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1 Úvod 

Přestupkové řízení je zvláštním druhem řízení správního, jehož cílem je 

vydat správní akt, kterým správní orgán rozhodne o vině a trestu obviněného z 

přestupku, nároku poškozeného na náhradu škody způsobené spácháním přestupku, 

nároku vlastníka věci, která byla nebo může být zabrána v řízení o přestupku, a 

dalších, a zasahuje tak významně do subjektivních práv a povinností účastníků 

tohoto řízení.  

Přestupkové řízení v prvním stupni jako téma diplomové jsem si vybrala 

proto, že je druhem řízení, s kterým se do kontaktu dostává a jehož účastníky se 

stává řada lidí, ať již na straně obviněného ze spáchání přestupku nebo na straně 

poškozeného nebo vlastníka věci, která může být nebo byla zabrána, a jiní, aniž by 

věděli, co takové řízení vlastně obnáší, jak v něm postupovat a jak bránit svá práva 

co nejdůsledněji a nejefektivněji. Jelikož právní úprava přestupkového řízení je 

velmi roztříštěná, není jednoduché mít v ní přehled ani pro osobu právně vzdělanou 

se schopností orientovat se v právních textech a spletitostech právního řádu ČR. 

Navíc ve srovnání s trestním řízením podle trestního řádu je přestupkové řízení 

podle mého názoru zlehčováno v tom smyslu, že oproti trestnímu řízení si v řízení 

přestupkovém málokterý obviněný vezme na pomoc k obhajobě vlastní osoby 

právního zástupce, který by hájil jeho práva daleko účinněji než sám obviněný. 

Můžeme dovodit, že je to hrozbou sankce trestu odnětí svobody v řízení trestním, 

protože i v řízení o přestupcích se pravděpodobnost využití zastoupení právním 

zástupcem na základě plné moci úměrně zvyšuje s přísností sankce, která může být 

za spáchaný přestupek uložena. U méně závažných přestupků také v praxi 

převažuje řešení v řízeních zkrácených – blokovém nebo příkazním, často proto, že 

pro obviněného je toto řešení daleko snazší a na první zdání také levnější, proto 

málokdy využije možnosti podat odpor proti příkazu nebo odmítnout pokutu 

v blokovém řízení přijmout a tím podnítit projednání přestupku v řádném řízení o 

přestupku a dosáhnout tak například zprošťujícího rozhodnutí. Malým průzkumem 

jsem zjistila, že ač řada dotázaných již byla účastníky v blokovém řízení, případně 

příkazním řízení (nejčastěji na úseku přestupků spáchaných podle zákona č. 

361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších přestupků), nikdo nevyužil 
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možnosti projednat spáchaný přestupek v řádném řízení o přestupku před 

příslušným správním orgánem a raději volili cestu zaplacení pokuty na místě, a to 

právě z důvodu neznalosti právní úpravy a možností dalšího postupu 

v přestupkovém řízení. 

Přestupkovému řízení v této diplomové práci se zabývám pouze v prvním 

stupni, a to proto, že řízení o přestupku včetně odvolacího a vykonávacího řízení je 

značně rozsáhlé a nebylo by možné kvalitně rozebrat všechny instituty a problémy 

v omezeném rozsahu diplomové práce. Proto jsem zvolila možnost podrobněji a 

více do hloubky prozkoumat řízení o přestupku v prvním stupni.  

Cílem této práce je tedy zmapovat a zpřehlednit řízení o přestupku od jeho 

oznámení správnímu orgánu až po ukončení řízení v prvním stupni a udělat tak 

přestupkové řízení přístupnější a srozumitelnější širšímu okruhu osob včetně laické 

veřejnosti. 

V prvních kapitolách této diplomové práce vymezuji obecné instituty řízení 

o přestupku. Kromě spletité právní úpravy, jejímž základním stavebním kamenem 

je zákon o přestupcích a správní řád, se krátce věnuji hmotněprávnímu pojmu 

přestupek a základním zásadám nejvýznamněji ovlivňujícím přestupkové řízení. 

Dále vymezuji subjekty přestupkového řízení, a to orgány příslušné k rozhodování 

o přestupcích a účastníky řízení o přestupcích, kde zvláštní důraz kladu na osobu 

obviněného ze spáchání přestupku a jeho práva a povinnosti v tomto řízení, a to 

z důvodu, že obviněnému je správním orgánem nejvíce zasahováno do 

subjektivních práv a povinností a velká řada procesních práv obviněného není 

součástí základní právní úpravy řízení o přestupku, ale je nutno je vyvozovat 

z Ústavy, mezinárodních dokumentů a judikatury. V druhé části této diplomové 

práce pak rozebírám řízení o přestupku, včetně přípravné fáze před zahájením 

vlastního řízení o přestupku, zahrnující oznámení přestupku správnímu orgánu, 

přípravy podkladů pro zahájení řízení a řady institutů, prostřednictvím kterých 

jednotlivé složky účastnící se řízení o přestupku mezi sebou spolupracují a 

zefektivňují tak činnost veřejné správy v rozhodování o vině a trestu v tomto řízení. 

Klíčovým ve vlastním řízení o přestupku je ústní jednání, kde se odehrává 

nejdůrazněji shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, zejména 

prostřednictvím dokazování, a kde také účastníci řízení mohou v největším rozsahu 
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účinně hájit svá práva. Pro úplnost se na konci mé práce krátce zmiňuji o řízení 

blokovém a příkazním, jako zvláštních zkrácených druzích přestupkového řízení, do 

této problematiky jsem ale úmyslně hlouběji nepronikala, protože posouzení těchto 

dvou druhů přestupkového řízení by vydalo na samostatnou práci. 

2 Pojem přestupku 

Ještě před tím, než začnu s pojednáním o přestupkovém řízení, je nutné 

vymezit pojem přestupek, jako ústřední pojem řízení o přestupku. Přestupek je to, 

co zapříčiňuje vznik, zahájení a celé řízení o přestupku. Bez přestupku by nebylo 

přestupkového řízení. Proto, přestože jde o hmotněprávní pojem správního práva, 

zkráceně vymezím přestupek v této diplomové práci, pojednávající o procesní části 

„přestupkového práva“. 

Přestupek jako pojem správního práva je vymezen v obecné části zákona o 

přestupcích, v § 2 tohoto zákona: „Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje 

nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v 

přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ 

Jedná se tedy o protiprávní jednání, ze kterého vzniká nebo může vzniknout 

újma, kterou rozumíme porušení nebo ohrožení zájmu společnosti, tedy zájmu 

chráněného zákonem. „Jednáním chápeme projev vůle pachatele ve vnějším světě 

jako vědomé činnosti člověka zaměřené na dosažení určitého cíle, záměru.“1 

Jednáním rozumíme nejen konání, ale i opomenutí takového konání, k němuž byl 

pachatel povinen podle okolností a svých osobních poměrů. Důležitými pojmovými 

znaky přestupku, které můžeme vyvodit z legální definice přestupku v § 2 odst. 1 

zákona o přestupcích, jsou tedy: 

- zavinění, 

- protiprávnost jednání (ať již konání nebo nekonání, jednání porušující 

nebo ohrožující zájmy chráněné zákonem) a 

                                                 
1 Šámal, P. Kapitola VII : Objektivní stránka trestného činu. In Novotný, O.; Vanduchová, M.; 
Šámal, P. aj. Trestní právo hmotné: obecná část, díl 1, 6. přepracované vydání, Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2010, str. 154. 
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- výslovné označení tohoto jednání za přestupek v přestupkovém nebo 

jiném zákoně.  

Zavinění je pak vnitřní (psychický) vztah pachatele k určitým 

skutečnostem, jež zakládají přestupek. Zákon o přestupcích stanoví, že k 

odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon 

výslovně, že je třeba úmyslného zavinění2. 

Protiprávnost jednání znamená, že jednání pachatele je v rozporu 

s právním řádem. Přestupkem může být pouze nedovolený, protiprávní čin. Chybí-li 

znak protiprávnosti, nelze vyvozovat odpovědnost za přestupek, protože pak se 

jedná o dovolené jednání, ačkoli se toto jednání svými znaky podobá přestupku. 

Výslovné označení tohoto jednání za přestupek v přestupkovém nebo 

jiném zákoně odlišuje přestupek od jiných správních deliktů. Pro bližší přiblížení 

pojmu přestupek krátce definuji, co je správní delikt. „Správní delikt je protiprávní 

jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest 

stanovený normou správního práva“3. Správní delikt, jako pojem správního práva, 

nemá legální definici. Pojmem správní delikt bývá také označován souborný pojem 

zahrnující jednotlivé druhy správních deliktů, které tvoří početnou skupinu 

různorodých činů a které se člení podle různých hledisek, zejména na základě 

rozdílných znaků správních deliktů. Můžeme říct, že přestupek je správní delikt 

pojmenovaný. 

V tomto okamžiku považuji za důležité vymezit přestupek také z hlediska 

kombinace jeho materiálního a formálních znaků. Pro podřazení protiprávního 

jednání pod zákonnou definici přestupku musí být splněna současně podmínka 

materiálního a formálních znaků přestupku, tzn., musí jít o jednání zájmu 

společnosti nebezpečné a toto jednání musí být vymezeno ve skutkové podstatě 

některého přestupku v přestupkovém nebo jiném zákoně. V souladu se zásadou 

legality pak skutkové podstaty přestupků definované v zákoně o přestupcích nebo 

jiných zákonech nesmí být nově nebo podrobněji formulovány podzákonnými 

                                                 
2 V řízení o přestupku se prosazuje opačný princip odpovědnosti ve srovnání s řízením trestním. 
Srov. s § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – „K 
trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, 
že postačí zavinění z nedbalosti.“ 
3 Prášková, H. Kapitola XX : Správní trestání. In Hendrych, Dušan aj. Správní právo : obecná část, 
7. vyd. Praha: C H BECK, 2009, str. 447. 
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právními předpisy, např. obecně závaznou vyhláškou obce (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 

47/93). 

 

Materiální znak přestupku 

„Materiální znak je vyjádřen tím, že jednání porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti. Stupeň porušení nebo ohrožení tohoto zájmu, stupeň společenské 

nebezpečnosti, je významný pro odlišení přestupků a trestných činů.“4 

 

Formální znaky přestupku – obecné a typové 

Formální znaky jsou znaky přestupku uvedené v zákoně. Formální znaky 

přestupku dělíme do dvou skupin, a to na obecné zákonné znaky, které jsou 

společné pro všechny přestupky5, a typové znaky, které charakterizují a odlišují 

jednotlivé konkrétní přestupky a jsou zpravidla vymezeny v legální definici 

přestupku v příslušném zákoně – ve skutkové podstatě přestupku (objekt, objektivní 

stránka, subjekt – pachatel, subjektivní stránka). 

Obecnými zákonnými znaky přestupku jak bylo již zmíněno je věk 

pachatele a jeho příčetnost, jejichž vymezení je obsaženo v § 5 zákona o 

přestupcích. 

Věkovou hranicí, od které je možno být stíhán za přestupek, je okamžik 

dovršení věku patnácti let. Zákon uvádí, že do této věkové hranice není ten, kdo 

přestupek spáchal, za něj odpovědný. Správní právo trestní stejně jako právo trestní 

věnuje zvláštní pozornost kategorii mladistvých, neboť v tomto období života 

člověka je ještě možnost pracovat na rozumovém vývoji pachatele a opatření přijatá 

v souvislosti s nápravou by měla vést k tomu, aby se páchání zdržel. § 19 zákona o 

přestupcích tedy obsahuje odchylky, ke kterým správní orgán musí přihlédnout, jde-

li o spáchání a posuzování přestupku spáchaného mladistvým, a vymezuje pojem 

mladistvý pro účely zákona o přestupcích. Mladistvým se dle § 19 odstavce 1 

zákona o přestupcích rozumí osoba, která v době spáchání přestupku sice dovršila 

patnáctý, ale nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Dalším ustanovením 

                                                 
4 Prášková, H. Kapitola XX : Správní trestání. In Hendrych, Dušan aj. Správní právo : obecná část, 
7. vyd. Praha: C H BECK, 2009, str. 455. 
5 Obecnými zákonnými znaky jsou věk a příčetnost pachatele přestupku. Jsou vymezeny v obecné 
části zákona o přestupcích, v § 5 tohoto zákona.  
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zvyšujícím ochranu mladistvých v řízení o přestupcích je § 74 odst. 2 zákona o 

přestupcích zabývající se vyrozuměním o ústním jednání a oznamování rozhodnutí. 

Příčetnost není v zákoně o přestupcích definována přímo, ale za pomoci 

vymezení stavu nepříčetnosti. Zákon o přestupcích uvádí, že za přestupek není 

odpovědný ten, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, 

že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat 

své jednání. Nepříčetnost je tedy stav pachatele přestupku vyvolaný duševní 

poruchou, pro který pachateli chybí schopnost rozpoznat ohrožení nebo porušení 

právem chráněného zájmu nebo schopnost ovládat své jednání. Ke stavu 

nepříčetnosti se však nepřihlíží, pokud se pachatel do tohoto stavu přivede sám 

požitím alkoholu nebo jiné omamné látky. Příčetnost se posuzuje na základě 

lékařského vyjádření, popř. znaleckého posudku, samo zbavení způsobilosti k 

právním úkonům ještě nepříčetnost nezakládá. 

Typovými znaky přestupku jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a 

subjektivní stránka. Souhrn jednotlivých typových znaků, kterými se od sebe 

odlišují různé druhy přestupků, se nazývá skutková podstata. Objektem přestupku je 

přestupkovým právem chráněný zájem, proti kterému směřuje protiprávní jednání. 

Objektivní stránka záleží v protiprávním jednání pachatele, následku tohoto jednání 

a v příčinném vztahu (tzv. kauzální nexus) mezi tímto jednáním a následkem. 

Subjektem je pachatel přestupku a subjektivní stránkou označujeme zavinění (viz. 

výše). 

Přestupek je tedy spáchán, jsou-li naplněny současně formální znaky a 

materiální znak přestupku. 

 

V úvodu této kapitoly jsem uvedla, že přestupek je vymezen v § 2 zákona o 

přestupcích. Pojem přestupku je založen na kombinaci pozitivního a negativního 

vymezení přestupku. § 2 odst. 1 obsahuje pozitivní vymezení přestupku, tedy toho, 

co přestupek je6 v první části tohoto ustanovení, vzápětí zákonodárce ve stejném 

                                                 
6 „Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 
výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně..“. § 2 odst. 1 zákona o přestupcích. 
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ustanovení stanoví, které jednání přestupkem není7. Jenom ve spojení pozitivního a 

negativního vymezení je vymezení pojmu přestupek úplné.  

Zákon o přestupcích pamatuje také na případy, kdy jednání může naplňovat 

znaky přestupku, ale přistupují k němu takové okolnosti, které způsobují zánik 

protiprávnosti tohoto jednání, a stává se z něj tedy jednání dovolené. Tyto okolnosti 

označujeme jako okolnosti vylučující protiprávnost a výslovně zákon o přestupcích 

upravuje v § 2 odst. 2 jednání v nutné obraně a jednání v krajní nouzi8, v § 6 zákona 

o přestupcích pak jednání na příkaz. Kromě těchto pak může dojít k obdobným 

situacím, kdy nepůjde o přestupek, přestože jsou naplněny všechny znaky přestupku 

a nejde o okolnosti vylučující protiprávnost vymezené výslovně zákonem o 

přestupcích. Je jimi např. výkon práv a povinností, svolení poškozeného, oprávněné 

použití zbraně a další. Při jejich vymezení a užití v řízení o přestupcích je potřeba 

vycházet z judikatury a obecných právních principů. 

3 Prameny právní úpravy řízení o přestupcích 

„Přestupkové právo“ jako podsystém práva správního můžeme vymezit jako 

soubor právních norem, které vymezují postavení subjektů řízení o přestupcích, 

jejich práva a povinnosti, a jejichž prostřednictvím se řídí proces projednávání a 

vyřizování přestupků. Smyslem ustanovení o přestupkovém řízení je, aby bylo 

účelně, bez zbytečných průtahů, ale objektivně zjištěno, zda došlo ke spáchání 

přestupku, kdo jej spáchal, za jakých okolností a jakou sankci je třeba uložit 

pachateli přestupku. 

Přestupkové řízení, neboli rozhodování o vině a sankci za přestupky, je 

součástí výkonu veřejné správy, dochází při něm k rozhodování správních orgánů o 

právech a povinnostech adresátů veřejné správy, a jako takové je zvláštním druhem 

správního řízení.  

                                                 
7 „..nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 
čin.“ § 2 odst. 1 zákona o přestupcích. 
8„Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající 
útok na zájem chráněný zákonem nebo b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, 
jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto 
nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.“§ 2 odst. 2 zákona o přestupcích. 
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Za hlavní prameny právní úpravy přestupkového řízení můžeme výčtem 

označit ústavní zákony, zákon o přestupcích a správní řád. 

