. 3 zákona o přestupcích stanoví, ţe se podle tohoto zákona 

projednávají přestupky, kterých se dopustili poslanci a senátoři, pokud tito nepoţádají 
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orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení 

podle zvláštních právních předpisů. Těmito právními předpisy jsou zákon 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. 

Ustanovení § 9 odst. 3 zákona o přestupcích reaguje na ustanovení čl. 27 odst. 3 Ústavy 

České republiky, které stanoví, ţe za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen 

disciplinární pravomoci komory, jejímţ je členem, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon 

o přestupcích tedy dává poslanci a senátorovi právo výběru mezi dvěma moţnostmi, 

a to buď projednat přestupek ve správním řízení orgánem veřejné správy, nebo 

projednat přestupek v disciplinárním řízení orgánem Poslanecké sněmovny nebo 

Senátu, kterým je mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny nebo mandátový 

a imunitní výbor Senátu. 

Za přestupek lze poslanci a senátorovi uloţit sankci, kterou za přestupek stanoví 

zvláštní právní předpis, v případě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích zákon o silničním provozu. V případě, ţe se osoba, které 

byla uloţena sankce, stane poslancem nebo senátorem, neplatí pro ni, na rozdíl 

od ostatních osob poţívajících výsad a imunit, to, ţe uloţenou sankci nelze vykonat 

nebo v jejím výkonu pokračovat, tudíţ bude sankce vykonána. 

Při této konstrukci osobní působnosti zákona o přestupcích týkající se moţnosti 

projednávat přestupky spáchané poslanci a senátory mandátovým a imunitním výborem 

vznikají často u veřejnosti pochybnosti o vhodnosti této úpravy. Tato úprava by se 

dle mého názoru měla vztahovat na poslance a senátory, pokud jako poslanci a senátoři 

jednají. 

Například v oblasti přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích při řízení vozidla nezáleţí na funkci, kterou řidič 

vykonává, proto by poslanci a senátoři neměli být vyjmuti z působnosti zákona 

o přestupcích. 

Projednávání těchto přestupků mandátovým a imunitním výborem příslušné 

komory Parlamentu ČR vyvolává pochybnosti o spravedlivém a nestranném projednání 

přestupku, vzhledem k tomu, ţe členy těchto výborů jsou kolegové poslanci nebo 

senátoři nikoliv nezávislý a nestranný správní orgán. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzgk43uovygk2y&conversationId=2275929
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg3dbnzswg&conversationId=2275929
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzgk43uovygk2y&conversationId=2275929
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Druhou skupinou osob vyjmutých z působnosti zákona o přestupcích jsou osoby 

specifikované v ustanovení § 10 zákona o přestupcích. Jednání těchto osob naplňující 

znaky přestupku, je povaţováno za disciplinární delikt, který projednávají orgány 

dle zvláštních zákonů. Těmito zvláštními zákony jsou pro osoby podléhající vojenské 

kázeňské pravomoci zákon o vojácích z povolání, pro příslušníky bezpečnostních sborů 

zákon o sluţebním poměru, pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zákon o výkonu 

trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu zabezpečovací detence zákon o výkonu 

zabezpečovací detence. 

Osobami podléhajícími vojenské kázeňské pravomoci jsou zejména vojáci 

z povolání, vojáci v záloze povolaní na vojenské cvičení a další osoby uvedené 

v braném zákoně. Do změny braného zákona, kterou byla zrušena základní a náhradní 

sluţba, spadali do této kategorie i vojáci v základní nebo náhradní sluţbě. 

Pojem příslušníci bezpečnostních sborů v sobě zahrnuje příslušníky Policie ČR, 

Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské sluţby ČR, 

Bezpečnostní informační sluţby a Úřadu pro zahraniční styky a informace. 

V případě, ţe osoba přestane být osobou uvedenou v ustanovení § 10 odst. 1 

zákona o přestupcích, její protiprávní jednání naplňující znaky přestupku se projedná 

jako přestupek. Pokud osoba uvedená v ustanovení § 10 odst. 1 zákona o přestupcích 

spáchá přestupek předtím, neţ se stane osobou uvedenou v ustanovení § 10 odst. 1 

zákona o přestupcích, projedná se tento přestupek podle obecných předpisů. 

2.2 Odpovědnost za přestupky 

 

Odpovědnost upravená přestupkovým zákonem předpokládá jako pachatele 

přestupku fyzickou osobu. Základem odpovědnosti fyzické osoby za přestupek je 

protiprávní jednání této fyzické osoby.
6
 

Přestupky jsou definovány materiálními znaky, kterými jsou škodlivost, 

protiprávnost a trestnost, a formálními znaky, kterými jsou věk, příčetnost (obecné 

zákonné znaky) a znaky skutkové podstaty (typové zákonné znaky). 

                                                 

6
 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2009. s. 23 
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Škodlivost je materiální znak přestupku. Škodlivost je nebezpečnost 

pro společnost. Stupeň nebezpečnosti pro společnost je u přestupků nepatrný. 

O protiprávnost se jedná, je-li jednání odpovědné osoby v rozporu s právem, je 

porušena nebo nesplněna právní povinnost vyplývající ze zákona nebo jiného obecně 

závazného předpisu nebo uloţená na základě zákona.
7
 

V případě, ţe pojmový znak protiprávnosti chybí, fyzická osoba, která se jednání 

dopustila, není za toto jednání trestně odpovědná. Jedná se o okolnosti vylučující 

protiprávnost. Těmito okolnostmi jsou nutná obrana, krajní nouze, které výslovně 

upravuje v ustanovení § 2 odst. 2 zákon o přestupcích, dále jsou jimi dle teorie plnění 

rozkazu, příkazu, výkon práva, povolání nebo svolení poškozeného. 

Nutná obrana je definována v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona 

o přestupcích. Podle tohoto ustanovení přestupkem není jednání, jímţ někdo odvrací 

přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem. 

Pod pojmem útok se zásadně rozumí jednání člověka, které musí být zaviněné. 

V nutné obraně tedy nelze např. odvracet útok osoby duševně choré, dítěte či zvířete; 

zde by se mohlo jednat o jednání v krajní nouzi.
8
 

Útok sice musí být odvracen přiměřeným způsobem, na rozdíl od krajní nouze 

však můţe být u nutné obrany způsobená škoda větší neţ škoda hrozící útokem. 

Důleţité je hledisko intenzity obrany v poměru k intenzitě odvraceného útoku. 

Při hodnocení intenzity obrany je důleţité i subjektivní vnímání útoku obráncem, které 

nemusí a zpravidla ani neodpovídá objektivnímu hodnocení. 

Krajní nouze je definována v ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona 

o přestupcích. Krajní nouzí je jednání, jímţ někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému zákonem, jestliţe tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně 

závaţný následek neţ ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo moţno v dané situaci 

odvrátit jinak. 

Podstatou krajní nouze je, ţe dochází ke střetu zájmů společnosti na ochraně 

různých společenských zájmů chráněných zákonem. Krajní nouze je vyloučena tam, 

kde při střetu hrozících následků, je následek způsobený zřejmě stejně závaţný nebo 

                                                 

7
 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2009. s. 23 
8
 MATES, Pavel. Základy správního trestání. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 
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závaţnější neţ následek, který hrozil. K jednání v krajní nouzi je oprávněn kaţdý, tedy 

i ten, jehoţ zájmy nejsou ohroţeny.
9
 

Pojem nebezpečí je pojmem širším neţ pojem útoku v definici nutné obrany. 

Zahrnuje útok zvířete, útok osoby nepříčetné nebo dále nebezpečí vyvolané přírodními 

ţivly, např. povodně, nebo technickými nedostatky. Tento výčet není konečný. 

Nebezpečí musí hrozit přímo, bezprostředně, nesmí pominout a nesmí hrozit teprve 

v nikoli bezprostřední budoucnosti.
10

 

U krajní nouze na rozdíl od nutné obrany platí tzv. podmínka subsidiarity. 

To znamená, ţe nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému zákonem, nebylo moţno 

odvrátit jinak. 

Právo spojuje s protiprávním jednáním trest, sankci. Hrozba trestem je 

materiálním znakem přestupku, tzv. trestností přestupku. Zákon o přestupcích stanoví 

taxativním výčtem sankce, které můţe správní orgán za spáchání přestupku uloţit. 

Formálními znaky přestupku jsou znaky skutkových podstat uvedené v zákoně. 

Jednání musí kromě materiálních znaků naplňovat současně i tyto formální znaky, aby 

se jednalo o přestupek. 

Formální znaky přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích jsou vymezeny v obecné a zvláštní části zákona o přestupcích. Obecná 

část zákona o přestupcích definuje věk, příčetnost a formy zavinění.  

Za přestupek je odpovědná fyzická osoba, která dosáhla patnáctého roku věku 

a v době činu byla příčetná. Věková hranice odpovědnosti za přestupek je stanovena 

s ohledem na rozumovou a volní vyspělost fyzické osoby. Dovršením patnáctého roku 

věku se rozumí den následující po dni patnáctých narozenin. 

Fyzická osoba je příčetná v případě, ţe je schopna chápat význam svého činu 

pro společnost a ovládat své jednání. Zákon o přestupcích v ustanovení § 5 odst. 2 

vymezuje nikoliv pojem příčetnosti, ale nepříčetnost jako stav, kdy pro duševní poruchu 

nemůţe osoba v době činu rozpoznat nebezpečnost tohoto činu pro společnost nebo 

ovládat své jednání, přičemţ zákon o přestupcích nedefinuje legální definicí pojem 

duševní poruchy. 

                                                 

9
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 34/2007-66 

10
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 As 17/2005-98 
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K tomu, aby byla fyzická osoba prohlášena za nepříčetnou, stačí nedostatek 

jedné z těchto schopností – schopnosti rozpoznávací nebo schopnosti ovládací. 

Nedostatek rozpoznávací schopnosti má za následek, ţe osoba svým jednáním nemohla 

rozpoznat, ţe svým jednáním porušuje nebo ohroţuje zájem chráněný zákonem. 

Nedostatek ovládací schopnosti má za následek, ţe osoba nemohla své jednání ovládat. 

Duševní porucha můţe být vyvolána i poţitím alkoholu nebo jiné návykové 

látky. Tato duševní porucha musí být schopna vyloučit odpovědnost, nestačí jenom, ţe 

jí fyzická osoba trpí. 

Spáchala-li fyzická osoba přestupek pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 

látky, můţe být tato osoba za přestupek odpovědná, a to v případě, ţe se prokáţe, ţe se 

do tohoto stavu přivedla zaviněně, alespoň z nedbalosti. 

Na posouzení příčetnosti osoby nemá vliv zbavení způsobilosti k právním 

úkonům soudem v občanskoprávním řízení. Osoba, která byla zbavena způsobilosti 

k právním úkonům, můţe být příčetná a plně odpovědná za přestupek.
11

 

Odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím jednoroční prekluzivní lhůty, která 

začíná běţet spácháním přestupku a během ní musí dojít k projednání přestupku, vydání 

rozhodnutí a dále toto rozhodnutí musí nabýt právní moci. K uplynutí této lhůty správní 

orgán přihlíţí z úřední povinnosti. 

Dalším způsobem zániku odpovědnosti za přestupek je udělení amnestie vládou 

České republiky formou usnesení. Udělení amnestie způsobí, ţe správní orgán, který je 

příslušný k projednání přestupku buď řízení odloţí, pokud řízení ještě nebylo zahájeno, 

nebo řízení zastaví v případě, kdy k zahájení řízení jiţ došlo, případně v odvolacím 

řízení zruší rozhodnutí a řízení zastaví. V případě, ţe jiţ došlo k uloţení sankce 

za přestupek, tato sankce nebo její zbytek se nevykoná. Toto neplatí pro sankce 

napomenutí a propadnutí věci. Z povahy věci nemůţe zaniknout sankce napomenutí, 

která působí na pachatele jiţ nabytím právní moci rozhodnutí o uloţení napomenutí.
12

 

Stejný případ je i u sankce propadnutí věci, protoţe právní mocí rozhodnutí o uloţení 

propadnutí věci se vlastníkem propadlé věci stává stát. 

                                                 

11
 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2009. s. 40 
12

 JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 108 



 20 

Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýţ skutek vedlo trestní 

řízení podle zvláštního právního předpisu, kterým je trestní řád. Tato doba trvá 

od zahájení trestního řízení aţ do právní moci rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. 

Relevantní je rozhodnutí, kterým dojde k zastavení trestního řízení a postoupení věci 

příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. Dnem následujícím po právní 

moci usnesení pokračuje běh lhůty k projednání přestupku.
13

 

2.3 Znaky skutkové podstaty přestupku 

 

Skutková podstata přestupku je tvořena souhrnem typových znaků, které určují, 

o jaký přestupek se jedná. Těmito znaky jsou objekt, objektivní stránka, subjekt 

a subjektivní stránka.
14

 

2.3.1  Objekt 

 

Obecným objektem skutkové podstaty přestupku je společenský zájem, který je 

spácháním přestupku ohroţen nebo porušen. Tímto zájmem je řádný výkon veřejné 

správy. 

Zvláštní část zákona o přestupcích je rozdělena do skupin přestupků podle jejich 

druhového objektu. Přestupky jsou seskupeny do skupin podle toho, jaký druh 

společenských vztahů porušují nebo ohroţují. 

Druhovým objektem dopravních přestupků je bezpečnost a plynulost provozu 

na pozemních komunikacích, představující společenský zájem na ochraně ţivota 

a zdraví osob a ochraně majetku. 

Dále rozeznáváme individuální objekt, kterým je konkrétní společenský zájem 

přestupkem porušený nebo ohroţený. Určení individuálního objektu, který je 

obligatorním znakem kaţdé skutkové podstaty, je nezbytné pro správnou kvalifikaci 

přestupku. 

                                                 

13
 JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 109 

14
 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2009. s. 25 
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2.3.2  Objektivní stránka 

 

Obligatorními znaky objektivní stránky přestupku jsou jednání, následek 

a příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. 

Jednání lze definovat jako projev lidské vůle ve vnějším světě. Jednání můţe 

spočívat v aktivním konání nebo pasivním opomenutí, nečinnosti s tím, ţe některé 

přestupky mohou být spáchány pouze konáním, pouze opomenutím, nebo konáním 

i opomenutím. 

K následku přestupku dochází při ohroţení nebo porušení právem chráněného 

zájmu objektu přestupku. Podle toho rozlišujeme následek ohroţovací a poruchový. 

Následkem přestupku můţe být například újma na zdraví fyzické osoby nebo škoda 

vzniklá na majetku. Rozsah a kvalita následku je významným hlediskem 

při vyměřování sankce.
15

 

Zásadní podmínkou odpovědnosti za přestupek je příčinná souvislost mezi 

jednáním a následkem. Fyzická osoba můţe být odpovědná za přestupek pouze, pokud 

svým jednáním způsobila následek. 

Objektivní stránka dopravních přestupků spočívá v porušení nebo ohroţení 

zájmu společnosti na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu upraveném například 

v zákoně o přestupcích nebo zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Zpravidla 

se jedná o porušení předpisu formou konání v rozporu s předpisem (např. dle ustanovení 

§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2. zákona o silničním provozu, kdy fyzická osoba při řízení 

vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h
-1 

a více nebo mimo obec 

o 50 km.h
-1

 a více), lze se však dopustit přestupku jednáním formou opomenutí (např. 

dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 6. zákona o silničním provozu, kdy fyzická 

osoba při řízení vozidla neumoţní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné 

přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je 

povinna tak učinit). 