Ústavní zákony (ústavněprávní normy) jako zákony (normy) nejvyšší právní 

síly v právním řádu ČR jsou základem a východiskem celého právního řádu  ČR a 

tedy i přestupkového práva. Mezi prameny přestupkového práva na úrovni 

ústavních zákonů řadíme Ústavu a Listinu základních práv a svobod. 

Nejdůležitějším z hlediska přestupkového řízení je čl. 36 odst. 1 LZPS, ve kterém 

se stanoví, že každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u 

nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Jinak 

je ale právní úprava týkající se řízení o přestupcích obsažená v ústavních normách 

velmi kusá. 

Pramenem právní úpravy přestupkového řízení jsou rovněž mezinárodní 

smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR, a to vyhlášené smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

souhlas Parlament ČR a jimiž je Česká republika vázána. Stanoví-li mezinárodní 

smlouva něco jiného než zákon, pak se užije ustanovení mezinárodní smlouvy. 

Základní mezinárodní smlouvou, která se okrajově dotýká úpravy řízení o 

přestupcích, je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, 

která byla vyhlášena pod č. 209/1992 ve Sbírce zákonů ČR9. 

Hlavním pramenem přestupkového řízení je zákon č. 200/1990 Sb., zákon o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně část třetí tohoto zákona. 

Zákon o přestupcích má 4 části, část první se zabývá hmotněprávní úpravou 

přestupků v obecné rovině a je společná pro všechny přestupky (např. vymezení 

pojmu přestupek, obecné znaky přestupku, obecná pravidla pro ukládání sankcí, 

ochranná opatření, zvláštní ustanovení o odpovědnosti mladistvých, zánik 

odpovědnosti za přestupek,..), část druhá je částí zvláštní, která obsahuje jednotlivé 

skutkové podstaty přestupků, rozdělené do skupin podle toho, proti jakému zájmu 

společnosti přestupek působí, spolu se sankcemi, které je možné za tyto konkrétní 

spáchané přestupky pachateli udělit, část třetí jako část procesní, upravující 

přestupkové řízení, a část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 

                                                 
9 Zejména článek 6 Úmluvy: „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a 
v přiměřené lhůtě projednána..“. 
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Ve své třetí části v § 5110 zákona o přestupcích obsahuje zákon o 

přestupcích obecné ustanovení, které vymezuje vztah zákona o přestupcích k jiným 

zákonům spolu s odkazem na správní řád11. Jelikož část třetí přestupkového zákona 

neobsahuje komplexní úpravu přestupkového řízení, ale pouze odchylky 

přestupkového řízení od obecného řízení správního zohledňující zvláštní „správně-

trestní“ povahu řízení o přestupcích, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, druhým hlavním pramenem právní úpravy přestupkového 

řízení.  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je „zákon, 

jehož hlavním cílem bylo postihnout postupy v celé šíři správních působností, ...“12. 

Kromě správního řízení upravuje i celou řadu dalších činností a postupů správních 

orgánů v celém širokém spektru správy. Správní řád je hlavním předpisem 

upravujícím obecné správní řízení a je obecnou úpravou pro řadu zvláštních 

správních řízení. V souvislosti s řízením přestupkovým a zákonem o přestupcích 

vzniká mezi těmito dvěma důležitými právními předpisy pro přestupkové řízení 

vztah subsidiarity a speciality, jak je vymezen v § 51 přestupkového zákona a v § 1 

odst. 2 správního řádu. Přestupkový zákon je ve vztahu ke správnímu řádu 

předpisem speciálním a má proto před správním řádem, který je předpisem 

obecným, přednost. Speciální úprava užití úpravy obecné vylučuje. Správní řád je 

pak ve vztahu k zákonu o přestupcích zákonem obecným a podpůrným 

(subsidiárním) a pokud přestupkový zákon nebo jiný zvláštní zákon nestanoví jinak, 

postupuje se v řízení o přestupcích podle správního řádu. Vzájemný vztah těchto 

dvou právních předpisů lze dále vyvozovat i z některých dalších ustanovení 

správního řádu, např. § 177 správního řádu, který stanoví nutnost respektování 

                                                 
10 § 51 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Není-li v tomto nebo 
jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním 
řízení.“ 
11 § 51 zákona o přestupcích odkazuje v poznámce pod čarou stále nesprávně na již zrušený zákon č. 
71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ale je zřejmé, že se jako 
obecný předpis o správním řízení použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména jeho část druhá a třetí. Důvodem, proč nebyl § 51 zákona o přestupcích 
novelizován současně s přijetím nového správního řádu, bylo pravděpodobně očekávané přijetí 
nového zákona o přestupcích, jehož návrh byl v polovině roku 2004 předložen vládě, ta tento návrh 
ale neschválila. 
12 Vopálka, V. Kapitola XVII. Správní řád. In Hendrych, Dušan aj. Správní právo : obecná část, 7. 
vyd. Praha: C H BECK, 2009, str. 371. 
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základních zásad činnosti správních orgánů i v případech, kdy zvláštní zákon 

stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám 

neobsahuje. 

Jednotlivá procesní ustanovení dotýkající se řízení o přestupcích můžeme 

najít i v dalších zvláštních zákonech, např. v zákoně č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů13, a další. 

Pro úplnost zmíním ještě normy obsahující úpravu pro přestupkové řízení 

důležitých institucí, které se na tomto řízení podílejí. Tyto normy tedy neobsahují 

ustanovení upravující přestupkové řízení, ale obsahují úpravu vzdáleně se 

přestupkového řízení dotýkající, např. úprava práv a povinností orgánů Policie ČR 

při podávání vysvětlení Policii ČR, podmínky pro zřizování komisí pro 

projednávání přestupků, atd. Např. tedy zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a 

další. 

Právní úprava přestupkového řízení je tedy značně roztříštěná a v určitých 

svých částech se v různých zákonech právní úprava překrývá a může se stát, že si 

bude vzájemně odporovat, proto je důležité vymezit určité zásady pro použití 

jednotlivých pramenů při postupu v řízení o přestupcích při řešení otázky, podle 

kterého zákona se v řízení o přestupku postupuje. Nejdříve je třeba zjistit, zda řešení 

dané procesní otázky neobsahuje některý ze zvláštních zákonů, jiný než správní řád 

nebo zákon o přestupcích, upravující danou oblast, na kterou se spáchaný přestupek 

vztahuje. V případě, že tomu tak není, je třeba zjistit, zda danou problematiku neřeší 

zákon o přestupcích. Pokud ani zákon o přestupcích nám nedává odpověď, pak se 

použije obecné ustanovení správního řádu. Může se také stát, že řešení určité otázky 

nalezneme jak v zákoně o přestupcích, tak v obecné podobě ve správním řádu. 

V takovém případě budeme postupovat v souladu s výše uvedenými zásadami a 

                                                 
13 Např. ustanovení § 30 celního zákona „Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od 
osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu, přestupku, 
celního deliktu nebo jiného správního deliktu souvisejícího s porušením právních předpisů, jejichž 
prováděním jsou celní orgány pověřeny a jejich pachatele, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve 
stanovenou dobu dostavila na určené místo.“ 
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použije se tedy ustanovení přestupkového zákona, nicméně s respektováním 

základních zásad činnosti správních orgánů v souladu s výše uvedeným 

ustanovením § 177 správního řádu a principů stanovených správním řádem.  

Jak je vidět, jsou ustanovení o přestupkovém řízení obsažena v ustanoveních 

řady zvláštních (ve vztahu ke správnímu řádu) zákonů, proto bych kapitolu 

Prameny právní úpravy řízení o přestupcích v této diplomové práci ráda uzavřela 

citací odstavce z učebnice správního práva: „Kvalita správního procesu je ovšem 

závislá především na obecné správní úpravě, která proces sjednocuje 

prostřednictvím subsidiarity: použije se, nestanoví-li zvláštní zákony jinak. I při 

rozhodování, pro která jsou ve zvláštních zákonech rozsáhlejší odchýlení, tak 

zůstává parametrem určujícím především základní parametry procesu, zejména jeho 

zásady.“14 

4 Zásady řízení o přestupcích 

Považuji za důležité se krátkým stručným15 exkurzem zmínit o zásadách 

ovlivňujících přestupkové řízení. Zásady řízení neboli právní principy vymezuje 

obecně teorie práva jako právní pravidla vysokého stupně obecnosti, která jsou 

specifická pro všechna právní odvětví a která sehrávají důležitou roli v rámci 

aplikace práva, a tedy jsou důležité pro právní praxi. Základní zásady řízení 

obsahují obecné povinnosti, kterými se musí správní orgán řídit při veškerých svých 

postupech a musí být brány na zřetel zejména u jednotlivých procesních institutů, 

které mohou oslabovat práva účastníků řízení. 

Prameny zásad ovlivňující řízení o přestupcích vycházejí jednak ze zákona o 

přestupcích, kde jsou roztroušeny v jednotlivých ustanoveních části třetí tohoto 

zákona, ze správního řádu v souladu s § 51 zákona o přestupcích (a § 177 odst. 1 

správního řádu, který stanoví nutnost použití základních zásad činnosti správních 

                                                 
14 Vopálka, V. Kapitola XVI. Pojem správního řízení. In Hendrych, Dušan aj. Správní právo : 
obecná část, 7. vyd. Praha: C H BECK, 2009, str. 370. 
15 Problematika zásad ovlivňujících přestupkové řízení a související rozsáhlé judikatury by sama o 
sobě stačila na rozsah samostatné diplomové práce, protože tyto zásady prostupují každým 
institutem přestupkového řízení, proto se omezuji na pouhé stručné zmínky o nejdůležitějších, nikoli 
všech, zásadách na toto řízení dopadajících a některé z nich krátce definuji, přičemž některé zásady 
definuji dále v této diplomové práci u jednotlivých procesních institutů, na které konkrétně dopadají.  
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orgánů i v případě, že se správního řádu neužije), z ústavního pořádku ČR16, ze 

kterého vychází zejména obecné právní principy, a mezinárodních smluv, jimiž je 

Česká republika vázána, a také za použití analogie z trestního řádu17. Jednotlivé 

zásady jsou často upraveny ve více výše uvedených pramenech a vzájemně se 

prolínají, některé zásady naopak nejsou uvedeny v pramenech výslovně, ale jsou 

odvozovány judikaturou18, proto pro mě bylo velice těžké stanovit jednoznačnou 

klasifikaci zásad dopadajících na přestupkové řízení. 

Jako jeden z nejdůležitějších obecných principů dopadající na přestupkové 

řízení bych za všechny uvedla princip zákonnosti vycházející z čl. 2 odst. 3 Ústavy 

a článku 2 odstavce 2 Listiny, které stanoví, že státní moc může být uplatňována jen 

v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 

Zásada zákonnosti má pak z hlediska přestupkového řízení rozměr zásady řádného 

zákonného procesu, o kterém pojednávám dále. 

Za základní zásady přestupkového řízení uvádím nejdůležitější následující 

zásady: zásadu řádného zákonného procesu (stíhání jen ze zákonných důvodů, proti 

nikomu nesmí být vedeno řízení o správním deliktu jinak než ze zákonných důvodů 

a způsobem, který stanoví zákon, tato zásada souvisí s právem na spravedlivý 

                                                 
16 Přestože Ústava ani Listina požadavky na správní trestání nestanoví (čl. 39 a 40 Listiny se 
vztahuje výslovně na trestné činy), lze dovodit z obecných ústavních požadavků na uplatňování 
veřejné moci, z obecných principů demokratického a právního státu a požadavků v mezinárodních 
smlouvách, jimiž je Česká republika vázána (zejména Úmluvy), a navazující judikatury ESLP, ÚS a 
správních soudů, že základní principy vztahující se na soudní trestání je třeba respektovat i v oblasti 
správního trestání. 
17 Po vstupu České republiky do Evropské unie je nutné sledovat i právní úpravu na komunitární 
úrovni a zásady, které nám přináší. Na poli Rady Evropy se ukládání sankcí věnuje Doporučení 
Výboru ministrů Rady Evropy č. R(91)1 o správněprávních sankcích. Toto doporučení zakotvuje 
deset základních principů, s přihlédnutím k nimž mají být správní sankce ukládány. Jedná se o 
základní standardy, jichž by se měl správní orgán přidržovat při ukládání sankcí. O tom, zda se 
v České republice postupuje v souladu s tímto doporučením, pojednává článek Lucie Madleňákové 
(Madleňáková, L. Probíhá v ČR řízení o uložení správních sankcí a jejich ukládání dle zásad Rady 
Evropy?, Správní právo. 2010, roč. 43, č. 2, str. 65-89), která srovnává těchto deset jednotlivých 
principů se zásadami přestupkového řízení. Doporučení stanoví zejména zásady uplatňující se 
rovněž v řízení trestním a mnohdy jsou dle názoru autorky článku z trestního řízení analogicky 
odvozeny. 
18 Příkladem zde uvádím výčet judikátů z bohaté judikatury Evropského soudu pro lidská práva 
týkajících se jednotlivých zásad; k principu zákonnosti – Khan v. Spojené království z 12.5.2000, 
Schenk v. Švýcarsko z 12.7.1988, k zásadě ne bis in idem bylo vydáno několik rozsudků, kde ESLP 
vyjádřil postupem času měnící se názor na porušení této zásady v souvislosti dvojího potrestání 
jednoho protiprávního jednání obviněného za přestupek i trestný čin – aktuální názor ESLP na tuto 
problematiku v Sailer v. Rakousko z 6.6.2002, dřívější stanovisko např. v Gradinger v. Rakousko 
z 23.10.1995, právo nepřispívat k vlastnímu obvinění – John Murray v. Spojené království 
z 8.2.1996. 
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proces, který uvádím v další kapitole této práce), zásadu ne bis in idem (nikdo 

nemůže být postižen za jedno protiprávní jednání dvakrát – není ale porušením této 

zásady, pokud někdo svým jednáním naplní dvě skutkové podstaty přestupků, 

přičemž k jednání o každém z nich bude příslušný jiný orgán, přičemž oba příslušné 

orgány přestupky projednají a uloží za ně sankci), zásadu presumpce neviny (na 

obviněného se hledí jako by byl nevinný, dokud není pravomocným rozhodnutím 

vyslovena vina) a z ní vycházející princip in dubio pro reo (v pochybnostech ve 

prospěch obviněného) a právo nepřispívat k vlastnímu obvinění, a zásadu práva na 

obhajobu (zásada práva na obhajobu zahrnuje pod sebou řadu procesních práv 

obviněného, např. právo obviněného vyjádřit se ke všem podkladů a zjištěním 

vedoucím k vydání rozhodnutí a navrhovat další podklady, právo na svou obhajobu 

uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy, právo na včasné seznámení s povahou 

obvinění proti němu a poskytnutí přiměřené lhůty pro přípravu obhajoby). 

V neposlední řadě přestupkové řízení jako řízení správní ovládají obecné 

základní zásady činnosti správních orgánů upravené v §§ 2 až 8 správního řádu 

modifikované v některých případech zákonem o přestupcích. 

5 Právo na spravedlivý proces 

Na tomto místě také krátce pojednám o právu na spravedlivý proces, které je 

jedním z důležitých základních práv a jedno z nejdůležitějších práv pro řízení o 

přestupcích, pro které stanoví meze a hranice činnosti a postupu správních orgánů 

před jejich libovůlí obdobně jako soudů a soudců v trestním řízení. Právo na 

spravedlivý proces zaujímá v demokratické společnosti významné místo a je 

základním kamenem demokratického právního státu19. 

                                                 
19 Námitka porušení práva na spravedlivý proces je zřejmě vůbec nejčastější agendou jak Ústavního 
soudu, tak Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ústavní soud a ESLP každoročně 
konstatují porušení tohoto práva u několika stovek stěžovatelů. Nejčastější případy porušování práva 
na spravedlivý proces českými soudy jsou průtahy v řízení, ustanovování formálních, nečinných 
opatrovníků, porušování práva na obhajobu, nedostatky v trestním řízení s cizinci, nahodilé 
obsazování soudních senátů, aj. 
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Právo na spravedlivý proces je zakotveno zejména na mezinárodní úrovni v 

čl. 6 Úmluvy a v čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod20. 

Obsahem práva na spravedlivý proces je široký katalog dílčích procesních 

práv. Pro vymezení práva na spravedlivý proces budu pro účely této kapitoly 

vycházet pouze z článku 6 Úmluvy. „Základem článku 6 EÚLP je požadavek, aby 

kvalita procesu odpovídala určitým právům a povinnostem, o nichž je jednáno, a to 

bez ohledu na odvětví práva, upravujícím rozhodování, bez ohledu na příslušnost 

těch či oněch orgánů. Konstrukce procesních vztahů je určena významem práv, o 

kterých má být rozhodováno nebo jichž se rozhodnutí může dotknout.“21 

Pro řízení o přestupcích před správními orgány jsou významné zejména čl. 6 

odst. 2 a 3 Úmluvy, které stanoví jednak zásadu, že každý, kdo je obviněn z 

trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána 

zákonným způsobem, a minimální práva obviněného z trestného činu22. Tato 

ustanovení Úmluvy hovoří sice o obviněném z trestného činu, nicméně pro řízení o 

přestupcích byl vydán evropským soudem pro lidská práva důležitý rozsudek23, 

který jednou provždy odstranil pochybnosti o tom, že pojem trestní obvinění se 

netýká pouze trestního řízení prováděného podle trestního řádu, tak jak ho chápeme 

v našem právním řádu, ale vztahuje se také na jiná „trestní obvinění“. Z odůvodnění 

rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2.9.1998 č. 1/1999, J-ESLP č. 

34/1999, Lauko proti Slovensku, vyplývá, že označení jednání vnitrostátním 

právem za „trestné“ má pouze relativní hodnotu. Stačí, je-li čin svou povahou 

„trestný“ z pohledu Úmluvy, nebo je-li dotčená osoba vystavena riziku trestu, který 

                                                 
20 Judikatura Ústavního soudu vytvořila doktrínu, podle níž je právo na spravedlivý proces 
komplexně tvořeno celou pátou hlavou Listiny, a zahrnuje tak princip nezávislosti a nestrannosti 
soudce, právo na zákonného soudce, právo na obhajobu, právo na přiměřenou dobu řízení, 
presumpci neviny, právo na tlumočníka, právo vyjadřovat se k důkazům a navrhovat je, zásadu 
rovnosti zbraní, zákaz retroaktivity, zásadu in dubio pro reo aj. 
21 Vopálka, V. Kapitola XIX. Právo na spravedlivý proces. In Hendrych, Dušan aj. Správní právo : 
obecná část, 7. vyd. Praha: C H BECK, 2009, str. 429. 
22 Čl. 6 odst. 3. Úmluvy „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být 
neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti 
němu; b) mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za 
pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu 
byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat 
svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, 
jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému 
před soudem nebo tímto jazykem nemluví.“ 
23Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2.9.1998 č. 1/1999, J-ESLP č. 34/1999, 
Lauko proti Slovensku. 
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svou povahou a stupněm závažnosti spadá do „trestní oblasti“, přitom se bere zřetel 

na předmět a cíl úpravy v článku 6 Úmluvy. Východiska pro posouzení, zda jde o 

„trestní obvinění“ ve smyslu čl. 6 Úmluvy pak můžeme najít ještě v řadě dalších 

rozhodnutí ESLP, např. rozhodnutí Engel et al. v. Německo ze dne 8.6.1976 nebo 

Öztürk v. Německo z roku 1987. 

Čl. 6 odst. 1 Úmluvy pak stanoví právo každého na to, aby jeho záležitost 

byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným 

soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo 

závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Z hlediska 

řízení o přestupcích tak stanoví čl. 6 odst. 1 Úmluvy právo každého na úplné 

přezkoumání (tzn. jak z hlediska otázek právních tak skutkových) rozhodnutí 

správního orgánu nezávislým a nestranným tribunálem24. Tento požadavek se až do 

konce roku 2002 neslučoval s právním řádem ČR. Nálezem č. 126/1996 USn., sv. 6, 

byl zjištěn nesoulad právního řádu ČR a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jelikož v koncepci 

právního soudnictví bylo možné přezkoumat pouze zákonnost rozhodnutí správních 

orgánů, nikoli však měnit skutkový stav rozhodnutí. Nálezem Ústavního soudu č. 

96/2001 USn. – II., sv. 22, pak byl tento nesoulad odstraněn, zejména zrušením 

části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, která byla posléze novelizována zákonem č. 151/2002 Sb. Soudní řád 

správní a nová část pátá zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, již reagují na požadavky stanovené čl. 6 odst. 1 Úmluvy. 

V souladu s Úmluvou musím zmínit ještě rozsudek Evropského soudu pro 

lidská práva ze dne 3.5.2001, J-ESLP č. 198/2002, J.B. proti Švýcarsku, který 

potvrdil v Úmluvě výslovně nezmíněné právo nepřispívat k vlastnímu obvinění. 

„Právo zachovat mlčenlivost a právo nepřispívat k vlastnímu obvinění jsou 

všeobecně uznávané mezinárodní normy, které jsou jádrem pojmu spravedlivého 

procesu zakotveného v jejím článku 6 odst. 1.“ 

                                                 
24 Nemusí jít nutně o soud, byť v našem právním řádu požadavku čl. 6 odst. 1 Úmluvy vyhovují 
typově soudy, Úmluva nebrání vytváření dalších orgánů ovšem s tím požadavkem, že musí jít o 
nezávislý a nestranný orgán zřízený zákonem, který věc projedná v plné jurisdikci. 
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6 Subjekty přestupkového řízení 

Subjekty řízení o přestupcích můžeme označit jako činitele, kteří mají a 

vykonávají vlastním jménem vliv na průběh řízení, a kterým zákon dává k 

uskutečnění tohoto vlivu určitá procesní práva a povinnosti. Subjekty v řízení o 

přestupku tedy jsou správní orgány, které přestupkové řízení vedou a rozhodují o 

spáchaném přestupku a vině a sankci za něj, a účastníci řízení, jimiž jsou obviněný, 

osoba poškozená, navrhovatel u návrhových přestupků a vlastník věci, která může 

být zabrána, nebo byla zabrána. 

6.1 Příslušnost správních orgánů k řízení o přestupcích 

Řízení o přestupcích vede věcně a místně příslušný správní orgán. 

Odlišujeme tedy věcnou a místní příslušnost, součástí věcné příslušnosti je pak 

příslušnost funkční. Věcná příslušnost určuje správní orgán, který má z hlediska 

hmotného práva působnost a pravomoc v dané věci rozhodnout, zatímco místní 

příslušnost určuje, který z věcně příslušných orgánů bude příslušný k projednání 

z hlediska lokálního umístění správního orgánu. Funkční příslušnost pak určuje, 

který orgán v rámci hierarchie příslušného správního orgánu bude konkrétní věc 

projednávat a rozhodovat o ní v řízení o přestupku.  

„Zákonná úprava přestupkového práva vychází z toho, že projednávání 

přestupků je vždy výkonem státní správy, projednávají-li tedy přestupky orgány 

územních samosprávných celků, jde o výkon jejich přenesené působnosti“.25 Sám 

zákon o přestupcích stanoví v ustanovení § 95a, že působnost stanovená tímto 

zákonem krajskému úřadu, úřadům městských částí hlavního města Prahy, 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu je působností 

přenesenou. Ve svém výčtu v § 95a pominul sice zákon o přestupcích zvláštní 

orgány obcí, magistráty statutárních měst a magistrát hl. m. Prahy, ale i tam jde o 

přenesenou působnost. 

                                                 
25 Šturma, P. Nové jevy v právu na počátku 21. stol. III. : Proměny veřejného práva, vyd. Praha: 
Karolinum, 2009, str. 403 
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6.1.1 Věcná příslušnost 

Věcná příslušnost je stanovena spolu s funkční příslušností v ustanovení § 52 

a § 53 zákona o přestupcích. Zákon o přestupcích v obecné rovině určuje jako věcně 

příslušné v prvé řadě obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí, a jiné správní orgány, 

stanoví-li tak zvláštní zákon. Nelze ale opomenout i § 86 zákona o přestupcích, 

který stanoví jiné orgány, které mohou přestupky, ale pouze v rámci blokového 

řízení, projednat také, z čehož vyplývá, že výše uvedené jiné správní orgány jsou 

pak kromě zvláštních zákonů stanoveny také samotným zákonem o přestupcích.  

Příslušné jsou tedy v prvé řadě k projednání přestupků podle zákona o 

přestupcích obce, resp. obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí. V souladu 

s ustanovením § 95a zákona o přestupcích je projednávání přestupků a rozhodování 

o přestupcích a sankcí za ně přenesenou působností obce. Přestože § 95a hovoří 

v souvislosti s obcemi pouze o obecních úřadech, při vyřizování přestupků 

zvláštními orgány obce půjde rovněž o výkon přenesené působnosti, tedy o nepřímý 

výkon státní správy. Určení toho, zda jde o samostatnou nebo přenesenou působnost 

pak může mít význam například z hlediska možnosti přenést část přenesené 

působnosti na jinou obec. Může nastat situace, kdy obec nebude schopna tuto 

agendu v přenesené působnosti sama vyřizovat. V takovém případě umožňuje 

zákon o obcích za podmínek stanovených § 63 zákona o obcích takové obci uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou 

působností, na základě které pak budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou 

působnost nebo její část pro druhou obec.26  

6.1.2 Funkční příslušnost 

Na základě funkční příslušnosti, jak již bylo řečeno, zjistíme, který orgán v 

rámci hierarchie příslušného správního orgánu bude konkrétní věc projednávat a 

                                                 
26 K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu příslušného krajského úřadu, případně 
Ministerstva vnitra pokud by takovou veřejnoprávní smlouvu uzavíraly dvě obce s rozšířenou 
působností ve správním obvodu jednoho krajského úřadu (§ 66a zákona o obcích). Neuzavřela-li by 
obec takovou veřejnoprávní smlouvu a přesto by přestupkovou agendu vůbec nevyřizovala, pak 
rozhodne krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází, že tuto agendu bude pro ni 
vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří, resp. Ministerstvo vnitra 
rozhodne o tom, že činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností bude vykonávat jiný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností (§66b zákona o obcích). 
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rozhodovat o ní v řízení o přestupku. Přestupkový zákon v této souvislosti zmiňuje 

obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zvláštní orgány obcí, 

konkrétně komise k projednávání přestupků27. § 53 zákona o přestupcích 

v odstavcích 1 a 2 rozlišuje přestupky, k jejichž projednání jsou příslušné obce a 

obce s rozšířenou působností28. Přestupky stanovené § 53 odst. 1 mohou 

projednávat všechny obce, zákon však nestanoví konkrétní orgán příslušný k jejich 

projednání, je tedy na obcích samotných, zda k jejich projednání určí jako příslušný 

obecní úřad anebo zvláštní orgán obce. V souladu s ustanovením 86 písm. d) bodu 1 

pak může tyto přestupky projednávat také obecní policie v blokovém řízení, 

případně může obec přenést projednání těchto přestupků prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy (viz. výše) na jinou obec. § 53 odst. 2 pak určuje přestupky, 

k jejichž projednání je příslušný pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

jde o tzv. „zbytkové“ přestupky – tj. přestupky, k jejichž projednávání nejsou 

příslušné jiné správní orgány, a přestupky ve věcech, které obce s rozšířenou 

působností spravují, tady se zákon o přestupcích vyjádřil konkrétně, a není možné, 

aby obec s rozšířenou působností určila k projednání těchto přestupků jiný orgán 

než obecní úřad. Obecní policie pak může tyto přestupky projednávat v blokovém 

řízení pouze tehdy, pokud tak výslovně stanoví zákon, resp. § 86 zákona o 

přestupcích. Pouze v případě územně členěných statutárních měst umožňuje zákon 

o obcích, konkrétně § 139 odst. 2, aby statutární město statutem určilo městské 

obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti 

přenesenou působnost svěřenou zvláštními orgány obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností, obdobnou úpravu obsahuje zákon o hlavním městě Praze - 

§ 32 odst. 2 tohoto zákona. 

Pro hlavní město Prahu je zákonem o přestupcích ustanovením § 53 odst. 4 

vymezena a rozdělena působnost s odkazem na působnost obcí a obcí s rozšířenou 

působností, a to tak, že všem městským částem přísluší projednávat stejné 

přestupky jako obcím podle § 53 odst. 1, s tím omezením, že přestupky proti 

pořádku ve státní správě mohou projednat jen ve věcech, které jsou jim svěřeny, a 

                                                 
27 Zákon o přestupcích přímo stanoví v § 53 odst. 3 podmínky, za kterých komise jedná a rozhoduje. 
28 Obce s rozšířenou působností vymezuje zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. 
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pouze těm úřadům městských částí, které jsou vymezeny Statutem hlavního města 

Prahy29, pak přísluší působnost k projednání stejných přestupků jako obcím 

s rozšířenou působností. Zákon o přestupcích pak zcela opomíjí vymezení 

působnosti pro projednávání přestupků také pro ostatní územně členěná statutární 

města. V souladu s § 130 zákona o obcích pak musíme hledat vymezení příslušnosti 

k projednávání přestupků ve statutu toho kterého konkrétního města, kde je 

vymezena pravomoc orgánů města a orgánů městských částí a obvodů na úseku 

samostatné a přenesené působnosti. Je tedy zcela na statutárním městě, jak 

působnost mezi orgány statutárního města a městské části, resp. obvody, rozdělí a 

vymezí ve statutu.  

6.1.3 Místní příslušnost 

Místní příslušnost upravuje § 55 zákona o přestupcích.  

Ustanovení § 55 odst. 1 zákona o přestupcích stanoví, že místní příslušnost 

správního orgánu k projednání přestupku se řídí místem spáchání tohoto přestupku. 

Místem spáchání přestupku je pak v případě, že místo nelze jednoznačně určit (u 

přestupků pokračujících, hromadných nebo trvajících), místo, kde byl přestupek 

dokončen. V případě, že se nepodaří spolehlivě zjistit, kde byl přestupek spáchán, 

bude k jeho projednání místně příslušný správní orgán určený podle trvalého pobytu 

pachatele, případně posledního známého trvalého pobytu pachatele.  

Stejně se určí místní příslušnost správního orgánu v případě, kdy byl 

přestupek spáchán v cizině státním občanem České republiky anebo cizincem, který 

má trvalý pobyt na našem území. Považuji za nutné na tomto místě zmínit 

ustanovení § 8 zákona o přestupcích, který v odst. 1 stanoví, že podle zákona o 

přestupcích nebo jiného zákona se posuzuje přestupek, který byl spáchán na území 

ČR30, v odstavci 2 pak stanoví výjimky (a je tak průlomem do principu teritoriality) 

a vyjmenovává přestupky, které se rovněž projednají podle zákona o přestupcích, 

                                                 
29 Statut hlavního města Prahy má podobu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy. 
30 § 8 odst. 1 zákona o přestupcích upravuje místní působnost zákona o přestupcích, která je 
ovládána principem teritoriality, tzn. že působnost zákona o přestupcích a jiných zákonů, ve kterých 
jsou přestupky výslovně označeny, se vztahuje na území ČR bez ohledu na to, kdo přestupek 
spáchal. 
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byť byly spáchány mimo území ČR, a to za podmínky, že takový přestupek spáchal 

v cizině občan ČR nebo cizinec, který má trvalý pobyt na území ČR, pokud takové 

jednání nebylo již v cizině projednáno31. Jiné přestupky než vyjmenované v § 8 

odst. 2 spáchané v cizině občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem na území 

ČR se pak posuzují podle zákona o přestupcích nebo jiného zákona jen tehdy, 

pokud jím uvedená osoba porušila povinnost, kterou má podle platných právních 

předpisů České republiky mimo území ČR, nebo jestliže to vyplývá z vyhlášených 

mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána. Příslušnost správního 

orgánu k projednání výše uvedených přestupků se tak v souladu s ustanovením § 55 

odst. 2 zákona o přestupcích bude řídit místem trvalého pobytu pachatele nebo 

místem posledního známého trvalého pobytu pachatele. 

Vazba místa spáchání přestupku a příslušnosti správního orgánu 

k rozhodování o tomto přestupku je důležitá, a to zejména z hlediska budoucího 

dokazování v řízení o přestupku, zejména důkazů probíhajících na místě spáchání 

přestupku, např. ohledání, rekognice, apod., a tedy snadnějšímu projednání 

přestupku, proto je místo spáchání přestupku na prvním místě při určování místní 

příslušnosti správního orgánu. Ovšem k usnadnění nebo z jiného důležitého důvodu 

zákon o přestupcích umožňuje správnímu orgánu postoupit věc jinému věcně 

příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo 

pracuje, a to i bez souhlasu účastníků řízení. Je zcela na posouzení správního 

orgánu, zda existují důvody pro postoupení věci jinému věcně příslušnému orgánu 

podle § 55 odst. 3 zákona o přestupcích. K tomuto postoupení může dojít jak na 

žádost, tak z moci úřední, zákon o přestupcích rovněž neřeší, jakou formou 

k postoupení dochází, ani zda je třeba souhlasu orgánu, kterému se věc postupuje. 

Vzhledem k podpůrnosti správního řádu a podobného ustanovení § 131 odst. 5 

správního řádu, se domnívám, že by správní orgán postupoval věc podle § 55 odst. 

3 usnesením a bez nutnosti opatřit si souhlas správního orgánu, kterému věc 

postupuje. Správní orgán, kterému bylo postoupeno, může věc vrátit správnímu 

orgánu postupujícímu, pokud je zřejmé, že k projednání dané věci není příslušný, 

např. věc byla omylem zaslána jinému správnímu orgánu), ale pouze se souhlasem 

                                                 
31 Jde o přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přestupcích a 
přestupek proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích. 
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nejblíže společně nadřízeného správního orgánu v souladu s § 12 právního řádu. 