 

                                                 

15
 PRÁŠKOVÁ, Helena. Správní trestání, s. 457 in HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná 

část. 7. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 875 s. 
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2.3.3  Subjekt 

 

Subjektem skutkové podstaty přestupku, tedy pachatelem, je fyzická osoba, 

která svým jednáním naplnila všechny znaky přestupku. Odpovědnou fyzickou osobou 

je pouze taková osoba, která je deliktně způsobilá a je schopná být subjektem 

povinností, které vzniknou v důsledku porušení povinnosti, ale je také schopna tyto 

povinnosti právně relevantně porušit.
16

 

Subjektem dopravních přestupků je většinou řidič motorového vozidla, který je 

většinou drţitelem řidičského oprávnění. Potenciálně můţe být subjektem dopravního 

přestupku kaţdý deliktně způsobilý účastník silničního provozu včetně chodců. 

V některých případech se ke spáchání přestupku vyţaduje speciální postavení 

nebo způsobilost pachatele přestupku. Tak je tomu například v ustanovení § 125c 

odst. 3 písm. a) zákona o silničním provozu, který stanoví, ţe se přestupku dopustí 

učitel autoškoly, který poţil alkoholický nápoj nebo uţil návykovou látku během 

provádění výcviku ve výcvikovém vozidle. Tento přestupek tedy můţe spáchat pouze 

fyzická osoba ve speciálním postavení učitele autoškoly. 

2.3.4  Subjektivní stránka 

 

Subjektivní stránkou skutkové podstaty přestupku je zavinění. Zavinění je 

psychický vztah člověka k určitým skutečnostem, které zakládají přestupek. Můţe být 

úmyslné nebo z nedbalosti, přičemţ postačí zavinění z nedbalosti. Zavinění je třeba 

odpovědnému subjektu vţdy prokázat. 

U zavinění lze rozlišit dvě části – sloţku vědění neboli představovou sloţku 

a sloţku vůle neboli volní sloţku. Podle toho, zda jednání odpovědné osoby obsahuje 

obě tyto sloţky či obsahuje pouze sloţku vědění, rozlišujeme formy zavinění. 

Právní řád definuje dvě formy zavinění, úmyslné a z nedbalosti. Úmyslné 

zavinění obsahuje jak sloţku vědění, tak sloţku vůle, kdeţto u zavinění z nedbalosti 

chybí sloţka vůle. 

                                                 

16
 JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 8 
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Dle ustanovení § 3 zákona o přestupcích postačí k odpovědnosti za přestupek 

zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, ţe je třeba úmyslného zavinění. 

Úmyslné zavinění se musí prokázat, a pokud úmyslné zavinění prokázáno není, nenese 

pachatel veřejnoprávní odpovědnost za přestupek, ale jen občanskoprávní odpovědnost 

za škodu. 

Zákon o přestupcích v ustanovení § 4 odst. 1 rozlišuje dvě formy nedbalosti, a to 

nedbalost vědomou a nedbalost nevědomou. Vědomá nedbalost je definována 

v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích tak, ţe pachatel věděl, ţe svým 

jednáním můţe porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených 

důvodů spoléhal na to, ţe tento zájem neporuší nebo neohrozí. Nevědomá nedbalost je 

definována v ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích tak, ţe pachatel 

nevěděl, ţe svým jednáním můţe porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to 

vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

Dále zákon o přestupcích v ustanovení § 4 odst. 2 rozlišuje dvě formy úmyslu, 

a to úmysl přímý a úmysl nepřímý. Přímý úmysl je definován v ustanovení § 4 odst. 2 

písm. a) zákona o přestupcích tak, ţe pachatel chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný zákonem. Nepřímý úmysl je definován v ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) 

zákona o přestupcích tak, ţe pachatel věděl, ţe svým jednáním můţe ohrozit zájem 

chráněný zákonem, a pro případ, ţe jej poruší nebo ohrozí, byl s tím srozuměn. 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

mohou být spáchány jak úmyslně, tak nedbalostně. V případě nedbalosti je třeba 

zdůraznit subjektivní kritérium nedbalosti. Takovým kritériem je například indispozice 

řidiče – únava, nevyspání, přetíţenost, stres, nevolnost, mikrospánek. Podle současných 

vědeckých poznatků je mikrospánek vyvolán následkem onemocnění, zatímco zdravý 

jedinec je vţdy schopen uvědomit si příznaky blíţícího se spánku. Pokud tedy řidič 

netrpí chorobou, u které mikrospánek skutečně nelze předvídat, a proti němuţ je řidič 

bezbranný, odpovídá za následky, které v tomto stavu způsobí. 

Dalším kritériem je nedostatek praxe, který lze odstranit pouze sbíráním 

zkušeností a ţádným jiným způsobem. Při hodnocení subjektivní stránky dopravních 
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přestupků tedy nelze opomíjet vliv délky řidičské praxe pachatelů přestupků, neboť 

tento ukazatel má významný vliv na chování řidičů motorových vozidel.
17

 

2.4 Charakteristika skutkových podstat dle zákona o silničním provozu 

 

Skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích jsou obsaţeny v odstavcích 1 aţ 3 ustanovení § 125c 

zákona o silničním provozu. 

2.4.1  Ustanovení § 125c odst. 1 zákona o silničním provozu 

 

 První tři skutkové podstaty přestupků dle ustanovení § 125c odst. 1 zákona 

o silničním provozu označené písmenem a) souvisí s vozidlem, které je uţíváno 

v provozu na pozemních komunikacích. 

 Skutkové podstaty přestupků dle písmene a) bodu 1. a 2. reflektují povinnost 

opatřit vozidlo státní poznávací značkou, která byla vozidlu přidělena. Tato státní 

poznávací značka musí být umístěna tak, aby nebyla znemoţněna identifikace vozidla. 

Přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bodu 1. a 2. se proto dopustí ten, 

kdo řídí vozidlo, na němţ v rozporu se zvláštním právním předpisem není umístěna 

tabulka státní poznávací značky (registrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní 

poznávací značky (registrační značky), neţ která byla vozidlu přidělena, a dále ten, kdo 

řídí vozidlo, jehoţ tabulka státní poznávací značky (registrační značky) je zakryta, 

nečitelná nebo upravena či umístěna tak, ţe je znemoţněna nebo podstatně ztíţena její 

čitelnost. 

 Přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bodu 3. se dopustí ten, kdo 

řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak 

závaţným způsobem, ţe bezprostředně ohroţuje ostatní účastníky provozu 

na pozemních komunikacích. Technicky nezpůsobilé vozidlo k provozu na pozemních 

komunikacích je dle ustanovení § 56 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.  168/1999 Sb., o pojištění 

                                                 

17
 KUČEROVÁ, Helena. Dopravní přestupky v praxi. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : Linde, 

2006. s. 35 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobxxuzlnnzuv623pnv2w42llmfrwk&conversationId=554273
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzhe4v6mjwha&conversationId=554273
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobxwu2ltorsw46i&conversationId=554273
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odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

pozdějších předpisů vozidlo, pokud pro závady v technickém stavu bezprostředně 

ohroţuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, poškozuje ţivotní prostředí 

nad stanovenou míru, dále pokud provozovatel vozidla neprokáţe jeho technickou 

způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto 

zákonem, nebo pokud byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy 

do identifikátorů vozidla, například VIN. 

 K naplnění této skutkové podstaty je nezbytné, aby vozidlo bylo technicky 

nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závaţným způsobem, 

ţe bezprostředně ohroţuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

V případě, ţe by vozidlo nebylo technicky nezpůsobilé tímto závaţným způsobem, 

mohl by jít o odpovědnost za přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona 

o silničním provozu. 

 Následující tři skutkové podstaty přestupků uvedené v ustanoveních § 125c 

odst. 1 písm. b) aţ d) se týkají konzumace alkoholických nápojů a uţívání jiných 

návykových látek a řízení vozidla nebo jízdy na zvířeti. 

 Alkoholickým nápojem je dle ustanovení § 2 písm. k) zákona č.  379/2005 Sb., 

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č.  225/2006 Sb. (tabákového zákona) lihovina, víno a pivo, dále nápoj, který obsahuje 

více neţ 0,5 objemového procenta alkoholu. 

 Návykovou látkou je dle ustanovení § 130 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, alkohol, omamné látky, psychotropní látky 

a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo 

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 

Přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. b) se dopustí osoba, která řídí 

vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po poţití alkoholického nápoje nebo po uţití 

jiné návykové látky nebo v takové době po poţití alkoholického nápoje nebo po uţití 

jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem. 
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Přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. c) se dopustí osoba, která řídí 

vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil poţitím 

alkoholického nápoje nebo uţitím jiné návykové látky. 

Za stav vylučující způsobilost povaţuje soudní judikatura pro potřeby trestní 

odpovědnosti jednání řidiče motorového vozidla v takovém stupni opojení alkoholem 

v době jízdy, kdy jde zpravidla nejméně o jedno promile alkoholu v jeho krvi. Tyto 

závěry vyplývají z poznatků lékařské vědy, neboť bylo zjištěno, ţe ţádný, tedy ani 

nadprůměrně disponovaný řidič motorového vozidla, není schopen bezpečně řídit 

motorové vozidlo, dosáhne-li hladina alkoholu v jeho krvi nejméně 1,00 g/kg 

(1 promile). Avšak proto, ţe kaţdý člověk je jinak disponován, nelze vyloučit, aby se 

do obdobného stavu vylučujícího způsobilost dostal i řidič, který poţil menší mnoţství 

alkoholu. Proto ve věcech, kde bylo u řidiče zjištěno, ţe měl v době řízení niţší hladinu 

alkoholu v krvi neţ 1 promile, je vţdy nutno prokázat, ţe jeho schopnost řídit motorové 

vozidlo byla skutečně sníţena.
18

 

A konečně přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. d) se dopustí osoba, 

která se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě 

na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové 

vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. 

Metodický pokyn pro postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) 

v krvi obsaţený ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2006, částka 7, 

stanoví, ţe za pozitivní průkaz poţití alkoholického nápoje se pokládá hladina 

etylalkoholu v krvi vyšší neţ 0,20 g/kg.
19

 

Skutkové podstaty přestupků dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. c) aţ d) jsou 

dle mého názoru velmi závaţnými porušeními povinností stanovených zákonem 

o silničním provozu, coţ reflektuje i zákonodárce stanovením pokuty ve výši 

od 25 000,- Kč do 50 000,- Kč za spáchání těchto přestupků. Dle mého názoru je 

správné, ţe za odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení nebyl řidič ovlivněn 

návykovou látkou, je stanoveno stejné rozpětí pokuty jako za řízení ve stavu 

                                                 

18
 JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 131 

19
 Metodický pokyn pro postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) v krvi . In Věstník MZ 

ČR. 7/2006, s. 13-16. 
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vylučujícím způsobilost, protoţe, kdyby tomu tak nebylo, obávala bych se, ţe velká část 

řidičů by dala přednost spáchání tohoto přestupku za cenu toho, ţe bude ztíţeno 

prokazování skutečnosti, ţe řídili vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost. 

V ustanovení § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. aţ 5. jsou definovány skutkové 

podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

spočívajících v zákazu řídit motorové vozidlo bez příslušného oprávnění, které lze 

získat za podmínek zákonem o silničním provozu. 

Tyto přestupky spáchá osoba, která řídí motorové vozidlo a není drţitelem 

příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (Těmito skupinami jsou 

dle ustanovení § 81 zákona o silničním provozu skupiny A, A1, AM, B, B1, C, C1, D, 

D1, E, T. Kaţdá skupina opravňuje osobu k řízení v zákoně specifikovaného typu 

motorových vozidel), byl jí zadrţen řidičský průkaz (dle ustanovení § 118b odst. 1 a 2 

zákona o silničním provozu je policista oprávněn zadrţet řidičský průkaz a drţitel 

řidičského oprávnění nesmí po dobu zadrţení řidičského průkazu řídit motorové 

vozidlo), není drţitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (Toto osvědčení 

musí mít dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona o silničním provozu drţitel řidičského 

oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E 

nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Pokud tato osoba oprávnění pouze 

nemá u sebe, ale je jeho drţitelem, nelze toto klasifikovat jako přestupek dle ustanovení 

§ 125c odst. 1 písm. e) bod. 3, ale jako přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 

písm. k)
20

), nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti podle zvláštního právního 

předpisu (posudek musí mít osoby určitého věku a to nejpozději při dovršení šedesáti let 

věku) a pozbyl jako řidič, který je drţitelem řidičského průkazu Evropských 

společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského 

průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České 

republiky (dosáhl celkového počtu 12 bodů, a proto pozbyl právo k řízení motorového 

vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku). 

Přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 1. se dopustí ten, kdo 

v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla drţí v ruce nebo jiným 

způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Toto 

                                                 

20
 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2009. s. 97 
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ustanovení koresponduje se stejně formulovaným zákazem stanoveným v ustanovení 

§ 7 odst. 1 písm. c) tohoto zákona. 

Za tento přestupek stanovil zákonodárce pokutu pouze ve výši 1 500,- Kč aţ 

2 500,- Kč, coţ je dle mého názoru málo. Nejčastější příčinou dopravních nehod je 

dle statistiky nehodovosti Policie ČR nevěnování se plně řízení vozidla.
21

 To můţe být 

způsobeno například manipulací s mobilním telefonem, ať jeho drţením u ucha, nebo 

tím, ţe se ho řidič pokouší vyndat z kapsy nebo z tašky, případně i zvedáním přístroje, 

který řidiči upadl na podlahu vozidla. Myslím si, ţe kdyby byl tento přestupek 

sankcionován přísněji, donutilo by to více řidičů pořídit si tzv. handsfree příslušenství 

k mobilnímu telefonu, nebo ignorovat příchozí hovory během řízení vozidla a snad by 

to sníţilo počty dopravních nehod i úmrtí lidí. 

Skutkové podstaty dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 2. aţ 4. se týkají 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem o silničním provozu 

v ustanovení § 18, nebo dopravní značkou v obci nebo mimo obec. 

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 

3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h
-1

; na dálnici a silnici 

pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h
-1

. Řidič jiného motorového vozidla 

smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h
-1

.
 
V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h

-1
, 

a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h
-1

. Řidič nesmí 

překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší 

povolenou rychlost ţádného z vozidel soupravy. Při pouţití sněhových řetězů na vozidle 

smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h
-1

. Ve vzdálenosti 50 m před ţelezničním 

přejezdem a při jeho přejíţdění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h
-1

. Svítí-li 

přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před 

ţelezničním přejezdem a při jeho přejíţdění jet rychlostí nejvýše 50 km.h
-1

. Při vlečení 

motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h
-1

. V obytné zóně (zastavěná 

oblast, jejíţ začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen 

dopravní značkou „Konec obytné zóny“) a pěší zóně (oblast, jejíţ začátek je označen 

dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“) 

                                                 

21
 Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích ČR za rok 2011. In: Policie ČR [online]. Praha, 

13.01.2012 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: <http://www.policie.cz/clanek/statisticky-prehled-nehodovosti-

63465.aspx>, s. 8 
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smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h
-1

. Místní úpravou provozu na pozemních 

komunikacích lze nejvyšší dovolenou rychlost sníţit nebo zvýšit, zvýšit lze maximálně 

o 30 km.h
-1

. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu 

na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně 

i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními. 

Přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 2. se dopustí ten, kdo 

v provozu na pozemních komunikacích při řízení motorového vozidla překročí nejvyšší 

dovolenou rychlost v obci o 40 km.h
-1

 a více nebo mimo obec o 50 km.h
-1

 a více, 

dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 3. ten, kdo v provozu na pozemních 

komunikacích při řízení motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost 

v obci o 20 km.h
-1

 a více nebo mimo obec o 30 km.h
-1

 a více, a dle ustanovení 

§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4. ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích při řízení 

motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně neţ 20 km.h
-1

 

nebo mimo obec o méně neţ 30 km.h
-1

. 