V případě, že ale nepříslušnost správního orgánu není zřejmá, pak dle praxe bude 

následující postup probíhat dle ustanovení § 11 odst. 2 správního řádu a místní 

příslušnost určí usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán, do jehož 

působnosti rozhodovaná věc náleží, protože půjde nejčastěji o rozhodnutí sporu, zda 

v důsledku postoupení dojde k usnadnění projednání přestupku, jak je stanoveno § 

55 odst. 3 zákona o přestupcích. 

Může se stát, že k projednání přestupku bude příslušných více správních 

orgánů32. Hypoteticky může nastat situace, kdy k přestupku, např. ke krádeži 

kabelky, došlo při cestě vlakem z Prahy do Ústí nad Labem, osoba, která spáchala 

přestupek, nemá ani neměla trvalý pobyt v ČR, ale má trvalý pobyt v zahraničí. 

Místem spáchání by pak měla být všechna místa, kudy vlak během přisvojovacího 

jednání projel, a proto by místně příslušných bylo více správních orgánů. 

V takovém případě musíme řešení hledat v obecné úpravě správního řádu. 

Ustanovení § 11 odst. 2 stanoví, že je-li k projednání přestupku příslušných více 

správních orgánů, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána 

žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první, v případě že se nedohodnou 

jinak. Nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením 

nejblíže společně nadřízený správní orgán, do jehož působnosti rozhodovaná věc 

náleží.  

6.2 Jednotlivé orgány projednávající přestupky 

6.2.1 Obecní úřad 

Obecní úřad je obligatorním orgánem každé obce. V rámci obecního úřadu 

pak mohou být v souladu se zákonem o obcích zřízeny odbory a oddělení podle 

jednotlivých úseků činnosti obecního úřadu, např. právě projednávání přestupků. Je 

tedy na obci samotné, aby si určila organizační uspořádání obecního úřadu a určila, 

zda bude k projednání přestupků vůbec určen jeden popřípadě více odborů nebo 

oddělení podle druhu přestupků, anebo ne. Zaměstnanci obce zařazení do obecního 

                                                 
32 Je-li příslušných více orgánů k projednání jedné a téže věci, jedná se o pozitivní kompetenční 
konflikt. 
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úřadu, kteří se na rozhodování o přestupcích a sankci za ně podílejí, musí splňovat 

odborné předpoklady pro vyřizování přestupků a v souladu se zákonem o 

úřednících územních samosprávných celků, resp. jeho prováděcích vyhlášek, pak 

musí splnit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, resp. uznání její rovnocennosti 

například s ohledem na dosažené vzdělání. 

V případě, že je v souladu s § 53 odst. 3 zákona o přestupcích zřízena 

přestupková komise nebo komise rady obce, je nutné vymezit vzájemné působení 

obecního úřadu a těchto komisí v oblasti projednávání přestupků. Pokud dojde ke 

zřízení komise k projednávání přestupků, pak musí být v jejím statutu konkrétní 

vymezení přestupků, k jejichž projednání je příslušná. Starosta obce může komisi 

určit projednání všech přestupků, pak obecní úřad přestupkové řízení vůbec 

neprovádí. Anebo obecní úřad provádí zbytkovou agendu v případě, že komisi jsou 

určeny k projednání pouze některé druhy přestupků, které jsou ale přesně vymezeny 

ve statutu komise, jak je řečeno výše. 

6.2.2 Komise k projednávání přestupků jako zvláštní orgán obce 

Obec může fakultativně jako svůj zvláštní orgán zřídit komisi 

k projednávání přestupků. Obecné podmínky vzniku takového orgánu a jeho složení 

upravuje zákon o obcích33, konkrétní podmínky pak upravuje, jak již bylo řečeno 

výše, přestupkový zákon, konkrétně  ustanovení § 53 odst. 3 zákona o přestupcích. 

Tato komise musí mít minimálně tři členy a jejím předsedou může být pouze osoba 

s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí34 pro projednávání 

přestupků. Tito členové se usnášejí většinou hlasů a vztahují se na ně pravidla pro 

činnost kolegiálních orgánů podle § 134 správního řádu, resp. podle souvisejících 

ustanovení zákona o obcích (zejména § 122). Přestupkovou komisi zřizuje starosta 

obce na základě ustanovení § 106 odst. 1 zákona o obcích a zároveň stanoví v jejím 

statutu či zřizovací listině její působnost. Starosta rovněž jmenuje a odvolává členy 

této komise a starosta řeší případnou podjatost členů této komise.  

                                                 
33 § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
34 Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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6.2.3 Komise rady obce pověřená k projednávání přestupků 

Také rada obce může zřídit komisi k projednávání přestupků jako svůj 

výkonný orgán dle § 122 odst. 2 zákona o obcích. Ke zřízení komise rady obce jako 

výkonného orgánu na úseku projednávání přestupků je však potřeba svěření výkonu 

přenesené působnosti starostou radě obce po předchozím projednání s ředitelem 

krajského úřadu na základě § 103 odst. 4 písm. c) zákona o obcích. Členy komise 

rady obce pak jmenuje a odvolává rada obce. Požadavky na počet členů a na 

zvláštní odbornou způsobilost předsedy komise rady obce pověřené projednáváním 

přestupků jsou totožné jako u přestupkové komise, musí mít tedy minimálně tři 

členy a jejím předsedou může být pouze osoba s právnickým vzděláním nebo se 

zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků. Pro komisi rady obce 

pověřené k projednávání přestupků rovněž platí pravidla pro činnost kolegiálních 

orgánů. Ze své činnosti je komise rady obce obecně odpovědná radě obce, ve 

věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku však odpovídá podle § 122 

odst. 5 zákona o obcích starostovi. 

6.2.4 Orgány Policie ČR 

S účinností od 1.1.2009 již orgány Policie ČR neprojednávají žádný z přestupků, 

jejichž skutkové podstaty jsou upraveny v zákoně o přestupcích, jako tomu bylo do 

konce roku 2008. Nadále však orgány Policie ČR projednávají přestupky, pokud jim 

příslušnost k projednání stanoví zvláštní zákon. Můžeme tedy orgány Policie ČR 

podřadit pod tzv. jiné správní orgány podle § 52 písmene b). 

6.2.5 Jiné správní orgány 

Jiné správní orgány jsou příslušné k projednávání přestupků, stanoví-li tak 

zvláštní zákon (jiné správní orgány jsou pak kromě zvláštních zákonů stanoveny 

také samotným zákonem o přestupcích, jak jsem uvedla výše). Jsou jimi např. celní 

úřady, úřady práce, Česká plemenářská inspekce, Česká inspekce životního 

prostředí, krajské veterinární správy, katastrální úřady Hasičský záchranný sbor a 

další. Tyto orgány v zásadě projednávají skutkové podstaty přestupků, které 
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vyžadují odborný přístup a odborné posouzení věci ze strany správního orgánu. 

Domnívám se, že pod jiné správní orgány můžeme zařadit i obecní policii, která je 

příslušná projednávat přestupky v souladu s ustanovením § 86 písm. d) zákona o 

přestupcích. 

6.3 Účastníci řízení o přestupku 

6.3.1 Vymezení účastníků řízení 

Vedle správních orgánů jsou účastníci řízení druhým hlavním subjektem 

přestupkového řízení, bez kterého by nebylo možné přestupkové řízení vést. 

Účastníci řízení jsou vymezeni v § 72 přestupkového zákona, kde jsou vypočteny 

osoby, které mohou být účastníky přestupkového řízení, tento výčet je taxativní a 

nelze proto použít pro vymezení účastníků řízení o přestupku ustanovení § 27 a § 

28 správního řádu, a to ani subsidiárně. Účastníky řízení podle přestupkového 

zákona § 72 tedy mohou být pouze: 

- obviněný z přestupku, 

- poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené 

přestupkem, 

- vlastník věci, která může být zabrána, nebo byla zabrána, v části řízení 

týkající se zabrání věci, a  

- navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 

odst. 1. 

Dle praxe se často oznamovatelé přestupku, kteří se nestanou účastníky řízení 

o oznámeném přestupku např. jako osoba poškozená, považují za účastníky řízení, 

dožadují se informací o probíhajícím řízení a ukončení řízení, chtějí nahlížet do 

spisu. Jediné právo, které ale právní předpisy oznamovatelům přiznávají, je právo 

na vyrozumění o provedených opatřeních orgány Policie ČR dle ustanovení § 58 

odst. 4 zákona o přestupcích a právo na sdělení správního orgánu o tom, jak naložil 

s podnětem k zahájení řízení dle ustanovení § 42 správního řádu, obojí na základě 

žádosti oznamovatele. 
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6.3.2 Obviněný z přestupku  

Osobu obviněnou z přestupku dále vymezuje a přibližuje § 73 

přestupkového zákona.  

Občan, který je podezřelý ze spáchání přestupku se stává obviněným 

v okamžiku, v případě řízení zahájeného z moci úřední, zahájení řízení – a to 

zasláním oznámení správního orgánu o zahájení řízení. Praxe pak přináší různé 

situace, kdy oznámení správního orgánu o zahájení řízení může být nejenom 

písemnou formou, ale také ústní. „V praxi může dojít k tomu, že přímo v řízení o 

přestupku může být vůči některé jiné osobě přítomné projednávání přestupku, než 

je obviněný z přestupku, na místě zahájeno řízení jako proti dalšímu obviněnému. 

Přichází to v úvahu např. po výslechu svědka, z jehož výpovědi vyplyne důvodné 

podezření, že se sám dopustil jednání mající znaky přestupku.“35 Obviněným 

z přestupku se pak taková osoba stane sdělením obvinění této osobě a sdělením o 

zahájení řízení proti ní během jednání správního orgánu. Správní orgán o tom učiní 

záznam. 

V případě přestupkového řízení zahajovaného na návrh v souladu 

s ustanovením § 68 zákona o přestupcích se podezřelý stává obviněným z přestupku 

až okamžikem prvního úkonu správního orgánu vůči němu po zahájení řízení 

(řízení, které lze zahájit pouze na návrh, je zahájeno doručením návrhu správnímu 

orgánu) – tedy pravděpodobně uvědoměním osoby podezřelé ze spáchání přestupku 

formou přípisu správního orgánu o zahájení řízení o přestupku na základě návrhu 

navrhovatele. 

Obviněný má stejně jako ostatní účastníci řízení procesní práva a 

povinnosti36, ale u obviněného se zdůrazňuje nezadatelné právo na uplatňování 

skutečností a navrhování důkazů svědčících pro jeho obhajobu. Správní orgán je 

povinen dát obviněnému možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohl vyjádřit 

ke všem podkladům a důkazům a navrhovat jejich potřebné doplnění. Pokud 

správní orgán tuto povinnost nesplní a obviněnému nebude umožněno vyjádřit se ke 

všem těmto skutečnostem, byl by tento závadný postup důvodem ke zrušení 

                                                 
35 Červený, Z.; Šlauf, V. Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu 
souvisejících předpisů. 16.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 157. 
36 Viz dále. 
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rozhodnutí odvolacím orgánem nebo soudem v rámci případného soudního 

přezkumu. (Tuto povinnost ukládá správnímu orgánu správní řád v ustanovení 36 

odst. 3 vůči všem účastníkům řízení se stejnými účinky, pokud tuto povinnost 

nesplní.) Důkazní břemeno v přestupkovém řízení je na správním orgánu a proto 

obviněný má právo, nikoli povinnost, vypovídat. Je tedy na obviněném, jakým 

způsobem bude vystupovat před správním orgánem, zda bude svůj čin popírat nebo 

se k němu přizná a v řízení bude spolupracovat s orgánem vedoucím řízení při 

objasňování okolností tohoto činu. Stejně tak nemůže správní orgán usoudit 

z nečinnosti obviněného jeho vinu, jelikož uplatňování skutečností a navrhování 

důkazů svědčících pro jeho obhajobu je jeho právem, nikoli povinností. 

Jedině obviněný se může oproti ostatním účastníkům řízení odvolat proti 

rozhodnutí v plném rozsahu. Přestože se v této diplomové práci se nezaobírám tím, 

co se děje po vydání meritorního rozhodnutí v prvním stupni řízení, považuji za 

důležité zde uvést rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.1.2009, č.j. 1 

As 96/2008 – 115. Nejvyšší správní soud vyslovil v tomto rozhodnutí názor, že 

obviněný z přestupku může uplatňovat nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy v 

odvolání, s tím, že omezení stanovené v § 82 odst. 4 správního řádu na řízení o 

přestupku nedopadá. Může tedy uplatnit nové skutečnosti a důkazy, přestože tyto 

měl k dispozici již dříve. Z odůvodnění tohoto rozsudku: „Podle § 73 odst. 2 zákona 

o přestupcích má obviněný z přestupku právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, 

které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat 

důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. Tato práva náležejí 

obviněnému po celou dobu řízení o přestupku; zákon o přestupcích výslovně 

neomezuje jejich uplatňování na určitém stádium řízení (třeba v řízení v I. stupni), a 

takové omezení není možno dovodit ani z povahy věci. Je na obviněném, jakou 

procesní strategii zvolí. Může tedy od počátku do konce svůj čin popírat; přiznat se 

k němu a s orgánem vedoucím řízení spolupracovat při objasňování okolností činu; 

nebo se přiznat, poté (například v odvolání) ale svůj čin popřít a navrhovat důkazy 

svědčící pro tuto novou verzi. Obviněný v přestupkovém řízení není totiž povinen 

poskytovat správnímu orgánu při opakování podkladů pro vydání rozhodnutí 

veškerou potřebnou součinnost, z toho je nutno dovodit jak to, že může být 

procesně i zcela pasivní, tak to, že k procesní aktivitě se může rozhodnout i v 
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pozdější fázi řízení a správní orgán se musí s touto jeho aktivitou (v podobě 

uplatňování nových tvrzení a navrhování nových důkazů) vypořádat. Protichůdné 

postoje obviněného v různých fázích řízení jistě nijak neusnadňují správnímu 

orgánu jeho činnost; to ale nemůže být důvodem pro omezení práv obviněného v 

odvolacím řízení.“ V řízení o přestupku neplatí koncentrace řízení jako v obecném 

řízení správním. Tento názor podepřel Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 

2.9.2010, č.j. 9 As 39/2010 – 68, kde se vyslovil o nemožnosti aplikace zásady 

koncentrace řízení podle § 82 odst. 4 správního řádu v řízení o přestupku. 

Důležitým a nesporným právem obviněného je právo nepřispívat 

k vlastnímu obvinění stanovené (nikoli výslovně ale dovozené judikaturou ESLP) 

Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod jako součást práva na 

spravedlivý proces. Právo nepřispívat k vlastnímu obvinění předpokládá, že státní 

orgány se snaží svou argumentaci podložit, aniž by používaly důkazní materiály 

získané donucením nebo pod nátlakem, proti vůli „obviněného“. Tím že tyto 

imunity dotyčného chrání před bezprávním donucováním ze strany státních orgánů, 

přispívají k zabránění justičních omylů a k zajištění výsledků požadovaného čl. 6 

Úmluvy.37  

6.3.3 Poškozený  

„Poškozeným se v přestupkovém řízení rozumí fyzická nebo právnická 

osoba, které byla přestupkem způsobena majetková škoda, pokud výslovně 

uplatnila nárok na její náhradu (§ 70 odst. 1 PřestZ).“38 „Poškozený, který v 

přestupkovém řízení neuplatnil nárok na náhradu škody a který není ani 

navrhovatelem tohoto řízení, nemá postavení účastníka přestupkového řízení ve 

smyslu § 72 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“39 Účastenství 

poškozeného v řízení o přestupku je ale omezeno pouze na tu část přestupkového 

řízení, v níž se projednává nárok poškozeného na náhradu škody – tzv. adhezní 

řízení.  

                                                 
37 Z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3.5.2001, J-ESLP č. 198/2002, J.B. proti 
Švýcarsku. 
38 Prášková, H. Kapitola XX : Správní trestání. In Hendrych, Dušan aj. Správní právo : obecná část, 
7. vyd. Praha: C H BECK, 2009, str. 463. 
39 Z rozsudku nejvyššího správního soudu ze dne 29.8.2007, č.j. 2 As 73/2006 – 53. 
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Jak již bylo řečeno, v adhezním řízení se projednává nárok poškozeného, 

kterému byla způsobena majetková škoda. Majetkovou škodou je taková škoda, 

která je logicky způsobena na majetku poškozené osoby, tedy snížením hodnoty 

majetku této osoby. Obdobný názor zaujal i Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 8 

As 39/29, který říká, že „Škodou ve smyslu zákona o přestupcích je na rozdíl od 

trestního řízení (srov. § 43 odst. 1 trestního řádu) pouze škoda majetková. 

Majetkovou škodou se rozumí újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a 

je objektivně vyjádřitelná v penězích.“ Výkladem můžeme dovodit, že se může 

jednat také o ztrátu na výdělku v důsledku pracovní neschopnosti vzniklé 

spácháním přestupku, kterým byla osobě poškozené způsobena újma na zdraví 

(v jejímž důsledku pak byla tato osoba v pracovní neschopnosti). Jde tedy o to, aby 

újma byla vyjádřitelná v penězích a znamenala snížení hodnoty majetku 

poškozeného. 

Hranice maximální možné nahraditelné majetkové škody v řízení o 

přestupku není nikde stanovena. V přestupkovém řízení tak může být osobou 

poškozenou uplatněna majetková škoda bez omezení její výše a správní orgán musí 

rozhodnout o celé výši tohoto vzneseného nároku (§ 70 odst. 2 zákona o 

přestupcích neumožňuje rozhodnout správnímu orgánu pouze o části uplatněného 

nároku), a to buď uložením povinnosti obviněnému škodu nahradit anebo 

odkázáním poškozeného se svým nárokem na soud. Např. poškozená uplatňovala 

nárok na náhradu škody za ušlou mzdu za deset pracovních dní, správní orgán ale 

šetřením zjistil, že poškozená má nárok na náhradu škody za ušlou mzdu pouze za 7 

pracovních dní, správní orgán tedy poškozenou odkázal se svým nárokem na 

náhradu škody na soud, protože právní úprava mu neumožňuje rozhodnout pouze o 

části nároku. Pouze v případě přestupků proti majetku podle § 50 zákona o 

přestupcích je správní orgán povinen v případě, že by škoda převyšovala 5.000,-Kč, 

postoupit věc v souladu s ustanovením § 71 písm. a) zákona o přestupcích státnímu 

zástupci k posouzení, zda se nejedná o trestný čin. 

Literatura vesměs uvádí (konkrétně např. Jemelka, L. § 70. In Jemelka, L.; 

Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. 1. yyd. Praha 

: C.H. Beck, 2011, str. 333), že poškozeným v řízení o přestupku nemůže být 

pojišťovna, protože jí vzniká majetková škoda pouze nepřímo. Nicméně v rozporu s 
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tím přímo zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, za 

podmínek daných ustanovením § 129 tohoto zákona, stanoví, že pojišťovna má v 

řízení (správním i soudním) při šetření pojistné události postavení účastníka řízení.  

V souladu s tím, že účastenství poškozeného je omezeno na adhezní řízení, 

také poškozenému přísluší pouze omezený rozsah práva na podání odvolání. 

Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody. Správní orgán o náhradě 

škody nerozhodne, jestliže poškozený zemře, jelikož postavení poškozeného jako 

účastníka řízení nepřechází40 na právní nástupce.  

Za předpokladu, že poškozený uplatní svůj nárok na náhradu škody, správní 

orgán, který přestupek projednává, působí na obviněného, aby byla škoda 

dobrovolně nahrazena41 nebo, jestliže výše škody byla spolehlivě zjištěna42 a nebyla 

pachatelem dobrovolně uhrazena, uloží pachateli přestupku povinnost ji nahradit. 

Nebyla – li škoda dobrovolně nahrazena, případně nebyla pachateli uložena 

povinnost škodu nahradit, odkáže správní orgán poškozeného s jeho nárokem na 

náhradu škody na soud nebo jiný příslušný orgán. Rozhodnutí, v němž byla 

pachateli přestupku uložena povinnost škodu poškozenému nahradit, je exekučním 

titulem.43 

6.3.4 Vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána 

Vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, je zmíněn jako účastník 

řízení o přestupku v ustanovení § 72 zákona o přestupcích pod písmenem c). 

Ustanovením § 72 písmene c) zákona o přestupcích je tak zaručena ochrana 

majetkových práv třetích osob44. Vlastník zabrané věci je účastníkem 

                                                 
40 Naopak je tomu v řízení trestním. Srov. § 45 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a §70 odst. 3 zákona o přestupcích. 
41 § 70 odst. 1 zákona o přestupcích. 
42 „..nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé 
zjištění škody a její výše. Ustanovení nepočítá s tím, že by správní orgán mohl rozhodnout popřípadě 
jen o části uplatňovaného nároku na náhradu škody. Nebyl – li pro vyslovení povinnosti k náhradě 
celé uplatňované škody získán podle výsledků dokazování přesvědčivý doklad, nebo jestliže by bylo 
nutné provádět další složité dokazování, jež by zejména nežádoucně podstatně protáhlo řízení o 
přestupku, odkáže správní orgán poškozeného s jeho nárokem zpravidla na soud.“ Červený, Z.; 
Šlauf, V. Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisejících předpisů. 
16.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 154. 
43 Viz. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2005, č.j. 20 Cdo 796/2004. 
44 Zabrání věci je jedním z ochranných opatření podle § 16 zákona o přestupcích a specifikována v §  
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přestupkového řízení podobně jako poškozený pouze té části přestupkového řízení, 

ve které se projednává zabrání věci a stejně tak má omezené své právo na podání 

odvolání, a to tak, že může podat odvolání pouze do té části rozhodnutí, která se 

týká zabrání věci. 

6.3.5 Navrhovatel 

Navrhovatel je osoba postižená přestupkem uvedeným ve výčtu § 68 odst. 1 

zákona o přestupcích45, případně zákonný zástupce nebo opatrovník osoby 

postižené některým z těchto přestupků. „Zavedení kategorie návrhových přestupků 

do zákona o přestupcích znamená průlom do jinak platné zásady oficiality pro 

zahajování řízení o přestupku.”46 Důležitou podmínkou k zahájení řízení o 

přestupku podle § 68 přestupkového zákona je podání návrhu v zákonem stanovené 

lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o 

postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. 

6.3.6 Procesní způsobilost účastníků řízení 

Procesní způsobilost je způsobilost činit samostatně úkony v řízení. 

Přestupkový zákon se o procesní způsobilosti nezmiňuje. Vymezení procesní 

způsobilosti je odlišné u obviněného a ostatních účastníků řízení. 

Pro obecné vymezení procesní způsobilosti účastníků řízení použijeme § 29 

správního řádu, jehož vymezení se vztahuje na všechny účastníky přestupkového 
                                                                                                                                        
44 dokonč. pozn. z předch. str. 
18. Věc lze zabrat, náleží-li pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, nebo nenáleží-li pachateli 
přestupku nebo mu nenáleží zcela, a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný 
obecný zájem. Vlastníkem zabrané věci se stává stát. O zabrání věci lze rozhodnout do dvou let od 
spáchání jednání majícího znaky přestupku. 
45 Podle § 68 odst. 1 zákona o přestupcích se jedná o následující přestupky: přestupky podle § 49 
odst. 1 písm. b) a c) zákona o přestupcích, přestupky podle § 125c odst. 1 písm. h) zákona o 
silničním provozu a přestupky podle § 50 zákona o přestupcích spáchané mezi blízkými osobami, 
jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Návrhovými delikty tedy jsou 
jednak přestupky proti občanskému soužití, přestupek stanovený zákonem o silničním provozu, při 
kterém je způsobena dopravní nehoda, při níž je jinému ublíženo na zdraví, a přestupky majetkové. 
Z těchto přestupků je pouze přestupek ublížení na cti - § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích 
návrhovým přestupkem v obecné rovině a projednává se vždy pouze na návrh postižené osoby, 
zatímco zbývající přestupky z výčtu § 68 odst. 1 přestupkového se projednávají na návrh výhradně 
jen tehdy, došlo – li k nim mezi osobami blízkými. O osobách blízkých blíže citace č. 118. 
46 Červený, Z.; Šlauf, V. Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu 
souvisejících předpisů. 16.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 151. 
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řízení vyjma obviněného. V souladu s ustanovením § 29 správního řádu je každý 

způsobilý činit v řízení úkony samostatně v tom rozsahu, v jakém mu zákon 

přiznává způsobilost k právním úkonům. Správní řád zde odkazuje na způsobilost k 

právním úkonům stanovenou občanským zákoníkem, který stanoví, že plné právní 

způsobilosti fyzická osoba nabývá zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku věku 

nebo uzavřením manželství před dovršením osmnáctého roku věku. Nezletilí pak 

mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou 

přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Pokud byla 

způsobilost k právním úkonům fyzické osobě soudem omezena, nemá procesní 

způsobilost v rozsahu tohoto omezení, ale i přesto musí být takovým osobám 

umožněno se v řízení o přestupku vyjádřit, stejně jako osobám nezletilým, které 

dosud nemají procesní způsobilost v plném rozsahu. V řízení, jehož účastníkem je 

nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory, postupuje správní orgán tak, 

aby byl zjištěn jeho názor, a to buď přímo nebo prostřednictvím zástupce nebo 

příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Pro vymezení procesní způsobilosti obviněného ale nemůžeme ustanovení § 

29 správního řádu použít vzhledem k článku 6 Úmluvy (zejména čl. 6 odst. 3 písm. 

c) Úmluvy) a hlavě páté Listiny (zejména čl. 40 odst. 3 Listiny), které stanoví právo 

obviněného sám se v řízení hájit. Analogicky se na vymezení procesní způsobilosti 

obviněného použije ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu, který kromě výčtu práv 

obviněného v trestním řízení (a analogicky tedy v řízení o přestupcích) stanoví, že 

tato práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li zbaven způsobilosti k právním 

úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena. Obviněný 

z přestupku má tedy vždy plnou procesní způsobilost bez ohledu na jeho 

způsobilost k právním úkonům. 

6.3.7 Práva a povinnosti účastníků řízení 

Zákon o přestupcích se o právech a povinnostech účastníků řízení, vyjma 

ustanovení § 73 odst. 247, výslovně nezmiňuje. Znamená to, že zůstávají nedotčena 

                                                 
47 “Obviněný z přestupku má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a 
k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a 
opravné prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován.” § 73 odst. 2 z.o přestupcích. 



32 
 

a plně se uplatní všechna procesní práva a povinnosti, které správní řád přiznává 

účastníkům řízení v obecné rovině, a to zejména ustanovením §36 správního řádu. 

Příkladem lze uvést právo navrhovat důkazy, vyjádřit své stanovisko, právo na 

poskytnutí informací o řízení, povinnost prokázat se na požádání průkazem 

totožnosti, právo nahlížet do spisu48, aj.  

Vedle těchto obecných oprávnění náležejících všem účastníkům řízení má 

obviněný z přestupku navíc ještě tzv. práva speciální vyplývající např. 

z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod a zákona o přestupcích. Mezi tato 

speciální práva můžeme zahrnout právo být seznámen s obviněním proti němu, 

právo na poučení o svých právech, právo být přítomen při projednání věci, právo na 

přiměřený čas a možnost k přípravě obhajoby, právo zvolit si zástupce, právo 

vyjádřit se ke všem skutečnostem, právo navrhovat důkazy na svou obhajobu, právo 

neobviňovat sám sebe a další. 

6.3.8 Zastoupení účastníků v přestupkovém řízení 

Zákon o přestupcích možnosti zastoupení v řízení o přestupku nestanoví, 

proto se opět použije obecná úprava ve správním řádě, v § 31 a násl. V řízení o 

přestupku tak může být účastník zastoupen prostřednictvím zákonného zástupce, 

opatrovníka nebo zmocněnce. V případě, že si zájmy účastníků neodporují, mohou 

být zastoupeni společným zmocněncem nebo společným zástupcem. Zástupce v 

řízení vystupuje jménem zastoupeného a z úkonů zástupce vznikají práva a 

povinnosti přímo zastoupenému.  

Zastoupení zákonným zástupcem 

Zákonný zástupce zastupuje účastníka řízení v rozsahu, v jakém tento 

účastník nemá procesní způsobilost. 

Zastoupení opatrovníkem 

Nemá-li účastník, jehož procesní způsobilost je omezena, zákonného 

zástupce nebo nemůže-li jej zákonný zástupce zastupovat, správní orgán mu 

                                                 
48 § 38 správního řádu. 
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ustanoví opatrovníka. Funkce opatrovníka zaniká buď nabytím procesní 

způsobilosti účastníka, nebo nástupem zákonného zástupce na místo opatrovníka. 

Opatrovníka správní orgán ustanoví také v případě, kdy osoba účastníka není 

známa, nelze jí doručovat a v dalších obdobných případech taxativně vymezených 

v ustanovení § 32 odst. 2 správního řádu. V případech, kdy je ustanovován 

opatrovník účastníku z důvodu, že mu nelze prokazatelně doručovat nebo není 

znám, je ustanovení opatrovníka omezeno pouze na účastníky, kterým má být 

v řízení uložena povinnost nebo odňato právo – ostatním se opatrovník neustanoví, 

ale bude se jim, vyjma rozhodnutí o přestupku v souladu s § 80 zákona o 

přestupcích, doručovat veřejnou vyhláškou (více v závěru poradního sboru ministra 

vnitra ke správnímu řádu v závěru č. 28 ze dne 6.3.2006). 

Opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se 

opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu49. Opatrovníkem nemůže 

správní orgán ustanovit osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem na 

výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance. 

Je zásadně nevhodné, aby správní orgán ustanovil opatrovníkem účastníka řízení 

osobu podřízenou orgánu veřejné moci, který vede řízení, a to právě s ohledem na z 

toho plynoucí konflikt mezi povinnostmi vůči zaměstnavateli a vůči účastníkovi 

řízení50. Nejvyšší správní soud pak v rozsudku 9 As 80/2008 stanovil, že opatrovník 

musí se svým ustanovením do funkce souhlasit, třebaže to ze správního řádu 

nevyplývá. Správní orgán by měl tedy předem zjišťovat, zda osoba se svým 

ustanovením do funkce opatrovníka souhlasí. Opatrovník se své funkce ujímá 

dnem, kdy mu bylo oznámeno usnesení o ustanovení opatrovníkem. 

Účelem ustanovení opatrovníka je hlavně zajištění ochrany zájmů a 

základních práv účastníka řízení, jemuž je opatrovník ustanoven, což představuje 

mj. studium spisu, podávání vyjádření a vedení celého sporu za nepřítomného tak, 

jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce, nikoli v prvé řadě 

urychlení řízení, což vyjádřil také Ústavní soud v nálezu ze dne 19.5.2010, sp. zn. 

IV. ÚS 2992/08. Stejný názor vyjádřil i Jiří Turčín v článku “K institutu procesního 

                                                 
49 Opatrovníkem může být ustanovena jak osoba fyzická tak právnická. 
50 Více v rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 7.8.2007, sp. zn. II. ÚS 1090/07. 
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opatrovnictví podle správního řádu”51, který vidí jako jeden z hlavních problémů 

výběr osoby opatrovníka, protože právní úprava je natolik obecná, že umožňuje 

někdy až libovůli správních orgánů při ustanovování opatrovníka, vedenou snahou 

předmětné správní řízení především rychle a bez komplikací ukončit. 

Zastoupení na základě plné moci 

Na základě písemné plné moci nebo plné moci udělené ústně do protokolu 

může účastník řízení v souladu s § 33 správního řádu zmocnit k zastupování 

v řízení kohokoliv, kdo má procesní způsobilost. V téže věci může mít účastník 

současně pouze jednoho zmocněnce, zmocněnec se ale, pokud je k tomu plnou 

mocí oprávněn, popř. pokud to připouští zvláštní zákon, může dát zastoupit další 

osobou - substitutem. V případě ale, že si zmocněnec zvolí substituta a správní 

orgán by doručoval tomuto substitutovi, pak by takové doručení nebylo účinným 

doručením a nevyvolávalo by tytéž právní účinky jako v případě doručování 

zmocněnci, jak potvrdil Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 4.11.2003, č.j. 1 

As 4/2003 – 50. 

V praxi se často stává, že si obviněný z přestupku zvolí zástupce, který má 

adresu pro doručování v cizině, konkrétně např. v Kuvajtu. Poradní sbor ministra 

vnitra ČR k této problematice zaujal stanovisko (zveřejněné v zápisu z jednání na 

konzultačním dni 9.9.2008), že k takto zvolenému zmocněnci by neměl správní 

orgán přihlížet a o tom by měl obviněného vyrozumět. Zmocnění osoby pobývající 

v zahraničí je dle mého názoru vedeno cílem obviněného zpomalit řízení o 

přestupku a znemožnit jeho provedení v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona 

o přestupcích. Je tak úkonem odporujícím smyslu zastoupení a je v rozporu se 

zásadami stanovenými správním řádem - § 2 odst. 4 správního řádu, aby přijaté 

řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, a § 6 odst. 1 správního řádu, vyřizovat 

věci bez zbytečných průtahů. Přesto Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 

27.6.2006, č.j. 5 As 48/2004 – 76, vyslovil názor, že i takovému zmocněnci by měl 

správní orgán doručovat přes zjevnou účelovost jeho volby. Lze dodat, že některé 

správní orgány v podobných případech ustanovují zmocněnci opatrovníka, na což 

pak účastníci reagují změnou zmocněnce. 