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je kaţdý povinen řídit se 

pravidly provozu na pozemních komunikacích, pokyny policisty, pokyny osob 

oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 75 odst. 

5, 8 a 9 zákona o silničním provozu (vojenský policista, příslušník vojenské pořádkové 

sluţby, stráţník obecní policie, příslušník Hasičského záchranného sboru) a zastavování 

vozidel podle § 79 odst. 1 (policista, vojenský policista, stráţník obecní policie, 

zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti ţelezničního přejezdu, účastník dopravní 

nehody, dopravce, vedoucí organizovaného útvaru školní mládeţe, vedoucí 

organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, 

a průvodce zdravotně postiţených osob při přecházení vozovky, průvodce vedených 

nebo hnaných zvířat, zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údrţbou, 

měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu, osoba 

pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného 

přechodu dětí a školní mládeţe přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení, 

celník) a pokyny osob, o nichţ to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a řídit se světelnými, 
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případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními 

zařízeními a zařízeními pro provozní informace. 

Porušení této povinnosti stanovené zákonem o silničním provozu zakládá 

odpovědnost za přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 5., který stanoví, 

ţe se přestupku dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích při řízení 

motorového vozidla nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo 

nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou 

oprávněnou k řízení tohoto provozu. 

Ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích při řízení motorového vozidla 

neumoţní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo 

nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit, 

nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo 

ohrozí chodce při odbočování na místo leţící mimo pozemní komunikaci, při vjíţdění 

na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, je odpovědný za přestupek 

dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 6. 

Konkrétně je povinnost řidiče neohrozit nebo neomezit chodce, který přechází 

pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet 

pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, a neohrozit chodce přecházejícího 

pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo leţící mimo 

pozemní komunikaci, při vjíţdění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání 

stanovena ustanovením § 5 odst. 2 písm. f) a g) tohoto zákona. 

Pravidla předjíţdění vozidel na pozemních komunikacích stanoví zákon 

o silničním provozu v ustanovení § 17 a § 36 odst. 4. V případě nerespektování těchto 

pravidel se osoba dopustí přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 7. Ten 

stanoví, ţe se přestupku dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích 

při řízení motorového vozidla předjíţdí vozidlo v případech, ve kterých je to obecnou, 

místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno. 

Stejně tak stanoví zákon o silničním provozu pravidla pro dávání přednosti 

v jízdě a to hned v několika ustanoveních (§ 12 odst. 7, § 20, § 21 odst. 5 a 6, § 22, § 23 

odst. 1). Pokud řidič motorového vozidla v provozu na pozemních komunikacích nedá 

přednost v jízdě tam, kde mu to zákon o silničním provozu ukládá, dopustí se přestupku 

dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 8. 
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Skutková podstata přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 9. 

souvisí s povinností stanovenou ustanovením § 29 odst. 1 zákona o silničním provozu. 

Zde je stanoveno, ţe řidič nesmí vjíţdět na ţelezniční přejezd, je-li dávána výstraha 

dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku 

přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li 

se závory, je-li jiţ vidět nebo slyšet přijíţdějící vlak nebo jiné dráţní vozidlo nebo je-li 

slyšet jeho houkání nebo pískání, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec 

dráhy krouţením červeným nebo ţlutým praporkem a za sníţené viditelnosti krouţením 

červeným světlem, nedovoluje-li situace za ţelezničním přejezdem jeho bezpečné 

přejetí a pokračování v jízdě. Pokud by se řidič neřídil tímto zákazem, stal by se 

odpovědným za přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 9. 

Ten, kdo se při řízení motorového vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici 

pro motorová vozidla otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno 

zákonem o silničním provozu dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b), které zakazuje 

otáčení, couvání a vjíţdění na střední dělicí pás na dálnici, a § 38, které stanoví, ţe 

ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla, se dopustí 

přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 10. 

Konečně poslední skutková podstata ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 11. 

zakládá odpovědnost za přestupek, který můţe spáchat řidič motorového vozidla tím, ţe 

neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené 

označením parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postiţením nebo 

neoprávněně pouţije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postiţením při stání 

nebo při jízdě. Ustanovení § 27 odst. 1 písm. o) zákona o silničním provozu, které tento 

zákaz stanoví, stanoví téţ výjimku z tohoto zákazu, jde-li o zastavení a stání, které 

nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu 

na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něţ je parkoviště 

vyhrazeno. 

Ustanovení § 43 zákona o silničním provozu stanoví omezení jízdy některých 

vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy. Těmito vozidly jsou nákladní a speciální 

automobily a zvláštní vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg, 

nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla o maximální přípustné hmotnosti 
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převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem. Jízda těchto vozidel je omezena 

v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin, v sobotu 

v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin, v pátek v období 

od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin. Dále jsou jimi potahová 

vozidla a ruční vozíky o celkové šířce větší neţ 600 mm. Jízda těchto vozidel je 

omezena v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době 

od 15.00 do 21.00 hodin, v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje 

po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin, v poslední den pracovního klidu 

v době od 15.00 do 21.00 hodin. 

Porušení tohoto omezení zakládá přestupek proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. g) zákona 

o silničním provozu. 

Ustanovení § 125c odst. 1 písm. h) a i) vymezují skutkové podstaty přestupků, 

které souvisejí s dopravní nehodou. Dopravní nehoda je v ustanovení § 47 odst. 1 

zákona o silničním provozu definována jako událost v provozu na pozemních 

komunikacích, například havárie nebo sráţka, která se stala nebo byla započata 

na pozemní komunikaci a při níţ dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě 

na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
22

  

Ten, kdo porušením zákona o silničním provozu, způsobí dopravní nehodu, 

při které je jinému ublíţeno na zdraví, se dopustí přestupku dle § 125c odst. 1 písm. h). 

Pojem ublíţení na zdraví je definován v ustanovení § 122 Trestního zákoníku tak, ţe 

ublíţením na zdraví se rozumí takový stav záleţející v poruše zdraví nebo jiném 

onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 

znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob ţivota poškozeného a který 

vyţaduje lékařského ošetření. 

Skutková podstata přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. i) spočívá 

v tom, ţe přestupku se dopustí ten, kdo při dopravní nehodě neprodleně nezastaví 

vozidlo, neohlásí dopravní nehodu policistovi, neprokáţe totoţnost ostatním účastníkům 

nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo 

                                                 

22
 JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 137 
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nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní 

nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody. 

Povinnosti vznikající pro účastníky silničního provozu při dopravní nehodě 

stanoví zákon o silničním provozu v ustanovení § 47. Ne kaţdé porušení povinností 

stanovených v tomto ustanovení zakládá přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 

písm. i). Porušení ostatních povinností, neţ těch, na které toto ustanovení odkazuje, 

můţe znamenat spáchání přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k). 

Tato úprava je dle mého názoru přehlednější pro účastníky silničního provozu, 

neţ úprava předchozí, ve které ještě při kvalifikaci jednání hrála roli výše škody, která 

byla dopravní nehodou způsobena. Výše škody můţe být nadále jedním z kritérií, která 

ovlivní výši pokuty a délku trvání sankce zákazu činnosti, které budou za tento 

přestupek uloţeny. 

Souhlasím s postupem zákonodárce nadále rozlišovat pouze to, zda bylo 

při dopravní nehodě někomu ublíţeno na zdraví, a dle tohoto kritéria kvalifikovat 

jednání jako závaznější přestupek sankcionovaný vyšší pokutou i zákazem činnosti 

v delším trvání. 

Dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o silničním provozu nesmí nikdo pouţívat 

technické prostředky a zařízení, které znemoţňují nebo ovlivňují funkci technických 

prostředků pouţívaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, neboli antiradar. Pouţíváním antiradaru v provozu na pozemních 

komunikacích se fyzická osoba dopustí přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. j). 

Na českém trhu jsou dostupné nejen antiradary, které znemoţňují nebo ovlivňují 

funkci technických prostředků pouţívaných při dohledu na bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích, ale i takové, které pouze upozorní na přítomnost tohoto 

technického prostředku. Z dikce ustanovení § 3 odst. 4 zákona o silničním provozu 

dovozuji, ţe uţívání těchto antiradarů zakázáno není. Přestoţe i tyto antiradary 

zabraňují postihu řidičů, kteří by patrně nedodrţeli nejvyšší povolenou rychlost, 

na druhou stranu mohou donutit řidiče na měřených úsecích nejvyšší povolenou 

rychlost dodrţovat a fungují proto podobně jako dopravní značky „měření rychlosti“. 

Skutková podstata definovaná v ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) v sobě 

kumuluje různá jednání, která znamenají porušení povinností stanovených zákonem 

o silničním provozu. Stanoví, ţe přestupku se dále dopustí ten, kdo v provozu 
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na pozemních komunikacích jiným jednáním, neţ jednáním uvedeným v ustanovení 

§ 125c odst. 1 písm. a) aţ j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto 

zákona. 

K naplnění skutkových podstat je třeba kromě naplnění výše popsaných 

formálních znaků skutkových podstat i naplnění materiálního znaku společenské 

nebezpečnosti. Jednání, které je přestupkem, musí ohrozit nebo porušit chráněný zájem. 

Okolnostmi, které mohou sníţit nebezpečnost pro chráněný zájem, jsou význam 

chráněného zájmu, který byl přestupkovým jednáním dotčen, způsob jeho provedení 

a jeho následky, okolnosti, za kterých byl přestupek spáchán, osoba pachatele, míra jeho 

zavinění a jeho pohnutka. Tyto okolnosti je třeba posoudit vţdy v kontextu konkrétního 

jednání a nelze jejich působení paušalizovat. 

Naplněním materiálního znaku skutkové podstaty se zabývá i Nejvyšší správní 

soud a to například v souvislosti s přestupkem dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. h) 

v rozsudku čj. 5 As 32/2008-51, v souvislosti s přestupkem dle ustanovení § 125c odst. 

1 písm. f) bod 4. v rozsudku čj. 5 As 104/2008-45. 

Pro naplnění skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) 

bod 4. není stanovena přesná hranice rychlosti jízdy motorovým vozidlem, jejíţ 

překročení způsobí naplnění materiálního znaku přestupku. 

Stěţovatel v tomto případě tvrdí, ţe jakékoliv překročení nejvyšší povolené 

rychlosti byť o 1 km.h-1 zakládá porušení materiálního znaku přestupku a dojde tedy 

k naplnění skutkové podstaty přestupku. Krajský soud zabývající se ţalobou naproti 

tomu tvrdí, ţe i jízda rychlostí 100 km.h-1 na přehledném úseku za malého provozu 

nebo noční jízda v obci rychlostí 70 km.h-1 v situaci, kdy nebyly na ulici ţádní chodci, 

materiální znak přestupku nenaplňuje. 

Nejvyšší správní soud dal v tomto případě za pravdu krajskému soudu. Nelze 

říci, ţe by překročení nejvyšší povolené rychlosti o 2 km.h-1 vţdy nenaplňovalo 

materiální znak přestupku, nýbrţ překročení nejvyšší povolené rychlosti o 10 km.h-1 by 

jiţ vţdy tento znak naplnilo. Je třeba překročení rychlosti vţdy srovnávat s dalšími 

okolnostmi případu. Odkazuje přitom na svou dosavadní judikaturu. Podle dosavadní 

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

se doposud řídila i trestnost trestných činů, které naplnění materiálního znaku vyţaduje 
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(např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 17/2007-135, usnesení rozšířeného 

senátu Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 34/2006-73). 

Nejvyšší správní soud odkazuje téţ na judikaturu Nejvyššího soudu týkající se 

naplnění materiálního znaku trestného činu (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 

1 Tzn 2/96, usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1012/2008). 

2.4.2  Ustanovení § 125c odst. 2 zákona o silničním provozu 

 

Přestupku podle ustanovení § 125c odst. 2 zákona o silničním provozu se 

dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla přikáţe nebo svěří samostatné řízení vozidla 

osobě, o níţ nezná údaje potřebné k určení její totoţnosti. 

Toto ustanovení reflektuje povinnost stanovenou ustanovením § 10 odst. 1 

písm. d) zákona o silničním provozu, které stanoví, ţe provozovatel vozidla nesmí 

přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné 

k určení její totoţnosti. Dle ustanovení § 2 písm. b) tohoto zákona je provozovatelem 

vozidla vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem 

k provozování vozidla vlastním jménem. 

S účinnosti do 31. července 2011 stanovil zákon o silničním provozu 

v ustanovení § 125 odst. 2, ţe obecní úřad obce s rozšířenou působností uloţí pokutu 

do 50 000,- Kč fyzické osobě, která je provozovatelem vozidla nebo které provozovatel 

nebo jiná osoba svěřila řízení vozidla, jestliţe se dopustila jednání uvedeného v odstavci 

1 písm. e), to znamená, pokud přikázala řízení vozidla nebo svěřila vozidlo osobě, o níţ 

neznala údaje potřebné k určení její totoţnosti. Vzhledem k ustanovení § 2 odst. 1, které 

stanoví, ţe přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li 

o jiný správní delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin, 

bylo ustanovení § 22 odst. 2 zákona o přestupcích, kde byly upraveny přestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, neaplikovatelné, protoţe 

stejné jednání fyzické osoby naplňuje skutkovou podstatu správního deliktu fyzických 

osob. 

Toto bylo s účinností od 1. srpna 2011 vyřešeno novelou zákonem 

č. 133/2011 Sb., která ustanovení § 125 zákona o silničním provozu a § 22 zákona 
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o přestupcích zrušilo a vytvořilo ustanovení § 125c, které ve svém odstavci 2 stanoví, ţe 

toto jednání fyzické osoby bude nadále přestupkem, nikoliv i správním deliktem 

fyzických osob. 

Dle mého názoru nebude v praxi tento přestupek příliš častý a to z důvodu, ţe 

pro nespáchání tohoto přestupku postačí, pokud provozovatel vozidla sdělí, ţe zná 

totoţnost osoby, které přikázal nebo svěřil samostatné řízení vozidla, ale v souladu 

s ustanovením § 60 odst. 1 zákona o přestupcích ve spojení s ustanovením § 68 odst. 4 

zákona o přestupcích odepírá podání vysvětlení, protoţe se jedná o osobu blízkou. 

Moţnost odepřít podání vysvětlení stanovená zákonem o přestupcích se opírá 

o článek 37 Listiny základních práv a svobod, kde je odepření výpovědi, jestliţe by jí 

bylo způsobeno nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké, uznáno za základní 

lidské právo. 

Na druhou stranu je dle mého názoru často toto právo zneuţíváno. V případě, ţe 

není pachatel přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích přistiţen přímo při páchání přestupku, ale spáchání přestupku je 

například zaznamenáno technickými prostředky, záleţí většinou pouze na vůli 

provozovatele vozidla, zda sdělí, kdo tento přestupek spáchal, nebo odepře podání 

vysvětlení z důvodu, ţe se jedná o osobu blízkou, a tím znemoţní správnímu orgánu 

uloţit pachateli přestupku příslušnou sankci. Zároveň se tím provozovatel vozidla 

nevystavuje ţádnému nebezpečí, protoţe správní orgán těţko posoudí, zda se opravdu 

jedná o osobu blízkou, kdyţ nezná její totoţnost. 