                                                 
51 Turčín, J. K institutu procesního opatrovnictví podle správního řádu. Správní právo. 2010, roč. 43, 
č. 7, str. 385-401. 
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7 Postup před zahájením řízení o přestupku 

Před tím než správní orgán zahájí vlastní řízení o přestupku, vyvíjí aktivitu 

směrem ke zjištění a důkladnějšímu prošetření podezření ze spáchání přestupku, 

např. zda došlo ke spáchání přestupku, zda přestupek spáchal obviněný, jestli 

nedošlo k zániku odpovědnosti za přestupek atd., a k získání odpovědí na tyto 

otázky využívá řadu institutů, které správnímu orgánu dává k dispozici právní 

úprava a které správnímu orgánu pomáhají postupovat v souladu se zásadou 

procesní ekonomie a hospodárnosti. V důsledku odpovědí na tyto otázky se pak 

může stát, že vlastní řízení o přestupku nebude správním orgánem ani zahájeno. 

7.1 Oznámení přestupku 

Dozvědět se o spáchání přestupku může správní orgán z různých zdrojů. 

Může jít například o oznámení orgánu policie, obce, jakékoliv právnické nebo 

fyzické osoby bez ohledu na státní příslušnost, může jít o úřední záznam o zjištění 

přestupku, ale také o zjištění správního orgánu z vlastní činnosti, atd.  

Pro státní orgány, orgány policie a obce je stanovena v zákoně o přestupcích 

obligatorní povinnost oznamovat správním orgánům přestupky, o kterých se dozví, 

pokud nejsou samy příslušné o nich rozhodnout. O tom dále pojednávám 

v podkapitole Součinnost. 

Nejčastěji jsou podněty k zahájení přestupkového řízení podávány orgány 

Policie ČR nebo obecní policie, které samy jednak odhalují a rovněž přijímají 

oznámení o přestupcích od soukromoprávních osob. V rámci součinnosti (viz dále) 

mají orgány Policie ČR povinnost u taxativně stanovených přestupků provést před 

oznámením příslušnému správnímu orgánu nezbytná šetření. 

Státní orgány, orgány policie a obce oznamují přestupky příslušnému 

správnímu orgánu nejčastěji formou úředního záznamu o spáchání přestupku. Tyto 

úřední záznamy pak bývají v praxi někdy chybně označovány v přestupkovém 

řízení za důkazní prostředek. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

22.1.2009, č. j. 1 As 96/2008 – 115, je ale úřední záznam o tom, že byl spáchán 

přestupek a kdo je z jeho spáchání podezřelý, pouze zprostředkovatelem předběžné 

informace o věci. Nelze jej však považovat za důkazní prostředek. K dokazování 
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průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouží mj. svědecký výslech osoby, 

která úřední záznam pořídila, nikoli tento záznam. 

Forma oznámení o spáchaném přestupku není nijak specifikována, fakticky se 

jedná o podnět k zahájení řízení z moci úřední, který může mít jakoukoli podobu, 

protože s ohledem na § 42 správního řádu jsou správní orgány povinny přijímat 

podněty k tomu, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Zpravidla bude mít ale 

podobu písemnou. 

Správní orgán posoudí, zda je oznámení o přestupku dostatečným podkladem 

pro zahájení přestupkového řízení, jinak sám nebo v součinnosti se státními orgány 

nebo orgány Policie ČR prošetří, zda se oznámený skutek stal, zda jde o přestupek, 

dále zjistí osobu, která je podezřelá ze spáchání přestupku a zajistí důkazní 

prostředky k přestupkovému řízení.  

Obdrží-li správní orgán podání, které by mohlo vést k řízení o přestupku, 

k jehož projednání není věcně, místně nebo funkčně příslušný, postoupí je 

bezodkladně příslušnému správnímu orgánu a podatele o tomto svém postupu 

vyrozumí52. 

V praxi se stává, že došlé oznámení o přestupku je oznámením o přestupku, 

který lze projednat pouze na návrh v souladu s ustanovením § 68 zákona o 

přestupcích. V takovém případě by správní orgán měl uvědomit osobu, na základě 

jejíhož návrhu lze přestupek projednat, a čekat, zda návrh podá.  

Účelem  této přípravné fáze před zahájením přestupkového řízení je zjistit, 

zda jsou dány zákonné podmínky pro provedení přestupkového řízení před 

správním orgánem. V souladu se zásadou oficiality je povinen správní orgán 

přijmout a zabývat se každým podnětem, který odůvodňuje podezření ze spáchání 

přestupku, zároveň však v souladu se zásadou hospodárnosti řízení musí být každý 

přestupek řádně prošetřen, aby se správní orgán nadále zbytečně nezdržoval ve 

vlastním řízení o přestupku nedostatečně objasněným případem.  

S oznámením se tedy po přijetí správním orgánem děje následující. Buď ho 

správní orgán dále sám prošetří, případně o došetření požádá státní orgán nebo 

orgán Policie ČR, nebo postoupí oznámení příslušnému správnímu orgánu, pokud 

sám není příslušný, věc postoupí podle § 71, případně věc odloží podle § 66 zákona 
                                                 
52 §12 správního řádu. 
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o přestupcích. Považuje-li správní orgán oznámení za dostatečné, zahájí správní 

orgán přestupkové řízení. 

7.2 Součinnost 

Koncepce přestupkového řízení vychází z požadavku rychlého a 

hospodárného řízení. V rámci rychlosti a hospodárnosti řízení je žádoucí spolupráce 

mezi jednotlivými správními orgány (články veřejné správy), která spočívá jednak 

ve stanovené povinnosti oznamovat přestupky, o kterých se orgán dozví, není-li 

sám příslušný k jejich projednání, v povinnosti orgánů Policie ČR u taxativně 

stanovených přestupků provést před oznámením příslušnému správnímu orgánu 

nezbytná šetření, a v neposlední řadě v provedení úkonů potřebných k projednání 

přestupku na základě žádosti příslušného správního orgánu. 

Institut součinnosti různých subjektů se správními orgány projednávající 

přestupky nahradil dřívější institut objasňování53. Státní orgány, orgány Policie ČR 

a orgány obce jsou tak v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona o přestupcích 

povinni oznámit příslušným správním orgánům přestupky, o kterých se dozví a 

nejsou samy příslušné k jejich projednání. Forma tohoto oznámení není nijak 

specifikována, může mít tedy s ohledem na § 42 správního řádu jakoukoli podobu, i 

když zpravidla bude v podobě písemné. Zákon o přestupcích ale blíže specifikuje, 

co je obsahem tohoto oznámení, a to zejména označení přestupku, který je ve 

skutku spatřován. Oznamovatel dále dodá spolu s oznámením o přestupku 

příslušnému správnímu orgánu důkazní prostředky, které jsou mu známy, a jiné 

skutečnosti potřebné k prokázání toho, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou 

osobou, pokud takové informace má, což všechno přispívá k orientaci správního 

orgánu ve věci a rychlejšímu uchopení a rozhodnutí o věci v přestupkovém řízení, 

tak jak je to cílem koncepce součinnosti. V oznámení pak může oznamovatel uvést i 

další skutečnosti, např. popis rozsahu škody a další.  

                                                 
53 Institut objasňování byl součástí zákona o přestupcích do 31.5.1995, v §58 a §59. Objasňování 
přestupků prováděly orgány policie u taxativně stanovených přestupků a konalo se na základě 
vlastního šetření orgánu policie nebo na základě oznámení občana, organizace nebo orgánu o 
přestupku. 
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Oznamovací povinnost je pak zakotvena také v dalších právních předpisech, 

např. § 10 odst. 2 zákona o obecní policii, kde je stanovena povinnost strážníka 

obecní policie oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek.  

Ustanovení §58 odstavce 2 taxativně vymezuje přestupky54, u kterých mají 

orgány Policie ČR povinnost doplňovat oznámení o přestupku o nezbytná šetření ke 

zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků 

nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. Tato povinnost se 

vztahuje pouze na orgány Policie ČR, a to z toho důvodu, že Policie ČR je na rozdíl 

od ostatních orgánů vyjmenovaných v § 58 odst. 1 zákona o přestupcích, 

kvalifikovanější pro odhalování přestupků a zákon o Policii ČR dává orgánům 

Policie ČR velkou řadu oprávnění k plnění této povinnosti. Při vytváření výčtu 

těchto přestupků vycházel zákonodárce pravděpodobně z jednoho ze zákonem 

stanovených úkolů Policie ČR55, a to chránit bezpečnost osob a majetku. O 

zjištěných skutečnostech sepíše orgán Policie ČR nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode 

dne, kdy se o přestupku dozví, úřední záznam, který přiloží k oznámení. Takto 

sepsaný záznam je univerzální. V případě, že by se v průběhu přestupkového řízení 

zjistilo, že nebyl spáchán přestupek ale trestný čin, pak by se šetření policie použilo 

i v následujícím trestním řízení. Zákon o přestupcích pak stanoví rovněž podmínky, 

za kterých je orgán Policie ČR povinen věc odevzdat nebo odložit, o čemž 

pojednávám dále v této práci. Na tomto místě lze ještě pro úplnost uvést, že dozví-li 

se orgán Policie ČR o spáchaném přestupku od občana nebo jiné soukromé osoby 

(byť zákon o přestupcích hovoří nesprávně v ustanovení § 58 odst. 4 pouze o 

občanovi) a požádá-li o to tato osoba, musí jí orgán Policie ČR vyrozumět o 

provedených opatřeních, a to do 30 dnů ode dne, kdy podnět od takové osoby 

obdržel. 

                                                 
54 Přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v 
jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví, proti majetku, proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České 
republiky, f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 odst. 1 písm. f). 
55 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 
„Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 
předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 
a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo 
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).“ 
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Na stanovenou oznamovací povinnost uloženou ustanovením § 58 zákona o 

přestupcích navazuje možnost správního orgánu požádat státní orgány nebo orgány 

Policie ČR o další úkony potřebné k prověření oznámení, k projednání přestupků 

nebo k výkonu rozhodnutí. Oznámení o přestupku podle § 58 odst. 1 zákona o 

přestupcích nemusí být zcela dostatečná, je na posouzení správního orgánu, zda 

oznámení zakládá zákonné podmínky pro zahájení řízení a správní orgán tedy 

považuje došlé oznámení za dostatečné, nebo považuje oznámení za neúplné, ale 

současně nejsou naplněny důvody pro odložení věci, pak je povinností správního 

orgánu doplnit chybějící důkazy. Pokud správní orgán není schopen prověřit 

oznámení sám, pak požádá v souladu s ustanovením § 59 o prověření oznámení 

státní orgány nebo orgány Policie ČR. Dožádaný orgán je povinen správnímu 

orgánu bez zbytečného odkladu vyhovět, ovšem pouze za podmínky, že je 

k provedení těchto úkonů příslušný. V opačném případě vrátí žádost neprodleně 

zpět správnímu orgánu. To se týká např. i obecní policie, která chybí ve výčtu 

orgánů, které může správní orgán dožádat podle § 59 zákona o přestupcích, proto 

by i taková žádost obecní policii musela být vrácena zpět správnímu orgánu. Aby se 

zabránilo nežádoucímu přesouvání úkonů ze správních orgánů na státní orgány a 

orgány Policie ČR, je možnost dát žádost o provedení úkonu omezena ještě tak, že 

správní orgán se nesmí dožadovat provedení procesního úkonu56. 

Součinnost správního orgánu s Policií ČR upravuje kromě zákona o 

přestupcích ještě správní řád57, a to součinnost při provádění úkonů správního 

orgánu na základě žádosti správního orgánu a za podmínek stanovených 

ustanovením § 135 správního řádu. Žádost správního orgánu musí mít všechny 

náležitosti stanovené správním řádem pro podání (podle § 37 správního řádu) a 

musí být splněna podmínka ohrožení provedení úkonu správního orgánu – toto 

ohrožení musí skutečně existovat a musí být důvodné, pak je orgán Policie ČR 

povinen součinnost provést. 

                                                 
56 V případě, že správní orgán požaduje provedení procesního úkonu, musí postupovat podle §13 
správního řádu. Takto lze ale žádat pouze o provedení úkonu, který by správní orgán sám mohl 
provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo který by nemohl provést vůbec. 
57 „Hrozí-li, že se někdo pokusí ztížit nebo zmařit provedení úkonu správního orgánu, nebo hrozí-li 
nebezpečí osobám nebo majetku, může správní orgán požádat Policii České republiky o součinnost 
jejích příslušníků při provádění svého úkonu.“ § 135 správního řádu. 
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7.3 Odevzdání a odložení věci orgánem policie 

Ustanovení §58 odstavce 3 stanoví další povinnosti orgánu policie v rámci 

stanovené součinnosti se správními orgány a povinnosti důkladněji prošetřit 

taxativně vymezené přestupky dle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o přestupcích, a 

to odevzdání a odložení věci.  

Jde-li o jednání mající znaky přestupku, které se projednává podle 

zvláštního právního předpisu, nebo jde-li o jiný správní delikt než přestupek anebo 

nasvědčují-li skutečnosti tomu, že jde o trestný čin, je orgán policie povinen věc 

odevzdat orgánu, který je podle zvláštního právního předpisu příslušný k 

jejímu projednání. Jedná se zejména o kázeňské přestupky osob podléhajících 

vojenské kázeňské pravomoci, příslušníků bezpečnostních sborů, osob ve výkonu 

trestu odnětí svobody. Jiných správních deliktů se dopouštějí například osoby 

podnikající podle zvláštních právních předpisů58, a to porušením povinností 

stanovených těmito předpisy. 

Odložit věc mohou policejní orgány pouze z důvodů uvedených v zákoně, 

výčet podmínek odložení věci v § 58 odstavce 3 písmene b) je taxativní. Orgán 

policie projednávanou věc odloží, jestliže podezření z přestupku není dáno (např. 

nelze prokázat, že jde o přestupek) nebo nelze-li přestupek projednat (např. 

z důvodu, že pachatel přestupku požívá výsad a imunit podle zákona nebo 

mezinárodního práva), anebo nezjistí-li orgán policie do jednoho měsíce ode dne, 

kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala 

určitá osoba. Pominou-li důvody odložení, orgán Policie ČR věc oznámí, není-li na 

místě věc vyřídit jinak (např. uložením blokové pokuty). Odložení věci nebrání také 

tomu, aby orgán Policie ČR pokračoval v prošetřování věci a po zjištění pachatele 

věc odevzdal příslušnému orgánu. Přestupek ale již nelze projednat, uplynul-li od 

jeho spáchání jeden rok nebo vztahuje-li se na přestupek amnestie59. 

                                                 
58 Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aj. 
59 § 20 zákona o přestupcích. 
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7.4 Podání vysvětlení a vydání a odnětí věci 

Orgán projednávající přestupek je povinen zjistit skutečný stav věci. Při 

zjišťování skutkového stavu věci a posuzování viny osoby podezřelé ze spáchání 

 přestupku pak zákon o přestupcích a správní řád dávají správnímu orgánu do rukou 

prostředky ke snadnějšímu prošetření oznámeného činu. Těmi jsou podávání 

vysvětlení a vydání a odnětí věci. 

Podání vysvětlení a vydání a odnětí věci jsou tedy dalšími instituty, které 

slouží k důkladnějšímu prošetření spáchaného skutku a tím v souladu se zásadou 

procesní ekonomie urychlují řízení o přestupku a zamezují zbytečným průtahům 

v tomto řízení. 

7.4.1 Podání vysvětlení 

Při prověřování oznámení o spáchaném přestupku je správní orgán oprávněn 

kromě využívání součinnosti s jinými orgány (státními orgány, orgány Policie ČR 

atd.) požádat kohokoli o podání vysvětlení k získání více informací a 

důkladnějšímu prověření spáchaného činu. Každý je povinen dostavit se a podat 

správnímu orgánu nezbytné vysvětlení za účelem objasnění důležitých skutečností 

pro prověření oznámení o přestupku. Ustanovením § 60 zákona o přestupcích je tak 

stanovena zákonem o přestupcích obecná povinnost podat vysvětlení. 

Vysvětlení se může týkat např. okolností, za jakých došlo ke spáchání 

přestupku, jakým způsobem k jeho spáchání došlo, atp. Podání vysvětlení podle § 

60 zákona o přestupcích se týká pouze oznámení o přestupku, o nichž se vede řízení 

z moci úřední. Pouze u těch totiž správní orgán zkoumá, zda je dán důvod pro 

zahájení řízení, zatímco u tzv. návrhových přestupků zahájení řízení závisí pouze na 

podání kvalifikovaného návrhu podle § 68 zákona o přestupcích. 