2.4.3  Ustanovení § 125c odst. 3 zákona o silničním provozu 

 

Přestupek podle tohoto ustanovení můţe spáchat pouze učitel autoškoly, jako 

speciální subjekt přestupku, a to během provádění výcviku podle zvláštního zákona, 

kterým je zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Ustanovení § 125c odst. 3 zákona o silniční provozu obsahuje čtyři skutkové 

podstaty přestupku, které odpovídají porušení povinností stanovených učiteli autoškoly 

ustanovením § 8a zákona o silničním provozu. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43unzuv643unfugc3tj&conversationId=3445917
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Učitel autoškoly nesmí podle ustanovení § 8a odst. 1 písm. a) zákona o silničním 

provozu poţít alkoholický nápoj nebo uţít jinou návykovou látku během jízdy 

ve výcvikovém vozidle – porušením této povinnosti dochází k naplnění skutkové 

podstaty přestupku dle ustanovení § 125c odst. 3 písm. a) tohoto zákona. 

Dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu nesmí učitel 

autoškoly sedět během jízdy ve výcvikovém vozidle bezprostředně po poţití 

alkoholického nápoje nebo uţití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich 

vlivem - porušením této povinnosti dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku 

dle ustanovení § 125c odst. 3 písm. b) zákona o silničním provozu. 

Skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení § 125c odst. 3 písm. c) zákona 

o silničním provozu naplní pachatel porušením povinnosti uloţené mu ustanovením 

§ 8a odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, které stanoví, ţe učitel autoškoly 

nesmí sedět během jízdy ve výcvikovém vozidle, jestliţe je jeho schopnost 

k vykonávání funkce učitele autoškoly sníţena v důsledku jeho zdravotního stavu. 

Poslední čtvrtou skutkovou podstatou přestupků učitelů autoškoly je skutková 

podstata uvedená v ustanovení § 125c odst. 3 písm. d) zákona o silničním provozu 

spočívající v porušení povinnosti podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské 

policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo stráţníka obecní policie vyšetření 

podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č.  379/2005 Sb., o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č.  225/2006 Sb. 

(tabákový zákon), ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou 

látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. 

Za přestupky dle ustanovení § 125c odst. 3 zákona o přestupcích lze uloţit 

pokutu ve výši 10 000,- Kč aţ 20 000,- Kč. Tato výše je dle mého názoru odůvodněna 

vysokou závaţností těchto přestupků. Učitel autoškoly musí dohlíţet na studenta 

autoškoly, který ještě nemá osvojené všechny znalosti nutné k bezpečnému řízení 

vozidla, a zasahovat do řízení vozidla v případě, kdy student autoškoly sám nezvládá 

dopravní situaci. 
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3. Porovnání přestupků a trestných činů v silniční dopravě 

 

 Všechny trestné činy jsou upraveny zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník). Trestní zákoník upravuje 

v obecné části trestní odpovědnost a trestní sankce, tj. tresty a trestní opatření, jeţ lze 

za spáchání trestného činu uloţit, pravidla pro jejich uloţení a maximální horní hranici 

těchto sankcí, a ve zvláštní části konkrétní skutkové podstaty trestných činů 

systematicky uspořádaných do třinácti hlav podle objektu, který tyto trestné činy 

porušují nebo ohroţují. 

 Trestný čin je dle ustanovení § 13 odst. 1 trestního zákoníku protiprávní čin, 

který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém 

zákoně. Přestupkem je dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o přestupcích zaviněné 

jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postiţitelný podle 

zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 

Mezi základní zásady českého trestního práva patří zásada subsidiarity trestní 

represe. Toto je patrné nejen z výše citované definice přestupku, ale i z ustanovení 

§ 12 odst. 2 trestního zákoníku. Trestní právo je nejpřísnější prostředek, který má stát 

k dispozici k ochraně zájmů společnosti, a proto trestní právo doplňuje ochranu 

poskytovanou normami jiných právních odvětví (např. zákonem o přestupcích). 

Nastupuje aţ, kdyţ ostatní právní nebo mimoprávní prostředky selţou.
23

 

Trestné činy se dělí dle závaţnosti a nebezpečnosti pro společnost na přečiny 

a zločiny. Ze zločinů se dále vyděluje skupina zvlášť závaţných zločinů. Takové dělení 

přestupků český právní řád nezná. 

 Za trestný čin, stejně jako za přestupek, je odpovědná osoba, která v době 

spáchání trestného činu dovršila patnáctý rok ţivota a byla příčetná. 

 Odpovědnost za přestupky i trestné činy vyţaduje zavinění ze strany pachatele 

přestupku nebo trestného činu. Zatímco základní pravidlo odpovědnosti za trestný čin 

vyţaduje zavinění úmyslné, nestanoví-li zákon, ţe postačí zavinění z nedbalosti, 

pro odpovědnost za přestupek postačuje zavinění nedbalostní, nestanoví-li zákon, ţe je 

                                                 

23
 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 28 - 29 
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třeba zavinění úmyslného. Toto pravidlo se uplatní v trestním právu u kvalifikovaných 

skutkových podstat. 

 Další odlišností úpravy přestupků a trestných činů je, ţe trestní zákoník 

postihuje vývojová stádia trestného činu předcházející dokonanému trestnému činu – 

přípravu a pokus. Přípravou je dle ustanovení § 20 odst. 1 trestního zákoníku jednání, 

které záleţí v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závaţného zločinu, 

pokud nedošlo k jeho pokusu ani dokonání. Pokusem je dle ustanovení § 21 odst. 1 

trestního zákoníku jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu 

a jehoţ se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, jestliţe k dokonání trestného 

činu nedošlo. 

 Zákon o přestupcích nezná ani institut účastenství, tj. spolupachatelství 

a účastenství ve formě organizace, návodu a pomoci, který je v trestním zákoníku 

upraven v ustanoveních § 23 a § 24. V případě, ţe společné jednání více osob naplnilo 

skutkovou podstatu přestupku, spáchal kaţdý přestupek sám, nikoliv 

ve spolupachatelství. Je však moţné, ţe budou přestupky těchto osob projednávány 

ve společném řízení. 

Úprava okolností vylučujících protiprávnost činu je v případě trestných činů 

podrobnější. Kromě nutné obrany a krajní nouze upravuje trestní zákoník i svolení 

poškozeného, přípustné riziko a oprávněné pouţití zbraně. Ve zvláštní části trestního 

zákoníku upravující jednotlivé skutkové podstaty trestných činů je dále definována 

beztrestnost agenta jako okolnost vylučující protiprávnost. Tato okolnost však neplatí 

obecně u všech skutkových podstat trestných činů, ale jen u skutkových podstat 

uvedených přímo v ustanovení beztrestnost agenta upravujícím. Teorie připojuje ještě 

další okolnosti vylučující protiprávnost, kterými jsou výkon dovolené nebo přikázané 

činnosti. 

Přestupek nelze projednat, pokud od jeho spáchání uplynul jeden rok. 

Dle ustanovení § 20 zákona o přestupcích zaniká odpovědnost za všechny přestupky 

uplynutím jednoho roku od jejich spáchání. V trestním zákoníku je rovněţ upravena 

moţnost promlčení trestní odpovědnosti. Avšak na rozdíl od přestupků jsou trestné činy 

rozděleny do pěti skupin podle horní hranice trestní sazby odnětí svobody. Kaţdá 

skupině je přiřazena jiná délka promlčecí doby, která musí uběhnout, aby trestní 

odpovědnost zanikla. Nejkratší promlčecí doba dle trestního zákoníku trvá 3 roky, dále 
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5, 10, 15 let a nejdelší trvá 20 let. Ustanovení § 35 trestního zákoníku navíc stanoví, ţe 

odpovědnost za zde vyjmenované trestné činy nelze promlčet. Specifickým případem 

zániku odpovědnosti za trestné činy je účinná lítost upravená v ustanovení 

§ 33 trestního zákoníku. Trestní odpovědnost za určité trestné činy zaniká, jestliţe 

pachatel dobrovolně zamezil škodlivému následku trestného činu nebo jej napravil, 

nebo učinil o trestném činu oznámení v době, kdy bylo moţno zabránit škodlivému 

následku trestného činu. 

Sankce, které lze uloţit za spáchání přestupku jsou vypočteny v ustanovení 

§ 11 zákona o přestupcích. Jsou jimi napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí 

věci. O těchto sankcích podrobněji pojednává následující kapitola. Za trestné činy lze 

uloţit tyto tresty: odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí 

majetku, peněţitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, 

zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztrátu 

čestných titulů a vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti a vyhoštění. Jak vidno, 

mnoţství trestů za trestné činy je mnohem větší. Vzhledem k tomu, ţe trestné činy jsou 

společensky škodlivější neţ přestupky, jsou i tresty přísnější neţ sankce za přestupky.  

Institutem, který zákon o přestupcích nezná, je zahlazení odsouzení. Ze zákona nebo 

z rozhodnutí soudu a po uplynutí stanovené doby 1, 3, 5 10 nebo 15 let (dle závaţnosti 

trestného činu), během které vedl odsouzený řádný ţivot, se hledí na pachatele, jako by 

nebyl odsouzen. 

V provozu na pozemních komunikacích dochází zejména k páchání 

následujících trestných činů - ohroţení pod vlivem návykové látky, usmrcení 

z nedbalosti, těţké ublíţení na zdraví z nedbalosti, ublíţení na zdraví z nedbalosti, 

neposkytnutí pomoci, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, obecné 

ohroţení z nedbalosti, poškození a ohroţení provozu obecně prospěšného zařízení 

z nedbalosti, maření výkonu úředního rozhodnutí.
24

 

 Typickým příkladem trestného činu v provozu na pozemních komunikacích je 

přečin dle ustanovení § 274 trestního zákoníku Ohroţení pod vlivem návykové látky. 

Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který 

si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl 

                                                 

24
 Dopravní-právo.cz : Pomáhat a bránit! [online]. 2011 [cit. 2011-12-17]. Trestné činy v dopravě. 

Dostupné z WWW: <http://www.dopravni-pravo.cz/trestne-ciny/> 
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ohrozit ţivot nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Řízení vozidla 

lze podřadit pod pojem jiná činnost. 

Stav vylučující způsobilost u řidiče motorového vozidla je dán, jestliţe hladina 

alkoholu v krvi dosáhla 1 promile. Toto zjištění je podloţeno vědeckými poznatky, 

které potvrdily, ţe ţádný řidič není schopen v tomto stavu bezpečně řídit motorové 

vozidlo.
25

 

Někteří řidiči však mohou být ve stavu vylučujícím způsobilost, i pokud hladina 

alkoholu v jejich krvi nedosáhla hranice 1 promile. V tom případě je třeba tuto 

skutečnost prokázat svědeckými výpověďmi například spolujezdců, policistů nebo 

lékařů.
26

 

Toto pravidlo potvrdil i Nejvyšší soud České socialistické republiky v rozsudku 

sp. zn. 4 Tz 41/89. Nejvyšší soud ČSR zde na stíţnost pro porušení zákona podanou 

ministrem spravedlnosti ČSR zrušil rozsudek Okresního soudu v Teplicích mimo jiné 

proto, ţe Okresní soud v Teplicích bez dalších důkazů konstatoval, ţe řidič mající v krvi 

0,76 promile alkoholu je ve stavu vylučujícím způsobilost. Nejvyšší soud ČSR 

prohlásil, ţe v případě, kdy hladina alkoholu v krvi nedosahuje 1 promile, je třeba 

dalšími důkazními prostředky (např. svědecká výpověď) prokázat, ţe schopnost řidiče 

řídit motorové vozidlo byla sníţena způsobem, který zákon předpokládá. 

To samé konstatoval Nejvyšší soud ČSR jiţ v dřívějším rozsudku sp. zn. 

11 Tz 5/87. Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČSR i Nejvyššího soudu ČR je 

v tomto ohledu shodná, jak je patrno z usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 

5 Tdo 874/2007. 

Pokud by řidiči nebylo prokázáno, ţe naplnil skutkovou podstatu trestného činu 

ohroţení pod vlivem návykové látky, nebyl by stíhán za trestný čin, nýbrţ by mohl být 

stíhán za přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o silničním 

provozu. 

Pro úplnost dodávám, ţe, pokud by se osoba poţitím alkoholu nebo jiné 

návykové látky uvedla do stavu nepříčetnosti, byla by stíhána za trestný čin opilství 

dle ustanovení § 360 trestního zákoníku. 

                                                 

25
 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 2550 

26
 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 681 
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Ustanovení § 274 trestního zákoníku v odstavci druhém stanoví 3 okolnosti 

podmiňující pouţití vyšší trestní sazby. Těmito okolnostmi jsou pod písmenem a) 

způsobení havárie, dopravní nebo jiné nehody, ublíţení na zdraví nebo větší škody 

na cizím majetku nebo jiného závaţného následku, pod písmenem b) spáchání tohoto 

trestného činu při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové 

látky zvlášť nebezpečný, zejména při řízení hromadného dopravního prostředku, 

a pod písmenem c) spáchání tohoto trestného činu opakovaně. 

Dalším běţně páchaným trestným činem je maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání dle ustanovení § 337. Toto ustanovení pod písmenem a) stanoví, ţe trestného 

činu se dopustí ten, kdo maří nebo podstatně ztěţuje výkon rozhodnutí soudu nebo 

jiného orgánu veřejné moci tím, ţe vykonává činnost, která mu byla takovým 

rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle 

jiného právního předpisu. 

V oblasti provozu na pozemních komunikacích se bude jednat o případ, kdy 

řidiči, jímţ byla v přestupkovém řízení uloţena sankce zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení motorových vozidel, nebo kteří pozbyli řidičské oprávnění v důsledku 

získání dvanácti bodů, budou i nadále přes tento zákaz motorová vozidla řídit. 

Nejvyšší soud stanovil v usnesení sp. zn. 8 Tdo 950/2011, ţe ke spáchání tohoto 

přečinu se nevyţaduje opakované nebo soustavné jednání pachatele spočívající např. 

v řízení motorového vozidla v době výkonu trestu zákazu této činnosti. 

I v případě, ţe obviněný jednorázově porušil zákaz řízení motorových vozidel 

uloţený soudním rozhodnutím, není vyloučeno, aby byl za takový čin stíhán jako 

za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

Tak tomu bude zpravidla tehdy, kdyţ jsou zjištěny další skutečnosti, pro které 

nelze tento čin pokládat za méně společensky škodlivý (např. obviněný uţ v minulosti 

nerespektoval soudem uloţený zákaz činnosti nebo je osobou, která nikdy nebyla 

drţitelem řidičského oprávnění), takţe nepřichází v úvahu beztrestnost obviněného ani 

s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe. 

Dalším tématem souvisejícím s přestupky a trestnými činy je otázka 

jednočinného souběhu přestupku a trestného činu. Je moţné, aby byl spáchán přestupek 

v jednočinném souběhu s trestným činem? 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6booz4ww33ol5zg66tin5sg45lune&conversationId=971252
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bon5zgoylol53gk4tfnjxgkx3nn5rws&conversationId=971252
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Dle mého názoru tento souběh moţný není, protoţe princip ne bis in idem, 

tj. právo nebýt trestán dvakrát za týţ čin, vyjádřený v mezinárodních úmluvách 

(například v Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv), jimiţ je Česká republika 

vázána, toto nepřipouští. Dále můj názor podporuje i ustanovení § 76 odst. 1 písm. g) 

zákona o přestupcích, které stanoví, ţe správní orgán řízení o přestupku zastaví, jestliţe 

zjistí, ţe o skutku jiţ bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem 

činným v trestním řízení. V zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestním 

řádu) ve znění pozdějších předpisů je zastavení řízení z důvodu rozhodnutí o skutku 

obviněného jiným orgánem také stanoveno, tento postup je zde však stanoven pouze 

jako fakultativní. 

Toto se samozřejmě týká jen situace, kdy původní rozhodnutí nebylo zrušeno. 

V případě, ţe toto rozhodnutí zrušeno bylo, nejednalo by se jiţ o porušení zásady ne bis 

in idem. 

Je nutné, aby skutek, který je kvalifikován jako přestupek i trestný čin, byl 

totoţný. Zde vycházíme z popisu skutku v řízení o přestupku a v trestním řízení (zde 

konkrétně v obţalobě). 

Dále můţu svůj názor podloţit například usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. 

zn. 5 Tdo 166/2006, ze dne 15. února 2006, kde Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek 

Krajského soudu v Praze a Okresního soudu Praha – západ právě z důvodu porušení 

zásady ne bis in idem, protoţe o totoţném skutku jiţ bylo rozhodnuto v řízení 

o přestupku. Dále usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 986/2007, ze dne 

30. října 2007, ve kterém se Nejvyšší soud také zabývá zásadou ne bis in idem 

ve vztahu přestupek – trestný čin. Zde však dojde k závěru, ţe skutky nebyly totoţné, 

a proto zásada ne bis in idem porušena nebyla. 

4. Sankce za dopravní přestupky 

 

Sankce je právním následkem přestupku a můţe být uloţena za spáchaný 

přestupek jeho pachateli na základě zákona.
27

 I pro oblast správního trestání platí právní 

princip zákonnosti související s principem „nulla poena sine lege“, který znamená, ţe 

                                                 

27
 JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 58 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonyheylwnzuv633sm5qw4&conversationId=3700053
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lze uloţit pouze takovou sankci, kterou stanoví zákon. Zákon stanoví, jaký druh sankce 

a v jaké výši lze za přestupek uloţit. Tento princip je vyjádřen i v řadě rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, např. rozsudek čj. 7 Afs 76/2008-65, rozsudek čj. 9 As 

7/2009-76. 

Zákon o přestupcích obsahuje v ustanovení § 11 odst. 1 taxativní výčet sankcí, 

které lze za přestupek uloţit. Těmito sankcemi jsou napomenutí, pokuta, zákaz činnosti 

a propadnutí věci. 

Tyto sankce lze uloţit samostatně, tj. orgán ve správním řízení uloţí 

za přestupek pouze jednu sankci, nebo společně s jinou sankcí. Nelze pouze kumulovat 

uloţení sankce napomenutí spolu se sankcí pokuty. 

Ustanovení § 11 odst. 3 dává správnímu orgánu, který projednává přestupek, 

moţnost v rozhodnutí upustit od uloţení sankce, jestliţe postačí projednání věci. Tento 

postup je moţný jen u méně závaţných přestupků, pokud správní orgán uváţí, ţe 

projednání přestupku je dostatečné vzhledem k povaze přestupku, osobě pachatele 

a okolnostem případu. V rozhodnutí o přestupku správní orgán vysloví vinu pachatele 

za spáchání přestupku a dále uvede, ţe od uloţení sankce bylo upuštěno. 

Jak stanoví ustanovení § 125c odst. 8 zákona o silničním provozu (toto 

ustanovení je k ustanovení § 11 odst. 3 ve vztahu speciality, coţ potvrdil i Nejvyšší 

správní soud rozsudkem čj. 6 As 48/2007-58
28

), upuštění od potrestání není moţné 

u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, jejichţ 

skutkové podstaty a sankce jsou upraveny v ustanoveních § 125c odst. 4 aţ 7, 

s výjimkou odstavce 6 písmena a). Toto ustanovení se však týká blokového řízení, kde 

institut upuštění od potrestání nahrazuje specifický institut domluvy. 

Při ukládání sankce je nutné přihlédnout k závaţnosti přestupku, zejména 

ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichţ byl spáchán, k míře 

zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týţ skutek 

                                                 

28
 Nejvyšší správní soud se v tomto rozsudku zabýval téţ správním uváţením při ukládání sankcí. Správní 

orgán při ukládání sankce rozhoduje o výši sankce v zákonem stanovené hranici, případně volí některou 

z více moţných sankcí. Druh a intenzita sankce přitom musí odpovídat okolnostem případu. Toto 

doplňuje rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 9 As 53/2008-60. Správní uváţení při ukládání sankcí 

podléhá při soudním přezkumu jen přezkumu z hlediska překročení zákonem stanovených mezí správního 

uváţení. 
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postiţen v disciplinárním řízení. Správní orgán musí při ukládání sankce zohlednit 

všechna kritéria případu, která jsou demonstrativně vypočtena v ustanovení § 12 odst. 1 

zákona o přestupcích. Správní orgán zejména posuzuje, zda byl přestupek spáchán 

konáním či opomenutím, na místě veřejností přístupném, zda byl objekt přestupku 

ohroţen nebo porušen, zda jde o poruchu trvalou nebo přechodnou, jaká je výše 

způsobené škody, zda byl přestupek spáchán úmyslně nebo z nedbalosti, jaké byla 

pohnutka ke spáchání přestupku, jaké jsou osobní vlastnosti pachatele, jeho věk, 

majetkové poměry, zda přestupek spáchal poprvé nebo opakovaně, postoj pachatele 

k přestupku, moţnosti nápravy pachatele atd.
29

 

Pokud pachatel spáchá přestupků více a k projednání těchto přestupků je 

příslušný týţ správní orgán (z hlediska věcné, místní i funkční příslušnosti), projednají 

se tyto přestupky v jednom společném řízení. Správní orgán ve společném řízení uloţí 

sankci podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postiţitelný, přičemţ 

sankci zákazu činnosti můţe správní orgán uloţit pouze, pokud ji lze uloţit za některý 

z projednávaných přestupků. 

Ustanovení § 12 odst. 2 stanoví princip absorpce pro uloţení sankce 

za přestupky spáchané v jednočinném i vícečinném souběhu. Princip absorpce znamená, 

ţe přísnější sankce pohlcuje sankci mírnější. Zákon o přestupcích neupravuje blíţe 

problematiku souběhu přestupků, zejména nestanoví, okamţik, do kdy je moţné 

povaţovat přestupky za sbíhající se. Proto je nutné ve prospěch pachatele pouţít 

analogii trestního práva. 

Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 1 As 28/2009 je nutné uţít absorpční 

princip i v případě, ţe nebylo vedeno společné řízení o více přestupcích téhoţ pachatele. 

4.1 Napomenutí 

  

Napomenutí je nejmírnější sankcí. Tato sankce je prostředkem morálního 

odsouzení pachatele přestupku. Má především výchovnou funkci a pouţívá se 

při rozhodování o nejméně závaţných přestupcích. Napomenutí lze uloţit za kaţdý 

přestupek podle zákona o přestupcích, pokud dle uváţení správního orgánu takováto 

sankce postačí. 

                                                 

29
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 As 43/2004-51 
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Napomenutí nelze uloţit při projednávání přestupku v blokovém řízení, kde 

jedinou sankcí je pokuta. Přestupek v blokovém řízení lze také vyřídit domluvou, která 

nemá charakter sankce.
30

 

I za nejméně závaţné přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích se vţdy dle § 125c odst. 4 aţ odst. 6 zákona o silničním 

provozu uloţí pokuta, nepřichází v úvahu uloţení sankce napomenutí, neboť ze zákona 

platí, ţe napomenutí nelze uloţit spolu s pokutou.
31

 

4.2 Pokuta 

 

 Pokuta je nejčastěji uţívanou sankcí za přestupky. Jejím uloţením vzniká 

pachateli přestupku majetková újma. V ustanovení § 13 odst. zákon o přestupcích 

stanoví obecnou maximální hranici pokuty za přestupky, která je ve výši 1 000,-Kč 

a platí, pokud zákon nestanoví zvláštní část tohoto nebo jiného zákona jinak. Pak můţe 

správní orgán uloţit pokutu ve výměře (výši), která je stanovena v jednotlivých 

ustanoveních zvláštní části zákona o přestupcích nebo v jiných zákonech, kde jsou 

stanoveny skutkové podstaty přestupků. V případě, ţe u skutkové podstaty přestupku 

není stanovena výše pokuty, kterou lze za daný přestupek uloţit, pouţije se ustanovení 

§ 13 odst. 1 zákona o přestupcích a uloţí se pokuta do výše 1 000,-Kč. V případě, ţe je 

u skutkové podstaty přestupku stanovena výše pokuty, kterou lze za přestupek uloţit, 

v jiné vyšší výměře, uloţí správní orgán pokutu v této výměře. V obou případech musí 

zohlednit v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 konkrétní okolnosti případu. 

 Zákon stanoví výši pokuty za přestupky dvojím způsobem a to buď pouze 

maximální horní hranicí (za přestupek lze uloţit pokutu do 10 000,-Kč, do výše 

trojnásobku minimální mzdy) nebo maximální spodní a maximální horní hranicí 

(za přestupek lze uloţit pokutu od 1 000,-Kč do 5 000,- Kč). 

 Pokutu lze uloţit za jakýkoliv přestupek a lze ji uloţit společně se sankcí zákazu 

činnosti nebo propadnutí věci. Nelze ji uloţit kumulativně se sankcí napomenutí. 

                                                 

30
 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2009. s. 52-53 

31
 KNĚŢÍNEK, Jan. O pojetí sankcí podle § 22 zákona o přestupcích. Právní zpravodaj. 11/2006, s. 12. 

Dostupný také z WWW: <www.beck-online.cz> 
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 V případě spáchání přestupku mladistvým lze uloţit pokutu pouze v poloviční 

výši s tím, ţe pokuta uloţená mladistvému nesmí být vyšší neţ 2 000,-Kč. 

 V blokovém a příkazním řízení lze uloţit, pokud tento nebo jiný zákon nestanoví 

jinak, pokutu pouze do výše 1 000,-Kč resp. 4 000,- Kč. Rozdílnou úpravu obsahuje 

například ustanovení § 125c odst. 6 zákona o silničním provozu, který stanoví výši 

pokut uloţených v blokovém řízení za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích. 

 Příjem z uloţených pokut je příjmem rozpočtu obce nebo státního rozpočtu 

České republiky. Toto rozdělení je závislé na tom, který správní orgán uloţil pokutu 

v prvním stupni. V případě, ţe tímto orgánem byl orgán obce, náleţí příjem z pokuty 

rozpočtu obce. Pokud pokutu uloţil jiný správní orgán např. celní úřad, náleţí příjem 

z pokuty státnímu rozpočtu.
32

 

 V případě dopravních přestupků je nejniţší moţné rozpětí pokuty od 1 500,- Kč 

do 2 500,-Kč stanoveno v prvé řadě u tzv. zbytkové skutkové podstaty přestupku, jehoţ 

se dopustí ten, kdo jiným jednáním, neţ které je v ustanovení § 125c zákona o silničním 

provozu přesně specifikováno, nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II 

tohoto zákona. Stejný postih je moţný i za telefonování za jízdy s telefonem v ruce 

nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně neţ 20 km.h
-1

 v obci a méně neţ 30 

km.h
-1

 mimo obec.
33

 

 Nejvyšší pokutu lze uloţit ve výši od 25 000,-Kč do 50 000,-Kč, a to 

za přestupek, kterého se dopustí ten, kdo řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu 

vylučujícím způsobilost, který si přivodil poţitím alkoholického nápoje nebo uţitím jiné 

návykové látky, dále ten, kdo se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu odmítne 

podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem 

nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím 

pro jeho zdraví, ten, kdo řídí motorové vozidlo a není drţitelem příslušné skupiny nebo 

podskupiny řidičského oprávnění, nebo pozbyl jako řidič, který je drţitelem řidičského 

průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, 

                                                 

32
 JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 76 

33
 KUČEROVÁ, Helena. Dopravní přestupky v praxi. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : Linde, 

2006. s. 171-172 
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mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového 

vozidla na území České republiky, a také ten, kdo porušením zvláštního právního 

předpisu způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíţeno na zdraví. 

 Uloţení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích je obligatorní vzhledem k dikci ustanovení § 125c odst. 4 

aţ 6 zákona o silničním provozu, která stanoví, ţe za přestupek se uloţí pokuta, nikoliv, 

jak je obvyklé, ţe za přestupek lze uloţit pokutu. 

 Výší pokuty se zabýval i Ústavní soud v nálezu čj. Pl. ÚS 14/09-1. Navrhovatel 

se domáhal zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona o přestupcích, které stanoví 

povinnost orgánu projednávajícího přestupky zde vyjmenované uloţit pokutu ve výši 

25 000,- Kč aţ 50 000,- Kč. Navrhovatel argumentoval tím, ţe takto pevně a kogentně 

stanovené sankce prý porušují princip proporcionality a jsou v rozporu se zákazem 

nadměrnosti zásahů do základních práv a svobod. Napadená právní úprava přikazuje 

uloţit pachatelům deliktů, kvalifikovaných jako přestupek, přísnější sankci, neţ 

pachatelům skutkově analogických deliktů, kvalifikovaných jako trestný čin (v té době 

bylo trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění); 

přitom přestupek je typově méně závaţný neţ trestný čin a zasluhoval by tudíţ mírnější 

sankci. Dovozoval tak z toho, ţe spodní hranice sankce pokuty za přestupek je 25 000,-

 Kč a spodní hranice trestu pokuty za trestný čin je 2 000,- Kč. 

Ústavní soud však návrh zamítl. Ústavní soud, respektující ústavní princip dělby 

moci, není povolán k tomu, aby posuzoval vhodnost (účelnost) jednotlivých druhů 

sankcí, zákonem stanovené sazby sankcí (jejich výši), moţnost alternativního či 

kumulativního ukládání sankcí apod. Do zákonné úpravy těchto otázek by Ústavní 

soud mohl zasáhnout pouze v případě, ţe by zákonodárce překročil ústavněprávní 

limity. V této věci však nebyl zjištěn ţádný rozpor napadené právní úpravy s ústavním 

pořádkem. 

Dále argumentuje tím, ţe k výstiţnému srovnání přísnosti sankcí je třeba 

posoudit komplexně celý obsah a rozsah sankčních ustanovení u obou deliktů, nejen 

spodní hranici výše sankce a trestu. Za přestupek bylo nutno uloţit pokutu od 25 000,- 

Kč do 50 000,- Kč a zároveň zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let; za trestný čin 

bylo moţno uloţit trest odnětí svobody aţ na jeden rok nebo peněžitý trest od 2 000,- Kč 

do pěti milionů Kč nebo zákaz činnosti na jeden rok aţ deset let (přičemţ tyto druhy 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzgk43uovygk2y&conversationId=2262202
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trestů bylo moţno uloţit buď samostatně, nebo kumulativně). Takové komplexní 

porovnání všech elementů sankcí ukazuje, ţe tresty za trestný čin jsou nepochybně 

přísnější neţ sankce za korespondující přestupek. 

 V blokovém řízení lze za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích uloţit pokutu ve výši do 2 000,-Kč, resp. 1 000,-Kč nebo 

2 500,-Kč podle toho, jaký přestupek pachatel spáchal. 

4.3 Zákaz činnosti 

 

 Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o přestupcích lze sankci zákazu činnosti 

uloţit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona nebo v jiném zákoně 

a na dobu tam stanovenou, nejdéle na dva roky, a jde-li o činnost, kterou pachatel 

vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, nebo k níţ je třeba povolení 

nebo souhlas státního orgánu, a spáchal-li pachatel přestupek touto činností nebo 

v souvislosti s ní. 

 Tuto sankci lze uloţit samostatně nebo kumulativně s jinou sankcí, nejčastěji 

s pokutou. Lze ji uloţit pouze za ty přestupky, u kterých je výslovně stanoveno, ţe 

za jejich spáchání je moţné tuto sankci uloţit. Stejně jako u pokuty i u zákazu činnosti 

je stanovena obecná horní hranice a to ve výměře dvou let. Ta se pouţije v případě, ţe 

pro daný přestupek není stanovena zvláštní horní hranice. 