Odepřít povinnost podat vysvětlení je možné pouze ze zákonem taxativně 

stanovených následujících důvodů. Odmítnout podat vysvětlení může ten, komu by 

podání vysvětlení způsobilo hrozbu stíhání jemu nebo osobě blízké za přestupek, 

případně za trestný čin. Pojem osoby blízké definuje sám přestupkový zákon. Ten 

stanoví, že „osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, 

osvojenec, sourozenec a manžel, partner, jiné osoby v poměru rodinném nebo 
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obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, 

kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.“60 Využití 

institutu osoby blízké ovšem není zdaleka tak jednoduché jak by se zdálo. Nestačí 

pouze sdělení, že vysvětlení by způsobilo hrozbu stíhání osobě blízké, bez toho, že 

by tato osoba nemusela být správním orgánem identifikována.61 Institut osoby 

blízké bývá často zneužíván, zejména na úseku přestupků proti bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Podle názoru Ústavního soudu, 

vyjádřeném v nálezu č. ÚS 1849/08 ze dne 18.2.2010,“ Správní řízení nemůže být v 

demokratickém právním státě ovládáno zásadou "součinnosti správních orgánů s 

účastníky řízení". Svobodný jednotlivec, jako součást občanské společnosti, 

nemůže být v právním státě partnerem správního orgánu vykonávajícího 

vrchnostenská oprávnění. Má naopak povinnost se takovým opatřením podrobit, 

jsou-li vykonávána řádně, tj. nejde-li o exces. Tak také nelze pokutovat osobu, která 

odmítne podat správnímu orgánu vysvětlení v případě, kdy je zřejmé, že by jím, byť 

i jen teoreticky, mohla přispět ke svému postihu za přestupek.“ 

Odmítnout podat vysvětlení dále může osoba dožádaná z toho důvodu, 

pokud by splněním povinnosti podání vysvětlení porušila jinou povinnost, a to 

povinnost mlčenlivosti zákonem výslovně uloženou nebo uznanou, anebo by 

porušila státní nebo služební tajemství62. Povinnost mlčenlivosti pak stanoví řada 

právních předpisů, např. zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky (§ 115 

odst. 1 tohoto zákona), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb. o 

státním zastupitelství (§ 25 odst. 1 tohoto zákona), ve znění pozdějších předpisů, a 

                                                 
60 § 68 odst. 4 zákona o přestupcích. 
61 Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - 2 As 3/2004 – 70 : „ Z ustanovení § 60 odst. 1 zákona 
ČNRč.200/1990 Sb., o přestupcích, nelze dovozovat, že odpovědnosti za spáchaný přestupek je 
možno se zbavit pouhým odkazem na to, že přestupek spáchala osoba účastníkovi blízká, bez toho, 
že by námitka tuto osobu identifikovala. Přenáší-li někdo odpovědnost za spáchání přestupku na 
jinou osobu, nemůže být nucen k identifikaci pachatele, musí však být srozuměn s tím, že správní 
orgán může vycházet z ostatních důkazů a bude hodnotit, zda tyto důkazy jsou samy o sobě 
dostatečně průkazné k identifikaci pachatele přestupku.“ 
62 Pokud se v dosavadních právních předpisech, před účinností zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, mluví o 
utajovaných skutečnostech nebo o státním a služebním tajemství, rozumí se tím utajované informace 
podle tohoto zákona. Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informacích a 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, §2 písm a) „utajovanou informací je 
informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto 
zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být 
pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.“ 
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řada dalších. Správní orgán je povinen předem osobu dožádanou poučit o možnosti 

odmítnout podat vysvětlení ze zákonem stanovených důvodů. 

V případě, že se osoba dožádaná nedostaví bez řádného odůvodnění63 

k podání vysvětlení nebo vysvětlení bezdůvodně odmítne podat, může správní 

orgán takové osobě uložit pořádkovou pokutu až do výše 5.000,-Kč, a to i 

opakovaně. Možnost uložení této pokuty správním orgánem bezpochyby zvyšuje 

autoritu tohoto orgánu a přispívá k odstraňování zbytečných průtahů 

v přestupkovém řízení. Tato pokuta pak se stává příjmem obce, rozhoduje-li o ní 

orgán obce, anebo příjmem státního rozpočtu, uložil-li pořádkovou pokutu jiný 

správní orgán České republiky než orgán obce. Pořádková pokuta se ukládá formou 

správního rozhodnutí, v němž se uvede lhůta, ve které musí být pokuta správnímu 

orgánu zaplacena. Jak již bylo ale řečeno, je třeba respektovat princip zákazu 

sebeobviňování, proto uložit pořádkovou pokutu jen z důvodu nedostavení se 

k podání vysvětlení je v oblasti správního trestání vyloučeno v případě, kdy je 

zřejmé, že by jím, byť i jen teoreticky, mohla tato osoba přispět ke svému postihu 

za přestupek. 

Za podmínek stanovených § 79 odst. 4 správního řádu a vyhlášky č. 

520/2005 Sb. je povinen správní orgán uhradit osobě podávající vysvětlení hotové 

výdaje a ušlý výdělek. 

Kromě úpravy v zákoně o přestupcích upravuje institut podání vysvětlení 

také v obecné rovině správní řád64. Právní úprava se tady ale vzájemně odlišuje. 

Podání vysvětlení v přestupkovém zákoně se týká pouze prověřování došlých 

oznámení o přestupku, zatímco úprava ve správním řádu se týká prověřování také 

vlastních zjištění a ostatních podnětů, které by mohly být důvodem pro zahájení 

řízení. Úprava v zákoně o přestupcích je tedy úpravou speciální a použije se 

přednostně. Podpůrně se použije zejména ustanovení § 137 odst. 3 správního řádu, 

podle kterého se o podání vysvětlení pořizuje záznam65. Tento záznam není možné 

                                                 
63 Závažným důvodem může být správním orgánem uznána nemoc, pobyt mimo území ČR a další. 
Zda správní orgán tyto důvody uzná jako závažné, je zcela na uvážení tohoto orgánu. Tyto důvody 
musí být správnímu orgánu včas sděleny. 
64 § 137 správního řádu. 
65 Záznam obsahuje údaje umožňující identifikaci osoby, která skutečnost sděluje, vylíčení 
předmětných skutečností, datum, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné 
úřední osoby. 
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použít jako důkazní prostředek. Jeho použití by bylo vadou řízení a znamenalo by 

porušení zásady bezprostřednosti a ústnosti přestupkového řízení66.  

Podání vysvětlení podle zákona o přestupcích je nutno odlišovat také od 

podání vysvětlení orgánům Policie ČR podle § 61 zákona o č. 273/2008 Sb., o 

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno oprávnění 

policie ČR požadovat vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění 

skutečností důležitých mimo jiné pro odhalení přestupku a jeho pachatele v rámci 

vlastního šetření orgánů Policie ČR. 

7.4.2 Vydání a odnětí věci 

Vydání a odnětí věci je dalším prostředkem správního orgánu pro 

důkladnější prošetření spáchaného skutku a navíc slouží k předběžnému zajištění 

případného věcného důkazního prostředku (tzn. věci důležité pro zjištění 

skutečného stavu věci) nebo věci, která může být prohlášena za propadlou67 nebo 

zabranou68. Rozdíl mezi vydáním a odnětím věci je takový, že vydání je založeno 

na dobrovolnosti. Pakliže není věc dobrovolně vydána, pak se teprve přistupuje 

k jejímu odnětí. Vydání a odnětí věci upravuje zákon o přestupcích v ustanovení § 

75. 

Správní orgán tedy může usnesením vyzvat každého69 (obecná povinnost), o 

němž ví, že má u sebe v držení věc důležitou pro řízení o přestupku, k vydání této 

věci tomuto správnímu orgánu. Jde o věc, kterou správní orgán potřebuje ke zjištění 

skutečného stavu věci, často půjde o věc, která byla užita nebo určena ke spáchání 

přestupku anebo byla spácháním přestupku získána, případně nabyta za věc 

přestupkem získanou. Takovou věcí pak může být pouze věc movitá a přesně 

                                                 
66 Více v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9.9.2010, č.j. 1 As 34/2010 – 73, „Odkázání 
se na vysvětlení podaná na Policii ČR dle § 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (resp. § 61 
odst. 1 zákona č. 273/ 2008 Sb., o Policii České republiky), namísto svědecké výpovědi, je v rozporu 
s § 137 odst. 4 správního řádu a je vadou řízení. Umožnil- li správní orgán tento postup, porušil tím 
zásadu bezprostřednosti a ústnosti přestupkového řízení.“ 
67 Propadnutí věci je jednou ze sankcí, která může být správním orgánem uložena za spáchaný 
přestupek podle § 11 zákona o přestupcích a upravena ustanovením § 15 tohoto zákona. 
68 Zabrání věci je jedním z ochranných opatření podle § 16 zákona o přestupcích a specifikována v § 
18 tohoto zákona. 
69 Institut vydání a odebrání věci správním orgánem podle § 75 zákona o přestupcích může směřovat 
vůči každému, není omezen jenom vůči účastníkům řízení. 
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určitelná. Forma výzvy k vydání věci pak není zákonem o přestupcích stanovena, 

není pro ni předepsána forma usnesení, nicméně v z hlediska právní jistoty by 

výzva měla být učiněna ústně do protokolu nebo písemně s prokazatelným 

doručením. V této výzvě by pak požadovaná věc měla být jasně a nezaměnitelně 

specifikována spolu se stanovením lhůty, ve které by tato věc měla být správnímu 

orgánu vydána. V případě, že osoba, vyzvaná k vydání věci, na tuto výzvu 

dobrovolně věc vydat nereaguje, vydá správní orgán rozhodnutí o odnětí věci, které 

již musí mít všechny obsahové náležitosti stanovené pro rozhodnutí správním 

řádem70, proti kterému může osoba, jíž byla věc odebrána, podat odvolání, které ale 

nemá v tomto případě odkladný účinek. Zákonodárce tím sledoval zejména záměr 

včas zajistit věc, u níž přichází v úvahu vyslovení jejího propadnutí nebo zabrání a 

zamezit zbytečným průtahům v řízení. Toto správní rozhodnutí se oznamuje pouze 

tomu, koho se týká, tedy držiteli odnímané věci, a to doručením tohoto rozhodnutí a 

následným okamžitým odnětím věci71. 

O vydání nebo odnětí věci sepíše správní orgán nebo úřední osoba 

provádějící odnětí věci protokol, v němž se uvede popis odnímané věci a osobě se 

vystaví potvrzení o vydání nebo odnětí věci. 

Není-li o zabrání nebo propadnutí věci rozhodnuto v řízení o přestupku, lze 

o ní rozhodnout nejpozději do dvou let od spáchání činu majícího znaky přestupku, 

o kterém se řízení vedlo. Není-li tato věc prohlášena za propadlou72 nebo 

zabranou73, musí být bez zbytečných průtahů vrácena tomu, komu nepochybně 

patří. Je-li v řízení o přestupku spolehlivě zjištěn vlastník odebrané věci, pak se tato 

věc vrací vždy jemu, jinak ji správní orgán vrátí tomu, kdo ji vydal nebo komu byla 

odňata. 

Institut odnětí věci upravuje i zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, upravující oprávnění orgánu Policie ČR provést odnětí věci74, 

                                                 
70 § 68 a § 69 správního řádu. 
71 Výkon tohoto rozhodnutí se provádí v souladu s ustanovením § 112 písm. b) správního řádu. 
72 Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a byla ke spáchání přestupku užita nebo 
určena, anebo byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou. Vlastníkem 
věci se stává stát. 
73 Věc se zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, nebo nenáleží pachateli 
přestupku nebo mu nenáleží zcela, a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný 
obecný zájem. Vlastníkem zabrané věci se stává stát. 
74 § 34 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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stejně tak zákon 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje oprávnění strážníka obecní policie věc odejmout75. 

Úprava vydání a odnětí věci v zákoně o přestupcích obsahově doplňuje § 53 

odst. 1 a §54 odst. 1 správního řádu upravující předložení důkazů (listiny a věci) ve 

správním řízení.76  

Úprava vydání a odnětí věci v zákoně o přestupcích je ustanovením 

speciálním k ustanovení § 61 správního řádu, které upravuje vydávání předběžných 

opatření. Předběžným opatřením podle správního řádu je možno mimo jiné za 

podmínek stanovených § 61 odst. 1 správního řádu zajistit věc, která může sloužit 

jako důkazní prostředek. Vydání a odnětí věci tedy můžeme označit za speciální 

druh předběžného opatření.  

Úprava vydání a odnětí věci v zákoně o přestupcích je také ustanovením 

speciálním k ustanovení § 138 správního řádu věnovanému zajištění důkazu před 

zahájením řízení. 

Pokud by osoba, která má na základě rozhodnutí správního orgánu věc 

vydat, tuto věc zničila, poškodila, zatajila apod., může být stíhána pro trestný čin 

maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro úplnost je potřeba dodat, že i při naplňování povinnosti stanovené § 75 

zákona o přestupcích musí správní orgán respektovat princip zákazu 

sebeobviňování a vydání věci by nebylo možno žádat, resp. věc odejmout, od toho, 

kdo by tím mohl napomoci svému doznání. Obviněný není povinen poskytovat 

správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů (a tedy i 

věci podle § 75 zákona o přestupcích) pro vydání rozhodnutí. (srov. rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 96/2008, rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

sp. zn. I. ÚS 1849/08). 

 

                                                 
75 § 17 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
76 Více v kapitole č.8.8 Dokazování této diplomové práce. 
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7.5 Odložení věci 

Institut odložení věci je upraven § 66 zákona o přestupcích a jeho smyslem 

je zabránit provádění zbytečných procesních úkonů a tak i vzniku zbytečných 

administrativních nákladů, které by vznikly bez toho, aniž by daná věc mohla být 

projednána a zdárně vyřešena. 

Odložení věci správním orgánem bývá někdy zaměňováno se zastavením 

řízení, dokonce některé z důvodů vedoucích k odložení věci a zastavení řízení jsou 

totožné. Hlavním rozdílem ale je, že k odložení věci správním orgánem dojde ještě 

dřív, než je řízení o přestupku zahájeno, zatímco zastavení řízení přichází logicky 

v okamžiku, kdy toto řízení již probíhá. Stejně tak je nutno odlišovat odložení věci 

správním orgánem podle §66 zákona o přestupcích a odložení věci orgánem policie 

v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 písm. b) zákona o přestupcích. Důvody 

k odložení jsou zde opět téměř totožné, ale opět je rozdílný okamžik odložení. 

Orgán policie, jako jedna z institucí, která přijímá oznámení o přestupcích, 

prošetřuje je a poté předává správnímu orgánu k zahájení řízení o přestupku, a která 

má povinnost součinnosti se správními orgány, věc odloží ještě dříve, než se 

dostane ke správnímu orgánu. 

Důvody odložení věci správním orgánem jsou zákonem o přestupcích 

stanoveny taxativně. Správní orgán je povinen z úřední povinnosti zkoumat ještě 

před zahájením řízení, zda není některý ze stanovených důvodů pro odložení věci 

naplněn. Zákon o přestupcích rozeznává důvody, které vedou obligatorně 

k odložení věci, a důvody, u kterých je na zvážení správního orgánu, zda věc 

z těchto důvodů odloží. 

Správní orgán tedy věc obligatorně odloží v těchto případech: 

- osoba podezřelá ze spáchání přestupku -  požívá výsad a imunit podle 

zákona nebo mezinárodního práva, nejde-li o poslance, kteří nepožádali 

o orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v 

disciplinárním řízení podle zvláštních právních předpisů, 

-  v době spáchání přestupku 

nedovršila patnáctý rok svého věku nebo nebyla příčetná, 

-  zemřela před zahájením řízení 

ve věci, 
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- oznámení o přestupku neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo 

postoupení věci podle § 7177 zákona o přestupcích, 

- o skutku se koná trestní stíhání nebo řízení u jiného příslušného 

správního orgánu, 

- o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo 

orgánem činným v trestním řízení anebo v blokovém řízení, 

- o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a uložené opatření 

se považuje za postačující,  

- odpovědnost za přestupek zanikla – přestupek nelze projednat, uplynul-li 

od jeho spáchání jeden rok78 nebo vztahuje-li se na něj amnestie, 

- návrh na zahájení řízení o přestupku byl podán opožděně79, 

- správní orgán nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku 

dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě (v 

souvislosti s § 67 odst. 3 zákona o přestupcích). 

 

Fakultativně pak správní orgán může věc odložit v případě, že sankce, 

kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude 

podle očekávání uložen osobě podezřelé z přestupku za jiný čin v trestním řízení, 

které proběhlo nebo probíhá souběžně s šetřením přestupku. Je zcela na posouzení 

správního orgánu, jakou sankci by v přestupkovém řízení osobě podezřelé ze 

spáchání přestupku uložil a jaká sankce bude pravděpodobně uložena této osobě za 

jiný čin v trestním řízení. 

Institut odložení je kromě speciální úpravy v zákoně o přestupku obsažen i 

v obecné podobě ve správním řádu v § 43. Ve vztahu k úpravě ve správním řádu je 

ale úprava v zákoně o přestupcích zcela speciální a správní řád se nepoužije. 