 V případě spáchání přestupku mladistvým, je stanoveno v § 19 odst. 4 zákona 

o přestupcích, ţe zákaz činnosti lze mladistvému uloţit nejdéle na dobu jednoho roku, 

nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání. 

 Pokud správní orgán, který projednává přestupek, učiní opatření před právní 

mocí správního rozhodnutí, na jehoţ základě nemohl pachatel přestupku vykonávat 

činnost, která je předmětem zákazu činnosti, započítává se doba, po kterou toto opatření 

trvalo, do doby výkonu sankce zákazu činnosti. 

 Na návrh osoby, které byl zákaz činnosti uloţen, můţe správní orgán, který 

uloţil zákaz činnosti v prvním stupni, upustit od dalšího výkonu. Upuštění zbytku 

výkonu lze navrhnout po uplynutí poloviny doby výkonu sankce. Správní orgán 

na základě správního uváţení návrh buď zamítne, nebo mu vyhoví v celém rozsahu, 

nelze mu vyhovět jen z části. Jediným kritériem pro správní uváţení je to, jestli pachatel 
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přestupku způsobem svého ţivota prokázal, ţe další výkon sankce není potřebný. 

Rozhodnutí správního orgánu je konečné a nelze se proti němu odvolat.
34

 

 Zákaz činnosti lze uloţit i za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích a to konkrétně za přestupky podle ustanovení § 125c 

odst. 1 písm. a), b), e) bodů 2 aţ 4, f) bodů 2, 7, 10 a odst. 3 zákona o silničním provozu 

na dobu od šesti měsíců do jednoho roku, dále podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. c), 

d), e) bodů 1 a 5 a písm. h) zákona o silničním provozu na dobu od jednoho roku 

do dvou let a dále podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) 

a i), zákona o silničním provozu na dobu od jednoho měsíce do šesti měsíců 

za předpokladu, ţe pachatel tyto přestupky spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát.
35

 Stejně jako v případě pokuty, i zde platí, ţe 

tam, kde zákon o přestupcích v ustanovení § 125c odst. 5 stanoví jako sankci zákaz 

činnosti, je tato sankce obligatorní. 

 Stanovením minimální hranice sankce zákazu činnosti se zabýval Nejvyšší 

správní soud. Ten konstatoval v rozsudku čj. 5 As 46/2008-50, ţe stanovení minimální 

hranice sankce zákazu činnosti sleduje cíl zvýšit bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích a posílit individuální i generální prevenci páchání přestupků proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

 Sankce zákazu činnosti u těchto přestupků spočívá v zákazu řízení motorového 

vozidla. Současně s touto sankcí přichází pachatel přestupku o řidičské oprávnění. 

O pozbytí řidičského oprávnění nevydává správní orgán ţádné rozhodnutí, neboť 

pachatel pozbude řidičské oprávnění přímo ze zákona podle ustanovení § 94a odst. 1 

zákona o silničním provozu. 

4.4 Propadnutí věci 

 

 Propadnutí věci lze uloţit, jestliţe věc náleţí pachateli a byla uţita nebo určena 

ke spáchání přestupku, anebo byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc 
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 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2009. s. 65-66 
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přestupkem získanou. I tuto sankci lze uloţit samostatně nebo kumulativně s jinou 

sankcí. 

 Propadnutí věci lze uloţit pouze vlastníku věci. Současně musí být splněna 

druhá podmínka a to, ţe věc byla uţita nebo určena ke spáchání přestupku nebo byla 

získána spácháním přestupku, případně byla za takovou věc nabyta. 

 Sankci propadnutí věci nemůţe správní orgán uloţit, je-li hodnota věci 

v nápadném nepoměru k povaze přestupku. Hodnota věci můţe být správnímu orgánu 

známa z jeho úřední činnosti, z jeho odborných znalostí nebo ze znaleckého posudku. 

Poměr hodnoty věci k povaze přestupku musí správní orgán posuzovat komplexně 

s ohledem na povahu přestupku, tedy s ohledem na závaţnost přestupku, zejména 

ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichţ byl spáchán.
36

 

Dále je třeba přihlíţet k tomu, k jakému uţívání je věc určena. Správní orgán nemůţe 

prohlásit za propadlou věc, která umoţnila přestupek spáchat, ale svojí povahou nebyla 

ke spáchání přestupku určena.
37

 Věcí, která umoţnila spáchat přestupek je například 

motorové vozidlo, naproti tomu aktivní antiradar je věcí určenou ke spáchání přestupku. 

 Vlastníkem propadlé věci se stává stát a to i v případě, ţe byla sankce uloţena 

orgánem obce. Stát se stane vlastníkem propadlé věci okamţikem nabytí právní moci 

rozhodnutí, kterým byla sankce propadnutí věci uloţena. Stát s věcí hospodaří podle 

zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 

 Věcí se rozumí ovladatelný hmotný předmět nebo ovladatelná přírodní síla, 

jestliţe slouţí potřebám lidí. Nemovité věci charakterizuje ustanovení § 119 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Movitými věcmi jsou 

věci, které nejsou nemovitosti. 
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5. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených 

zákonem o provozu na pozemních komunikacích 

 

 Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem o provozu 

na pozemních komunikacích nebo téţ bodový systém byl do českého právního řádu 

zavedeno novelou zákona o silničním provozu č. 411/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2006. 

V Evropě se bodový systém v silničním provozu uţívá ve Francii, Německu, 

Dánsku (zde funguje specifický systém bodového hodnocení známý jako 3x a dost), 

Itálii, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Irsku, Řecku, Finsku, Španělsku, 

Rakousku (zde funguje specifický systém bodového hodnocení známý jako 3x a dost), 

Lucembursku (zde funguje bodový systém pouze pro začátečníky), Lotyšsku. Podobné 

systémy fungují i v Kanadě, Austrálii, USA a na Novém Zélandu.
38

 

 Účelem této právní úpravy je dle ustanovení § 123a zákona o silničním provozu 

sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením 

vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích 

řidičem motorového vozidla, nebo ţe se řidič porušování těchto povinností nedopouští. 

 Tento bodový systém existuje vedle sankcí za spáchání přestupku a trestů 

za spáchání trestného činu jakoţto administrativní opatření ohodnocující nebezpečnost 

spáchaného přestupku nebo trestného činu, nikoliv jako další sankce nebo trest.
39

 Toto 

vyjádřil ve svém rozsudku č. j. 2 As 19/2009-93 i Nejvyšší správní soud, kdyţ zamítl 

kasační stíţnost stěţovatelky.
40

 Nejvyšší správní soud odmítl argumentaci stěţovatelky 

porušením zásady ne bis in idem, kdyţ jí byla uloţena pokuta a zároveň započteny 

body. Započtení bodů je specifické opatření, jehoţ účelem je sledovat recidivu řidičů 

a motivovat řidiče k dodrţování pravidel silničního provozu. 
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Počet bodů přičtených za spáchání přestupku nebo trestného činu je stanoven 

v příloze č. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta vymezuje jednání 

spočívající v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu 

na pozemních komunikacích a přiřazuje mu konkrétní počet bodů, od jednoho do sedmi, 

který bude pachateli přestupku nebo trestného činu započten. Při započítávání bodů 

nelze pouţít správní uváţení. 

Bodový systém dopadá pouze na řidiče motorových vozidel, ať uţ drţitele 

řidičského oprávnění nebo osoby bez řidičského oprávnění, nikoliv vozidel 

nemotorových.
41

 

Započtení bodů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a ke dni uloţení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci 

rozhodnutí o uloţení sankce za přestupek, rozhodnutí o uloţení kázeňského trestu 

za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný 

čin, zaznamená příslušný počet bodů do evidenční karty v registru řidičů. Obecní úřad 

zaznamená body do výše maximálně dvanácti bodů. 

Stejně jako v zákoně o přestupcích pro ukládání sankcí za přestupky platí 

i pro započítávání bodů zásada absorpční. V případě, ţe se řidič dopustí jedním skutkem 

více přestupků nebo trestních činů, zaznamená se pouze počet bodů stanovený 

pro nejzávaţnější z nich. Dle doslovné dikce ustanovení § 123c odst. 2 zákona 

o silničním provozu by mělo být absorpční zásady uţito pouze v případě jednočinného 

souběhu a v případě vícečinného souběhu by mělo dle zásady kumulační být 

zaznamenán řidiči počet bodů za kaţdý přestupek. To by mohlo oslabit preventivní 

funkci bodového systému v případě, kdy by řidiči za přestupky spáchané ve vícečinném 

souběhu a projednané ve společném řízení byly započítány body za kaţdý spáchaný 

přestupek a došlo by k dosaţení hranice dvanácti bodů a k pozbytí řidičského 

oprávnění.
42

 

Pokud řidič dosáhne dvanácti bodů, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností o tom řidiče neprodleně písemně vyrozumí a vyzve ho k odevzdání 

                                                 

41
 KUČEROVÁ, Helena. Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy související. 

1. vydání. Praha : Leges, 2008. s. 405 

42
 KUČEROVÁ, Helena. Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy související. 

1. vydání. Praha : Leges, 2008. s. 421 – 424 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzg65tppjpw4yk7obxxuzlnnzuwg2c7nnxw25lonfvwcy3jmnua&conversationId=2322962
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzg65tppjpw4yk7obxxuzlnnzuwg2c7nnxw25lonfvwcy3jmnua&conversationId=2322962
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řidičského průkazu, neboť řidič, který dosáhl hranice dvanácti bodů, pozbývá řidičské 

oprávnění. O navrácení řidičského oprávnění je moţné poţádat aţ po uplynutí jednoho 

roku. 

Pokud se však jedná o řidiče, který řidičské oprávnění nezískal na území České 

republiky, v tom případě nemůţe řidič toto oprávnění pozbýt. Tento řidič pozbývá 

oprávnění k řízení motorových vozidel na území České republiky na dobu jednoho 

roku. 

Po uplynutí jednoho roku, je řidič, který pozbyl řidičské oprávnění, oprávněn 

zaţádat o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Musí se však nejdříve podrobit zkoušce odborné způsobilosti dle zákona 

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

a o změnách některých zákonů. Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 

a zdravotnické přípravy, ze znalostí ovládání a údrţby vozidla a z praktické jízdy 

s výcvikovým vozidlem. 

V případě, ţe byla řidiči uloţena sankce nebo trest zákazu činnosti, můţe řidič 

zaţádat o vrácení řidičského oprávnění teprve po vykonání této sankce nebo trestu. 

Pokud jsou řidiči body za spáchání přestupku nebo trestného činu započteny, 

stanoví zákon o silničním provozu v ustanovení § 123e odst. 1 moţnost odečtení 

určitého počtu bodů, jestliţe se řidič po stanovenou dobu nedopustí přestupku nebo 

trestného činu jednáním zařazeným do bodového hodnocení. Řidiči, který nespáchal 

takový přestupek nebo trestný čin po dobu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, se odečtou čtyři body z celkového počtu dosaţených bodů, po dobu dvaceti čtyř 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou další čtyři body z celkového počtu 

dosaţených bodů a po dobu třiceti šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

se odečtou všechny zbývající body. Tyto doby však neběţí po dobu, výkonu sankce 

nebo trestu zákazu činnosti – zákazu řízení motorových vozidel. Odečtení provede 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Další moţnost, jak lze dosáhnout odečtení jiţ započtených bodů, poskytuje řidiči 

ustanovení § 123e odst. 4 zákona o silničním provozu. Tuto moţnost mohou vyuţít 

řidiči, kteří mají započteno maximálně deset bodů a současně mu nebylo započteno více 

neţ pět bodů za jedno jednání zařazené do bodového hodnocení. 
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Jestliţe řidič splňuje výše zmíněné podmínky, zúčastní se školení bezpečné jízdy 

ve středisku bezpečné jízdy podle zákona o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a doloţí potvrzení o ukončení tohoto školení, 

budou mu na písemnou ţádost odečteny tři body z dosaţeného počtu bodů. 

Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy, jak je stanoveno v ustanovení 

§ 52i odst. 1 zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, je získání a prohloubení znalostí teorie řízení a zásad bezpečné 

a defenzivní jízdy, nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich předcházení, důsledků 

protiprávního jednání řidičů motorových vozidel a prevence a řešení mimořádných 

událostí v provozu na pozemních komunikacích. 

Dále se účastník školení zúčastní praktické jízdy s motorovým vozidlem 

pod dohledem lektora na výcvikové ploše zaměřené na předcházení a řešení situací, 

při kterých je značně ztíţena moţnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní 

jízdy. 

Dle ustanovení § 123e odst. 2 zákona o silničním provozu se řidiči rovněţ 

odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí 

o přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí. 

Pokud řidič nesouhlasí s počtem jemu zaznamenaných nebo odečtených bodů, 

můţe proti tomuto podat písemné námitky. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností buď opraví záznam o dosaţeném počtu bodů, nebo námitky zamítne 

a provedený záznam potvrdí. 

Dle stavu k 31. srpnu 2011 je v centrálním registru řidičů evidováno 675 219 

řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového 

hodnocení řidiče, coţ odpovídá 10,26 % z registrovaných řidičů. Z toho vyplývá, 

ţe cca kaţdý desátý řidič má ve své evidenční kartě v registru řidičů zaznamenány body 

za porušení povinností stanovených zákonem o provozu na pozemních komunikacích. 

Největší skupinu tvoří řidiči, kteří dosáhli 2 bodů. Počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů 

je vyšší, neţ skupiny řidičů, kteří dosáhli 8, 9, 10, resp. 11 bodů. Skupinu 12 bodových 

řidičů tvoří 1 763 ţen (5,2 %) a 32 030 muţů (94,8 %).  Počet řidičů, kteří dosáhli počtu 

12 bodů, tvoří v celkovém počtu řidičů 0,514 %. Nejvíce bodů je započítáváno řidičům 
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ve věku 37 a 36 let, avšak nejvíce řidičů, kterým bylo zaznamenáno 12 bodů, je ve věku 

24 let.
43

 

6. Srovnání s cizí úpravou 

 

Pro tuto kapitolu jsem zvolila právní úpravu Slovenské republiky, protoţe 

slovenská právní úprava je té české velmi blízká a vychází ze stejných historických 

pramenů vzhledem k tomu, ţe Česká republika a Slovenská republika tvořily značnou 

dobu jeden státní útvar. 

Dále jsem si vybrala právní úpravu Polska, protoţe polská právní úprava 

přestupků nespadá do správního práva, ale stojí samostatně vedle práva trestního. 

6.1 Slovenská republika 

 

Slovenská právní úprava přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích je obsaţena v zákoně č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, 

vo znenie neskorších predpisov (dále jen zákon o priestupkoch) ve spojení se zákonem 

č. 8/2008 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo znenie 

neskorších predpisov (dále jen zákon o cestnej premávke). 

 Obecná část zákona o priestupkoch je velmi podobná obecné části českého 

zákona o přestupcích. Slovenský zákon definuje pojem přestupku stejně jako český 

zákon jako zaviněné jednání, které porušuje anebo ohroţuje zájem společnosti a je 

za přestupek výslovně označeno v zákoně o priestupkoch a nebo v jiném zákoně, pokud 

nejde o jiný správní delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo 

o trestný čin. Stanoví i stejné okolnosti vylučující protiprávnost – nutnou obranu 

a krajní nouzi – a podmínky jejich aplikace, dále shodně upravuje zavinění, které je 

pro kvalifikaci jednání jako přestupku nezbytné. 

 Časová a místní působnost zákona taktéţ nevykazuje odchylky od české úpravy. 

Rozdílně je definována osobní působnost zákona na poslance Národní rady. Zákon 
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o priestupkoch stanoví v ustanovení § 9 odst. 2, ţe je moţné dle tohoto zákona 

projednat jednání poslanců Národní rady, které je přestupkem spáchaným za prvé 

porušením zákazu poţívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky při vykonávání 

činnosti, při které by mohlo dojít k ohroţení ţivota, zdraví nebo poškození majetku 

(v případě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích půjde zejména o činnosti při řízení motorového vozidla), anebo za druhé 

odmítnutím podrobit se vyšetření na zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky v krvi 

v souvislosti s dopravní nehodou, na které se zúčastnil jako řidič vozidla. 

 Slovenský zákon stanoví za přestupek stejně jako český zákon sankce 

napomenutí, pokuty, zákazu činnosti a propadnutí věci. Rozdílem mezi českou 

a slovenskou úpravou sankcí je maximální hranice doby trvání sankce zákazu činnosti. 

Zatímco v českém zákoně o přestupcích je v ustanovení § 14 odst. 1 stanovena 

maximální hranice doby trvání zákazu činnosti dva roky, ve slovenském zákoně je tato 

hranice dokonce pět let. S účinností od 1. listopadu 2011 dojde ke změně zákona 

o priestupkoch v úpravě sankce zákazu činnosti. Do doby zákazu činnosti se nebude 

nadále započítávat doba výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Od výkonu 

zbytku sankce zákazu činnosti nebude moţné upustit v případě, ţe byl uloţen zákaz 

činnosti řídit motorové vozidlo pachateli přestupku, kterému byl v předchozích deseti 

letech uloţen za prvé trest zákazu činnosti řídit motorové vozidlo za trestný čin 

ohroţení pod vlivem návykové látky nebo za jiný trestný čin spáchaný pod vlivem 

návykové látky, za druhé zákaz činnosti řídit motorové vozidlo za stanovené přestupky. 

 Posledním významnějším rozdílem v obecných částech zákonů o přestupcích 

je úprava zániku odpovědnosti za přestupek. Dle české úpravy zaniká odpovědnost 

za přestupek uplynutím jednoho roku od jeho spáchání. Slovenská úprava zániku 

odpovědnosti za přestupek stanoví lhůtu dva roky od spáchání přestupku. 

 I skutkové podstaty přestupků dle slovenského zákona o priestupkoch se výrazně 

neliší od české právní úpravy. Skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích jsou upraveny v ustanovení 

§ 22 zákona o priestupkoch stejně jako v české právní úpravě účinné do 1. srpna 2011. 

Tento paragraf se dělí do čtyř odstavců, přičemţ v prvním odstavci jsou 

charakterizovány skutkové podstaty přestupků, v druhém odstavci jsou stanoveny 
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sankce za spáchání přestupků dle odstavce 1) a poslední dva odstavce upravují blokové 

řízení o přestupcích. 

 Obdobně jako v české úpravě i ve slovenské úpravě je charakterizováno značné 

mnoţství přestupků (ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) aţ písm. i)). I zde spočívá 

spáchání přestupku v porušení povinnosti stanovené zákonem o cestnej premávke. 

Poslední dvě skutkové podstaty jsou tzv. zbytkové (ustanovení § 22 odst. 1 písm. j) 

a písm. k)). Ustanovení § 22 odst. 1 písm. j) stanoví, ţe přestupek spáchá ten, kdo jiným 

závaţným způsobem poruší pravidla silničního provozu. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. 

k) stanoví, ţe se přestupku dopustí ten, kdo jiným jednáním, neţ jednáním uvedeným 

pod písmeny a) aţ j) poruší všeobecně závazný právní předpis o bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu. 

 Odstavec druhý ustanovení § 22 zákona o priestupkoch stanoví sankce 

za spáchání přestupků, jejich skutkové podstaty jsou popsány v ustanovení § 22 odst. 1 

zákona o priestupkoch. Za přestupky dle zákonodárce nejzávaţnější se uloţí pokuta 

od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti do jednoho roku do pěti let. Uloţení těchto sankcí 

je tedy obligatorní a správní orgán projednávající přestupek můţe uţít správní uváţení 

pouze v rámci stanovených minimálních a maximálních hranic sankcí. Takto 

sankcionovanými přestupky jsou 1) odmítnutí podrobit se vyšetření k zjištění poţití 

alkoholu nebo jiné návykové látky, pokud by takové vyšetření nebylo spojené 

s nebezpečím pro zdraví, 2) nezastavení vozidla bezodkladně po dopravní nehodě, jíţ je 

pachatel účasten nebo pokud by účastník dopravní nehody poţil alkohol či jinou 

návykovou látku po nehodě v čase, kdy by toto poţití znemoţnilo zjistit, jestli před 

nebo během jízdy poţil alkohol nebo jinou návykovou látku a 3) řídí vozidlo 

bez příslušného řidičského oprávnění. 

 Za ostatní přestupky můţe správní orgán uloţit pokutu v rozmezí od-do a zákaz 

činnosti. Zde jiţ není uloţení pokuty a zákazu činnosti obligatorní, lze tedy za přestupek 

uloţit i napomenutí nebo upustit od uloţení sankce. Pouze za přestupek dle ustanovení 

§ 22 odst. 1 písm. k) je moţné uloţit pokutu stanovenou pouze horní hranicí, a to 

do 100 eur. Za tento přestupek nestanoví zákon o priestupkoch sankci zákazu činnosti. 

I zde lze uloţit sankci napomenutí nebo upustit od potrestání. 

 Všechny přestupky dle ustanovení § 22 zákona o priestupkoch lze projednat 

i v blokovém řízení a zákon stanoví horní hranici pokuty, kterou lze v blokovém řízení 
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uloţit. Jsou-li splněny podmínky pro konání blokového řízení a zvláštní zákon 

nestanoví jinak, projednají se určité přestupku v blokovém řízení vţdy. 

 Ustanovení § 88a zákona o priestupkoch stanoví moţnost rozhodnutí o uloţení 

pokuty převyšující 60 eur, pokud pokuta nebyla uloţena v blokovém řízení, vykonat 

výkonem obecně prospěšných prací. Za kaţdé 3 eura uloţené pokuty je pachatel 

přestupku povinen vykonat jednu hodinu obecně prospěšných prací. 

 Slovenská právní úprava nezná bodové hodnocení porušení povinností 

stanovených zákonem. 

6.2 Polsko 

 

 Jak jiţ bylo řečeno, polská úprava přestupků a jejich trestání systematicky 

nespadá pod správní právo, ale stojí samostatně vedle trestního práva. 

 Hmotněprávní úprava přestupků a jejich trestání je obsaţena v přestupkovém 

zákoníku Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 (dále jen přestupkový 

zákoník). 

Za přestupek je odpovědná příčetná fyzická osoba, která spáchá čin společensky 

škodlivý, zakázaný zákonem platným v době jeho spáchání, pod trestem vězení, 

omezení svobody, pokuty aţ do výše 5 000 zlatých nebo napomenutí. Deliktní 

způsobilost nastává dosaţením sedmnáctého roku věku fyzické osoby. Přestupkový 

zákoník vyţaduje k odpovědnosti za přestupek zavinění. Přestupek můţe být spáchán 

úmyslně i nedbalostně, nestanoví-li zákon, ţe je k odpovědnosti za přestupek třeba 

úmyslné zavinění. 

Na rozdíl od českého přestupkového práva zná polský přestupkový zákoník 

pokus přestupku a účastenství ve formě návodu a pomoci. 

Úprava okolností vylučujících protiprávnost je stejná jako česká, tj. zná jak 

nutnou obranu, tak krajní nouzi. 

Trestem za spáchání přestupku je dle ustanovení článků 18 aţ 27 přestupkového 

zákoníku uvěznění, omezení svobody, pokuta a napomenutí. Trest uvěznění lze uloţit 

v trvání od pěti do třiceti dnů. Tento trest můţe být podmíněně odloţen na zkušební 

dobu nejméně šesti měsíců a nejvýše jednoho roku. Podmíněné odloţení trestu uvěznění 

zhruba odpovídá českému podmíněnému trestu odnětí svobody ukládanému za spáchání 
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trestného činu. Trest omezení svobody trvá 1 měsíc. Osoba, které je uloţen trest 

omezení svobody, je během jeho výkonu povinna vykonávat neplacené obecně 

prospěšné práce a to v rozsahu od 20 do 40 hodin. Osobě, která vykonává zaměstnání, 

můţe orgán rozhodující o přestupku a trestu za něj uloţit sráţky 10 aţ 25 % z platu 

do státní pokladny nebo na obecně prospěšný účel. Pachateli můţe být téţ uloţena 

náhrada způsobené škody nebo omluva poškozenému. Pokutu lze uloţit ve výši 

od 20 do 5 000 zlotých, pokud zákon nestanoví jinak. Je-li výkon trestu pokuty 

převyšující 500 zlotých neúčinný, lze uloţit i obecně prospěšné práce v trvání 

od jednoho týdne do dvou měsíců. Dále přestupkový zákoník stanoví moţnost, ţe se 

trest pokuty přemění v trest uvěznění, přičemţ jeden den vězení odpovídá pokutě 20 aţ 

150 zlatých a alternativní trest nesmí překročit 30 dnů. Pokud odsouzený, jehoţ trest se 

přeměnil na trest uvěznění, zaplatí uloţenou pokutu, bude propuštěn. Napomenutí můţe 

být nařízeno, pokud vzhledem k povaze a okolnostem přestupku, osobním 

a majetkovým poměrům pachatele lze předpokládat, ţe uloţení tohoto trestu je 

dostatečné. 

Přestupkový zákoník vedle trestů upravuje i trestní opatření. Trestními 

opatřeními jsou zákaz řízení vozidel, propadnutí věci, povinnost nahradit škodu, 

zveřejnění rozhodnutí o potrestání a jiná opatření stanovená zákonem a lze je uloţit jen, 

kdyţ to stanoví zvláštní zákon. Trestní opatření zákazu řízení vozidel lze uloţit na dobu 

od 6 měsíců do 3 let. Trestní opatření propadnutí věci odpovídá české sankci propadnutí 

věci. 

Přestupkový zákoník upravuje téţ polehčující a přitěţující okolnosti, které mají 

vliv na rozhodnutí ve věci stejně jako na druh a výši trestu. 

Přestupkový zákoník umoţňuje podobně jako český zákon o přestupcích 

moţnost v případech hodných zvláštního zřetele, s ohledem na charakter a okolnosti 

spáchání přestupku a osobní a majetkové poměry pachatele mimořádně sníţit trest, nebo 

upustit od uloţení trestu nebo trestní opatření. 

Trestnost přestupku zaniká, jestliţe od jeho spáchání uplynul jeden rok, a pokud 

bylo v tomto období zahájeno řízení, trestnost přestupku zaniká uplynutím 2 let 

od spáchání přestupku. 

Skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích jsou upraveny v přestupkovém zákoníku v článku 84 aţ 
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103. Kaţdá skutková podstata přestupku resp. skutkové podstaty, které spolu souvisí, 

jsou obsaţeny v jednom článku a je stanoveno, jaký druh trestu za spáchání přestupku 

bude uloţen. Výjimečně je stanovena výše trestu např. minimální spodní nebo 

maximální horní hranicí. Skutkové podstaty přestupků jsou velmi podobné skutkovým 

podstatám upraveným v českém zákoně o přestupcích. 

Polská právní úprava taktéţ jako česká zavedla bodové hodnocení porušení 

povinností stanovených zákonem. Bodový systém je upraven v zákoně o silničním 

provozu Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602. V Polsku byl bodový 

systém zaveden roku 1993.
44

 

Polský bodový systém funguje podobně jako český bodový systém. Za porušení 

konkrétní povinnosti je započítán řidiči do evidence řidičů určitý počet bodů, a to 

od jednoho do deseti bodů. Maximální stanovený počet bodů, jehoţ dosaţením dojde 

k odebrání řidičského oprávnění je 24 bodů. 

Na rozdíl od českého bodového systému, započítávají se v Polsku body za kaţdé 

body ohodnocené jednání spáchané v jednočinném souběhu. Je tedy moţné překročit 

maximální počet bodů jedním skutkem.
45

 

Pro získání řidičského oprávnění po jeho odejmutí je třeba podrobit se 

psychologickému vyšetření a řidičské zkoušce. 

Po roce od spáchání přestupku, jsou řidiči body vymazány. To neplatí v případě, 

ţe řidič během tohoto období dosáhne 24 bodů. 

Podrobně upravuje bodový systém ministerské nařízení Dz.U. 2002 Nr 236 

poz. 1998, které v příloze stanoví jednání porušující pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a počet bodů, který se za toto jednání řidiči započítá.
46
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Pro úplnost dodávám, ţe procesní úprava je obsaţena v přestupkovém řádu 

Kodeks postepowania v sprawach o wykroczenia, Dz.U. 2001 Nr. 106 poz. 1148. 

7. Úvahy de lege ferenda 

 

 V současné době ministerstvo dopravy připravuje další novelu zákona 

o silničním provozu. Legislativní práce jsou zatím ve fázi meziresortního 

připomínkování. Tento návrh má upravit sankce ukládané za spáchaný přestupek 

a optimalizovat je s bodovým systémem a také zavést odpovědnost provozovatele 

vozidla za přestupek spáchaný při řízení tohoto vozidla. 

 Předpokladem úpravy odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupky 

spáchané při řízení tohoto vozidla je, ţe provozovatel vozidla nese odpovědnost za své 

vozidlo i v případě, ţe ho neřídí, a proto by měl nést odpovědnost i za přestupky, 

u kterých se nepodaří zjistit jejich pachatele. Autor návrhu předkládá 3 varianty úpravy 

odpovědnosti provozovatele vozidla.
47

 

  První varianta odpovědnosti provozovatele vozidla navrhuje v případě, kdy 

bude řízení o přestupku odloţeno nebo zastaveno, protoţe se nepodařilo zjistit pachatele 

přestupku nebo se nepodařilo prokázat, ţe konkrétní pachatel přestupek skutečně 

spáchal, uloţit provozovateli vozidla nahradit náklady, které byly vynaloţeny 

na prošetření přestupku. Tato náhrada bude ve srovnání s pokutou za daný přestupek 

niţší neţ tato pokuta. Provozovatel vozidla se můţe zprostit této povinnosti, pokud 

prokáţe, ţe mu bylo vozidlo odcizeno nebo pokud podal ţádost o zápis změny 

provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. 

 Ve druhé variantě úpravy odpovědnosti provozovatele vozidla by byla 

provozovateli vozidla uloţena povinnost sloţit kauci, která by v případě, ţe se nepodaří 

zjistit pachatele přestupku, propadla do veřejného rozpočtu. Tato kauce primárně 

neznamená postih provozovatele vozidla, nýbrţ zajištění. Pokud nebude zjištěn pachatel 

přestupku, změní se toto zajištění v sankci provozovatele vozidla, který má implicitní 

odpovědnost za provoz vozidla. Jestliţe se pachatele přestupku zjistit podaří, bude 
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provozovateli vozidla kauce vrácena. I zde platí, ţe se provozovatel můţe zprostit 

povinnosti sloţit kauci, prokáţe-li, ţe mu bylo vozidlo odcizeno nebo ţe podal ţádost 

o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. 

 Poslední varianta, kterou i zvolil předkladatel návrhu k dalšímu rozpracování, by 

zavedla objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za správní delikt a nový správní 

postup mimo sankční řízení. Správní delikt provozovatele vozidla by nastupovala aţ, 

pokud by nebylo moţné zjistit pachatele přestupku. Skutková podstata tohoto správního 

deliktu by spočívala v porušení povinnosti provozovatele vozidla zajistit, aby řidič 

vozidla dodrţoval ustanovení zákona o silničním provozu. Pro určení výše pokuty 

za správní delikt se pouţije rozmezí pokuty pro přestupek, jehoţ znaky porušení 

pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje. Výše pokuty by však byla 

omezena maximální horní hranicí. Podmínky pro zproštění odpovědnosti jsou zde stejné 

jako u předchozích variant. 

 Podstata mimosankčního řízení spočívá v tom, ţe u méně závaţných přestupků 

vyzve úřad provozovatele vozidla k uhrazení určité částky, aniţ by zjišťoval pachatele 

přestupku nebo vznik podmínek objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. 

Uhrazení částky je dobrovolné, a pokud není uhrazena, pokračuje úřad v prošetřování 

přestupku.
48

 

 Dalším tématem, kterým se zabývá tento návrh zákona, je diferenciace pokut 

dle ekonomické situace pachatele přestupku. I toto téma je zpracováno ve třech 

variantách. Tato úprava by se vztahovala pouze na úzkou skupinu nejzávaţnějších 

přestupků. Názorem předkladatele je, ţe současná úprava výše sankcí nepůsobí 

pro osoby s nadprůměrným příjmem represivně ani je preventivně nemotivuje 

k dodrţování pravidel silničního provozu. 

 První variantou úpravy je diferenciace pokut dle příjmů pachatele přestupku. 

Výše příjmů pachatele se bude zjišťovat z daňového přiznání nebo dle vyměřené daně 

z příjmu přičemţ nebude třeba, aby správce daně sděloval úřadu konkrétní výši příjmů, 

ale postačí, pokud sdělí, do jakého rozmezí ročního příjmu spadá. Další moţností je, 

ţe by pachatel své příjmy v řízení dokazoval. 
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Návrh zní tak, ţe, spáchá-li pachatel určitý přestupek, horní a dolní hranice 

pokut se a) zdvojnásobí, pokud základ daně z příjmů fyzických osob pachatele 

přestupku činil v předchozím kalendářním roce nejméně 720 000 Kč a nejvýše 

1 800 000 Kč, nebo b) ztrojnásobí, pokud základ daně z příjmů fyzických osob 

pachatele přestupku činil v předchozím kalendářním roce více neţ 1 800 000 Kč.
49

 

Změní-li se příjmy pachatele od posledního daňového přiznání, úřad projednávající 

přestupek tuto změnu při svém rozhodování zohlední. 

 Druhá varianta diferenciace pokut počítá místo s prokazováním příjmů 

dle daňového přiznání ale nepřímo dle technické specifikace vozidla (objemu válců 

motoru tohoto vozidla), s nímţ byl spáchán přestupek. V ostatním se od první varianty 

nijak neliší. 

 Třetí varianta by rozlišovala příjmy pachatele přestupku dle ceny vozidla, 

kterým je přestupek spáchán. V ostatním se opět nikterak neliší.
50

 

 Poslední navrhovanou změnou zákona o silničním provozu mají 

být optimalizovány sankce ukládané za spáchání přestupku s bodovým systémem tak, 

aby došlo k lepšímu fungování těchto institutů vedle sebe a nedocházelo 

k spolupůsobení sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel 

a pozbytí řidičského oprávnění z důvodu načtení dvanácti bodů. Opět předkladatel 

zákona nabízí 3 varianty. 

 Varianta číslo 1 navrhuje ukládání sankce zákazu činnosti jen za spáchání 

nejzávaţnějších přestupků, jako jsou řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem 

alkoholu nebo návykové látky. U méně závaţných přestupků by bylo ponecháno pouze 

působení bodového systému a pozbytí oprávnění v případě dosaţení dvanácti bodů. 

 Druhá varianta značně ponechává dosavadní právní úpravu. Došlo by pouze 

k odstranění ukládání sankce zákazu činnosti u přestupků, které nepředstavují hrubé 
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zneuţití řidičského oprávnění, jakými jsou například přestupky související s registrační 

značkou. 

 Varianta číslo 3 je shodná s první variantou, kterou doplňuje o moţnost uloţit 

sankci zákazu činnosti do šesti měsíců na základě správního uváţení jako prostředek 

výchovného působení na řidiče.
51

 Tuto variantu doporučil předkladatel zákona 

k podrobnějšímu rozpracování. 

 Těmito úpravami se sleduje zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. Postihem provozovatele vozidla zamýšlí posílit autoritu zákona 

v případech, kdy je spáchání přestupku pouze zaznamenáno automatizovanými systémy. 

Tyto přestupky totiţ zůstávají z velké části nesankciované, protoţe se nedaří zjistit 

pachatele přestupku. Přitom právě provozovatel vozidla, který je povinen znát údaje 

o řidiči vozidla, hraje při objasňování těchto přestupků zásadní roli. 

 Odpovědnost provozovatele vozidla za správní delikt zavádí novela zákona 

o silničním provozu č. 297/2011 Sb. s účinností od 19. ledna 2013. Účinností této 

novely dojde k vloţení tří nových paragrafů a to § 125f, § 125g a § 125h, které upravují 

podmínky odpovědnosti provozovatele vozidla za správní delikt, sankce za tento 

správní delikt i speciální procesní úpravu nad rámec obecné procesní úpravy.
52

 

I diferenciace výše pokut za spáchání přestupku by měla posílit autoritu zákona 

a to především u osob s nadprůměrnými příjmy, pro které uloţení stávající sankce nemá 

represivní účinek, ani hrozba uloţení této sankce je nemotivuje k dodrţování předpisů. 

Tímto předkladatel zákona reflektuje nedávné události, kdy chování takových osob 

vyvolalo pohoršení celé společnosti. 

Zde si však kladu otázku, nakolik zahltí tato zamýšlená úprava finanční úřady, 

které by měli orgánům rozhodujícím o uloţení sankce za přestupek sdělovat informace 

o daňovém přiznání pachatele přestupku. Dále bych uvítala od zákonodárce informaci, 

nakolik bude přesné hodnocení příjmů pachatele přestupku dle kubatury, resp. ceny 
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vozidla, kterým byl přestupek spáchán. Spáchá-li osoba přestupek například při řízení 

sluţebního vozidla, kubatura ani cena tohoto vozidla přece nebude nikterak vypovídat 

o příjmech pachatele přestupku, nýbrţ o příjmech zaměstnavatele pachatele. 

Závěr 

 

 V diplomové práci jsem se snaţila seznámit čtenáře se základní informacemi 

týkajícími se přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

 Nejdříve jsem nastínila historický vývoj trestání přestupků. Zde jsem čerpala 

hlavně ze zákonů a nařízení od vzniku Československé republiky v roce 1918 do přijetí 

zákona o přestupcích. 

 Dále jsem se rozhodla popsat působnost zákona o přestupcích, jakoţto základní 

předpoklad odpovědnosti za přestupky. Zabývala jsem se i dalšími podmínkami 

odpovědnosti za přestupky, formálními a materiálními znaky přestupků, znaky 

skutkových podstat přestupků. 

 V kapitole zabývající se charakteristikou jednotlivých skutkových podstat 

přestupků jsem zejména zdůrazňovala souvislost jednotlivých ustanovení zákona 

o silničním provozu, vzhledem k tomu, ţe skutkové podstaty přestupků popsané 

v ustanovení § 125c korespondují s povinnostmi stanovenými především v hlavě II. 

první části zákona o silničním provozu. Postupovala jsem systematicky dle ustanovení 

§ 125c zákona o silničním provozu a kapitolu rozčlenila do podkapitol dle odstavců. 

Rozsah diplomové práce mi dovolil pouze stručnou charakteristiku skutkových 

podstat přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Zde je ještě velký prostor pro rozpracování tématu. 

Na tuto charakteristiku skutkových podstat navazuje kapitola srovnávající 

úpravu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

a úpravou trestných činů v trestním zákoníku. Nejdříve jsem srovnala obecnou úpravu 

odpovědnosti za přestupky a trestné činy a poté jsem se zaměřila na konkrétní trestné 

činy. 

Vybrala jsem si trestný čin Ohroţení pod vlivem návykové látky a Maření 

výkonu úředního rozhodnutí, které jsou dle mého názoru nejvíce spjaty se silniční 
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dopravou a tudíţ nejvíce souvisí s tématem přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích. 

S tímto tématem také úzce souvisí trestné činy Ublíţení na zdraví z nedbalosti 

a Těţké ublíţení na zdraví z nedbalosti. K těmto trestným činům můţe dojít 

při dopravních nehodách v případě, ţe některý z účastníků nehody je zraněn tak, ţe jeho 

zranění lze klasifikovat jako ublíţení na zdraví nebo těţká újma na zdraví. Tyto pojmy 

jsou definovány v trestním zákoníku v ustanovení § 122. V případě, ţe zranění 

nedosahuje takové závaţnosti, aby bylo klasifikováno jako ublíţení na zdraví nebo 

těţká újma na zdraví, bude se osoba, která dopravní nehodu zavinila, stíhat 

za přestupek. 

V silniční dopravě bude dle mého názoru docházet zejména k nedbalostním 

variantám těchto trestných činů, nikoliv úmyslným. 

Následuje kapitola věnovaná sankcím za přestupky. Zde jsem se opět zabývala 

jak obecnou úpravou sankcí obsaţenou v obecné části zákona o přestupcích, tak 

speciální úpravou týkající se konkrétně přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích obsaţenou ve zvláštní části v ustanovení § 125c 

zákona o silničním provozu. 

S přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

souvisí téţ tzv. bodový systém neboli bodové hodnocení porušení povinností 

stanovených zákonem o silničním provozu. 

Toto administrativní opatření slouţící zejména ke sledování a postihu recidivy 

porušení povinností stanovených zákonem o silničním provozu spočívá v započítávání 

příslušného počtu bodů, stanoveného v příloze zákona o silničním provozu, a jeho 

zaznamenávání do karty řidiče v centrální evidenci řidičů. Body se započítávají 

za porušení povinností, které lze kvalifikovat jako přestupek nebo i jako trestný čin. 

Zákon stanoví pravidla pro započítávání i odečítání bodů a postupu, kterým je 

moţné bránit se nesprávnému započítání bodů.  

Laická veřejnost povaţuje započítání bodů za uloţení další sankce a porušování 

zásady ne bis in idem. Zákon však stanoví, ţe se jedná právě pouze o administrativní 

nástroj, který  zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. 

Toto potvrzuje i judikatura. 
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Pro srovnání české právní úpravy se zahraniční jsem si vybrala právní úpravu 

Slovenské republiky a Polska, protoţe jsou to státy sousedící s Českou republikou, tudíţ 

předpokládám, ţe s přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v těchto zemích se čeští 

řidiči setkávají nejčastěji. 

Dalším důvodem pro výběr právě těchto právních úprav pro srovnání bylo, ţe 

Slovenská republika tvořila spolu s Českou republikou v kontextu světových dějin 

donedávna jeden stát, a proto mě zajímalo, jak se vyvíjela právní úprava přestupků po 

vzniku samostatného Slovenského státu. 

Polská právní úprava mě dále zaujala z toho důvodu, ţe úprava přestupků 

systematicky nespadá pod správní právo, nýbrţ stojí samostatně vedle trestního práva. 

Tomu také odpovídá obecná část hmotněprávní úpravy odpovědnosti za přestupky, 

která se spíše podobá obecné části českého trestního zákoníku neţli obecné části 

českého zákona o přestupcích. 

Pro kapitolu o úpravě de lege ferenda jsem čerpala podklady na internetových 

stránkách Ministerstva dopravy ČR. Zde jsou uloţeny návrhy zákonů i důvodové 

zprávy, které se těchto zákonů týkají. 

V průběhu psaní diplomové práce byla přijata novela zákona o silničním 

provozu, která zavádí správní delikt provozovatele vozidla, který reflektuje povinnost 

stanovenou ustanovením § 10 zákona o silničním provozu. 

O tomto správním deliktu se zmiňuji proto, ţe velmi blízce souvisí s přestupky 

proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Tímto se snaţí 

zákonodárce předejít současné praxi řidičů spočívající v tom, ţe orgánům prověřujícím 

spáchaný přestupek sdělí, ţe vozidlo v tu dobu řídila osoba blízká a Listina základních 

práv a svobod stanoví v ustanovení čl. 37 odst. 1, ţe kaţdý má právo odepřít výpověď, 

jestliţe by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Z tohoto titulu 

tedy provozovatel vozidla odepřel výpověď a pachatel přestupku nebyl zjištěn. 
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Shrnutí 

 

Předloţená diplomová práce pojednává o přestupcích proti bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Toto téma je velmi aktuální, protoţe 

s těmito přestupky se za svůj ţivot setká kaţdý z nás. Tyto přestupky jsou upraveny 

v zákoně o silničním provozu. Obecnou úpravu obsahuje zákon o přestupcích. 

Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První kapitola seznamuje s historií úpravy 

od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 do současnosti. 

Následuje kapitola popisující účinnou právní úpravu. Tato kapitola obsahuje 

obecnou úpravu odpovědnosti za přestupky, dále pojednává o znacích skutkových 

podstat přestupků a je zakončena charakteristikou skutkových podstat definovaných 

zákonem o silničním provozu. 

Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na porovnání přestupků a trestných činů. Opět 

jsem nejdříve srovnala obecnou úpravu odpovědnosti za přestupky a za trestné činy. 

Dále jsem vyjmenovala, které trestné činy by mohly být spáchány v souvislosti 

s provozem na pozemních komunikacích, a následně jsem se zabývala dle mého názoru 

nejčastěji páchanými trestnými činy. 

Čtvrtá kapitola se zabývá sankcemi, které je moţné za přestupky uloţit. Pravidla 

pro ukládání sankcí jsou stanovena zákonem o přestupcích; konkrétní výše sankcí jsou 

stanoveny zákonem o silničním provozu. 

S přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

souvisí téţ bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem o silničním 

provozu. Tímto tématem se zabývá pátá kapitola diplomové práce. Zde je popsán 

způsob přičítání bodů za spáchání přestupku, jakoţ i moţnosti odečtení těchto bodů. 

Předposlední kapitola srovnává českou právní úpravu se zahraniční právní 

úpravou. Pro tuto kapitolu jsem si vybrala právní úpravy Slovenské republiky a Polska, 

vzhledem k tomu, ţe jsou to státy sousedící s Českou republikou. 

Závěrečná kapitola předkládá návrhy budoucích změn v úpravě přestupků proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
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Abstract 

 

The presented thesis refers to the administrative transgressions against the safety 

and smooth traffic flow on highways. This is very actual topic currently, because 

everybody meets with these administrative transgressions in his life. 

The thesis is composed of seven chapters. The first chapter introduce us 

with the history of legislation in the period from the formation of the Czechoslovak 

republic in 1918 to the presence. 

The following chapter describes relevant legislation. This chapter contains 

general regulation of liability for transgressions, as well as discusses the constituent 

elements of transgressions and ends with characteristic of the constituent elements 

defined by the Law of highway traffic. 

In the third chapter, I focused on the comparison of transgressions and crimes. 

First I compared the general arrangement for liability for crimes and transgressions. 

Furthermore, I have listed which crimes could be committed in connection 

with the highway traffic, and then I looked on, in my opinion, mostly committed crimes. 

The fourth chapter deals with the sanctions that may be imposed 

for transgressions. The rules on penalties are prescribed by Law of transgressions; 

the specific amount of sanctions is set by the Law of highway traffic. 

The administrative transgressions against the safety and smooth traffic flow 

on highways associates with point system established by the Law of highway traffic. 

This topic deals with the fifth chapter of thesis. Here I describe the attribution of points 

for committing the transgression, as well as the possibility of deducting points. 

The penultimate chapter compares the Czech legislation with international 

legislation. For this chapter, I chose the law of the Slovak Republic and Poland, because 

they are neighbours with the Czech Republic. 

The final chapter presents proposals for future changes in the legislation 

of the administrative transgressions against the safety and smooth traffic flow 

on highways. 
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