Úprava institutu odložení je odlišná ve správním řádu a v zákoně o přestupcích, a to 

zejména v důvodech odložení věci (úprava v § 43 správního řádu se týká pouze 

                                                 
77 Viz. kapitola č. 7.7 Postoupení věci podle § 71 zákona o přestupcích této diplomové práce. 
78 Probíhalo-li o tomto skutku trestní řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, pak se do této lhůty jednoho roku od spáchání přestupku nezapočítává doba, po 
kterou trestní řízení probíhalo. 
79 U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu 
nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci 
orgánem činným v trestním řízení. 
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řízení o žádosti) a také v momentě odložení věci. Podle zákona o přestupcích lze 

odložit věc jen v okamžiku před zahájením řízení. Nastane-li některý z důvodů 

předjímaných § 66 zákona o přestupcích až v průběhu řízení, nedochází již 

k odložení věci, ale k zastavení řízení podle § 76 zákona o přestupcích. To ovšem 

platí pouze ve vztahu k přestupkům, o nichž správní orgán zahajuje přestupkové 

řízení ex offo. Ve vztahu k návrhovým přestupkům je třeba zmínit rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2009, čj. 9 As 57/2008-35, a jeho 

odůvodnění, ve kterém Nejvyšší správní soud stanoví, že „Pro řízení o návrhových 

přestupcích se naopak přiměřená aplikace § 43 správního řádu v souladu s § 51 

zákona o přestupcích jeví smysluplná, neboť pro osobu navrhovatele dle § 68 odst. 

1 zákona o přestupcích je odložení věci zásahem do práv a povinností, a proto by 

bylo vhodné o tom vyhotovit rozhodnutí i v materiálním slova smyslu. Aplikaci § 

43 odst. 1 správního řádu v případě návrhových přestupků připouští též odborná 

literatura, konkrétně Správní řád - Komentář, Vedral, J., Praha : Bova Polygon, 

2006, s. 307.“ 

Zákon o přestupcích stanoví, že rozhodnutí o odložení věci správní orgán 

nevydává. Oznamuje se pouze poškozenému, pokud uplatnil v řízení nárok na 

náhradu škody. Nejde ale o zcela neformální postup správního orgánu. V souladu 

s ustanovením § 158 odst. 1 a § 180 odst. 2 správního řádu se jedná o jiný úkon 

správního orgánu, na který se vztahuje část čtvrtá správního řádu.  

Toto vzhledem k výše uvedenému opět platí pouze ve vztahu k řízení o 

přestupcích zahajovanému z úřední povinnosti. „V souladu s § 43 odst. 1 správního 

řádu je tedy správní orgán povinen rozhodnutí o odložení věci dle § 66 zákona o 

přestupcích, týkající se návrhu podaného dle § 68 odst. 1 téhož zákona, vyhotovit 

ve formě usnesení a oznámit je navrhovateli.“80 Rozhodnutí o odložení věci podle § 

66 zákona o přestupcích, týkající se návrhu podaného podle § 68 odst. 1, je ve 

vztahu k navrhovateli rozhodnutím, kterým se zasahuje do práv a povinností 

navrhovatele a proti němuž se může bránit podáním odvolání, případně následnou 

žalobou ve správním soudnictví81. Tento názor potvrdil nově Nejvyšší správní soud 

                                                 
80 Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2009, čj. 9 As 57/2008-35. 
81 Obdobně vyjádřil svůj názor Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 13. 8. 2009, čj. 9 As 
57/2008-35. 
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v rozhodnutí ze dne 24.2.2011, č.j. 9 Ans 2/2011 – 73. Proti rozhodnutí o odložení 

věci v přestupkovém řízení zahájeném z úřední povinnosti tedy odvolání podat 

nelze, nicméně ani tady nechybí možnost obrany proti takovému rozhodnutí. A to 

v režimu přezkumného řízení na základě § 156 odst. 2 správního řádu.82 

Jestliže důvod, pro který byla věc odložena, později pomine, nebrání 

správnímu orgánu nic v tom, aby řízení o přestupku zahájil, pokud mezitím 

odpovědnost za přestupek nezanikla83. 

                                                 
82 Vedral, J. Přestupkové řízení a nový správní řád. Správní právo. 2006, roč. 39, č. 3, str. 154 – 
„Rozhodnutí o odložení věci lze chápat ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 a § 180 odst. 2 správního 
řádu za jiný úkon správního orgánu, na který se vztahují ustanovení části čtvrté správního řádu. 
Proto je takové rozhodnutí přezkoumatelné v přezkumném řízení na základě § 156 odst. 2 správního 
řádu.“ 
83 Z důvodu uplynutí roční lhůty od spáchání přestupku nebo amnestie, viz výše. 
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8 Vlastní řízení o přestupku 

Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, řízení o přestupku předchází, 

kromě vlastních poznatků a zjištění správního orgánu, podání podnětu správnímu 

orgánu, na základě kterého správní orgán prošetří skutek, jehož se podnět týká, a 

v případě, že se jedná o přestupek a nedojde k odložení ani postoupení věci jinému 

orgánu, pak příslušný správní orgán zahájí řízení o přestupku. 

8.1 Zahájení řízení o přestupku 

Zákon o přestupcích rozeznává dva způsoby zahájení řízení o přestupku, a to 

zahájení řízení z úřední povinnosti a zahájení řízení na základě návrhu. Toto 

odlišení je velmi důležité, protože u obou z nich je rozdílný okamžik zahájení 

řízení, který je velmi důležitý pro počítání lhůt v řízení a realizaci procesních práv a 

povinností účastníků. 

8.1.1 Zahájení řízení z moci úřední 

Z moci úřední jsou zahajována zejména ta řízení, na jejichž zahájení existuje 

určitý veřejný zájem, jakými jsou i řízení vyvolaná podezřením ze spáchání 

přestupku a potřebou přijmout určitá nápravná opatření. 

Podkladem pro zahájení řízení o přestupku z moci úřední může být oznámení o 

přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci 

orgánem činným v trestním řízení správnímu orgánu (srov. ustanovení § 171 odst. 1 

trestního řádu). Oznámení o přestupku může správnímu orgánu podat jak subjekt 

veřejného práva – státní orgány, orgány Policie ČR nebo obce – oznámení 

přestupku těmito subjekty je blíže upraveno § 58 zákona o přestupcích, tak 

soukromoprávní osoby – právnické osoby a fyzické osoby, byť zákon nesprávně 

hovoří pouze o občanech. Podal-li by takové oznámení cizinec, posuzoval by ho 

správní orgán stejně jako podání občana ČR. Pokud jde o oznámení o přestupku, 

jeho doručením nedojde automaticky k zahájení řízení. Správní orgán nejprve 

posoudí, zda je důvod k zahájení řízení dán nebo ne. V případě, že správní orgán 
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shledá, že tyto důvody jsou splněny, pak je povinností správního orgánu řízení o 

přestupku zahájit. Jak stanoví např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 345/01: 

„Správní orgán má právo a povinnost zahájit řízení, jakmile nastane skutečnost 

předvídaná zákonem, bez ohledu na to, jak ji zjistí.“ Zákon o přestupcích stanoví 

správnímu orgánu povinnost v souladu se zásadou rychlosti zahájit řízení 

bezodkladně, tedy bez zbytečných průtahů, nejdéle však ve lhůtě 60 dnů ode dne, 

kdy se správní orgán o přestupku dozvěděl84. Neshledá-li správní orgán v této lhůtě 

důvody pro zahájení řízení, pak obligatorně věc odloží podle § 66 odst. 3 písm. a) 

zákona o přestupcích. Nutno zdůraznit, že ten, kdo podá podnět k zahájení řízení, 

nemá právní nárok na to, aby bylo řízení skutečně zahájeno. „Neexistuje žádné 

ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby byla 

jiná osoba pro správní delikt stíhána. Stíhání pachatele správního deliktu a jeho 

potrestání je pouze věcí vztahu mezi státem a tímto pachatelem.“85 

V této lhůtě 60 dnů se ovšem správní orgán nemůže oddávat nečinnosti, 

protože zákon stanoví správnímu orgánu další povinnost, a to povinnost vyrozumět 

oznamovatele do třiceti dnů od oznámení přestupku o učiněných opatřeních, 

požádá-li o to oznamovatel, např. o tom, že řízení zahájil, neshledal důvody 

k zahájení řízení nebo že věc postoupil jinému orgánu. S podpůrným použitím § 80 

odst. 2 správního řádu by pak bylo možné v případě existence důvodů pro zahájení 

řízení, ke kterému by ale nedošlo, uplatnit ochranu proti nečinnosti správního 

orgánu, ale až po uplynutí lhůty 60 dnů stanovené zákonem o přestupcích, namísto 

stanovené třicetidenní lhůty ve správním řádu. 

Obecnou úpravu zahájení správního řízení z moci úřední upravuje § 46 

správního řádu. Řízení zahajované z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní 

orgán oznámil zahájení řízení podezřelému ze spáchání přestupku, tedy okamžikem 

doručení oznámení o zahájení řízení podezřelému ze spáchání přestupku (příp. 

jinému účastníku řízení, není-li podezřelý ze spáchání přestupku znám), a to ústním 

                                                 
84 Neshledá-li správní orgán důvod k odložení věci podle § 66 zákona o přestupcích nebo postoupení 
věci podle § 71 zákona o přestupcích. 
85 Z usnesení Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 345/2001. 
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prohlášením, nebo písemně86 - oznámením o zahájení řízení. Oznámit zahájení 

řízení je třeba také tomu, o kom správní orgán ví, že mu byla způsobena majetková 

škoda projednávaným přestupkem, a součástí tohoto oznámení musí být oznámení o 

možnosti připojit se k řízení a uplatnit nárok na náhradu škody.  

V oznámení o zahájení řízení musí být dostatečně určitě identifikovaný 

předmět řízení, a to tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání bude 

posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit a 

uplatnit tak důsledně právo na obhajobu. Obsahem oznámení o zahájení řízení tak 

musí být označení osoby podezřelé ze spáchání přestupku, vymezení skutku, pro 

který se řízení povede, a to popisem protiprávního jednání, místa a času spáchání a 

označení skutkové postaty přestupku, který je v protiprávním jednání spatřován. Je 

zřejmé, že zpočátku řízení nemá správní orgán dostatek informací, proto stačí 

vymezit předmět řízení v oznámení pouze jednoduchým popisem (stejně se vyjádřil 

i Vrchní soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 6 A 100/1994, který stanovil, že 

podrobná právní kvalifikace není v oznámení o zahájení správního řízení nezbytná), 

který může správní orgán posléze upřesnit. „Správní orgán může v průběhu řízení 

zahájeného z moci úřední upřesnit jeho předmět, nedojde-li tímto úkonem k žádné 

procesní újmě na straně účastníků řízení. Upřesněním předmětu řízení nesmí dojít k 

jeho zásadnímu rozšíření nebo změně oproti jeho vymezení v oznámení o zahájení 

správního řízení. Správní orgán musí s upřesněním předmětu řízení řádně seznámit 

účastníky řízení a musí jim dát možnost se k němu vyjádřit.“ 87 Správní orgán může 

předmět řízení také rozšířit v jeho průběhu o další skutková zjištění (správní řád ani 

zákon o přestupcích sice tuto možnost výslovně neupravují, ale ani nevylučují). 

Můžeme se tedy domnívat, že při zachování všech práv účastníků může správní 

orgán rozšířit předmět řízení oznámením o rozšíření předmětu správního řízení, 

které by muselo mít stejné náležitosti jako oznámení o zahájení správního řízení. 

Pokud by tedy správní orgán rozhodoval o dalším skutku v oznámení o zahájení 

řízení neuvedeném, musí oznámit účastníkům řízení zahájení řízení o tomto skutku 

a spojit tato řízení do společného řízení podle § 57 zákona o přestupcích. V průběhu 

                                                 
86 Písemné oznámení o zahájení řízení musí splňovat určité formální náležitosti stanovené §46 odst. 
1 správního řádu, a to označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo 
služební číslo oprávněné osoby a její podpis. 
87 Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2010, sp. zn. Afs 58/2009 – 541. 
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řízení tedy nemůže být měněn skutek, pro který bylo řízení zahájeno, ale správní 

orgán může změnit právní kvalifikaci skutku, o kterém se řízení vede. O této změně 

ale musí správní orgán účastníky řízení informovat. Obdobně se vyjádřil i poradní 

sbor ministra vnitra ke správnímu řádu v závěru č. 62 ze dne 26.11.2007. 

Zahájení řízení nebude logicky oznámeno u příkazního řízení, kde prvním 

úkonem v řízení je vydání rozhodnutí ve formě příkazu. 

8.1.2 Zahájení řízení na návrh 

Vedle zahájení řízení správním orgánem z úřední povinnosti vypočítává § 68 

odst. 1 taxativně přestupky, které může příslušný správní orgán projednat pouze 

v případě, že obdrží návrh na jejich zahájení. Těmito přestupky jsou jednak vybrané 

přestupky proti občanskému soužití, přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších přestupků, konkrétně přestupek způsobení dopravní nehody, při které je 

jinému ublíženo na zdraví, a přestupky proti majetku. Z těchto přestupků je pouze 

přestupek ublížení na cti - § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích výlučně 

návrhovým přestupkem, projednává se vždy pouze na návrh postižené osoby, 

zatímco zbývající přestupky z tohoto výčtu se projednávají na návrh výhradně jen 

tehdy, došlo – li k nim mezi osobami blízkými88, pokud by byl spáchán mezi jinými 

osobami, než osobami blízkými, bude opět správní orgán zahajovat řízení z úřední 

povinnosti. 

Návrh podává příslušnému správnímu orgánu osoba poškozená přestupkem, o 

němž má být přestupkové řízení vedeno, případně její zákonný zástupce nebo 

opatrovník89, pro které zákon o přestupcích zavádí legislativní zkratku 

„navrhovatel“. Navrhovatel si pak k podání tohoto návrhu může zvolit zmocněnce 

dle ustanovení § 33 správního řádu (stejný názor zaujal i poradní sbor ministra 

vnitra ke správnímu řádu ve svém závěru č. 81 ze dne 22.6.2008). Při podání 

                                                 
88 Osobu blízkou vymezuje zákon o přestupcích pro své účely v § 68 odst. 4 jako příbuzného 
v pokolení přímém, osvojitele, osvojence, sourozence, manžela a jiné osoby v poměru rodinném 
nebo obdobném, pokud by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu 
vlastní. 
89 Viz. kapitola č. 6.3.8 Zastoupení účastníků v přestupkovém řízení této diplomové práce. 
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návrhu musí tato osoba dodržet zákonem stanovenou subjektivní lhůtu tří měsíců 

ode dne, kdy se dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným 

v trestním řízení90. Tato lhůta je lhůtou zákonnou a prekluzivní, správní orgán ji 

tedy nemůže prodloužit a její nedodržení nelze prominout. Pokud by podal 

navrhovatel návrh opožděně, správní orgán by musel věc odložit v souladu 

s ustanovením § 66 odst. 3 písm. f) zákona o přestupcích. Jde zároveň o lhůtu 

hmotněprávní, tzn., že v poslední den lhůty by musel být návrh doručen správnímu 

orgánu, nikoli jen předán k poštovní přepravě. 

Obsahovými náležitostmi návrhu jsou označení osoby postižené přestupkem, 

označení osoby, kterou navrhovatel označuje za pachatele přestupku, a místa, času a 

způsobu spáchání přestupku. Jelikož se v případě tohoto návrhu podpůrně jedná o 

podání podle § 37 správního řádu, musí z něj být také patrno, kdo jej činí, které věci 

se týká a co navrhuje. Vzhledem k tomu, že po navrhovateli se nemůže požadovat 

znalost právních předpisů a možností, jaké právní řád pro odškodnění poškozeného 

nabízí, stačí dle mého názoru v tomto případě pouze takové vyjádření „návrhu“ 

navrhovatele, že žádá zahájení řízení o přestupku. Tento návrh je nutno posuzovat 

v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 podle jeho skutečného obsahu. Dalšími 

náležitostmi, které pro takové podání stanovuje správní řád nad rámec zákona o 

přestupcích, je označení orgánu, jemuž je určeno, podpis osoby, která jej podává, a 

označení dalších navrhovateli známých účastníků. Z ustanovení správního řádu pak 

dále vyplývá, že pokud návrhu některé náležitosti chybí, pomůže je správní orgán 

navrhovateli upravit a to buď přímo na místě, anebo skrze výzvu k jejich doplnění v 

přiměřené lhůtě, avšak stále za dodržení lhůty tří měsíců k podání návrhu stanovené 

v § 68 odst. 2 zákona o přestupcích. O následcích nedodržení této lhůty jej správní 

orgán poučí. Na dobu této lhůty pro doplnění návrhu může správní orgán řízení 

přerušit dle § 64 odst. 1 písm. a) a během tohoto přerušení neběží lhůty týkající se 

provádění úkonů v řízení. Pokud by ani v této lhůtě nebyly vady návrhu 

navrhovatelem opraveny, byl by zde dán důvod pro zastavení řízení dle § 66 odst. 1 

písm. c) správního řádu (zákon o přestupcích takový důvod zastavení řízení 

                                                 
90 O tom, že došlo k postoupení věci orgánem činným v trestním řízení, se navrhovatel dozví 
obvykle z usnesení policejního orgánu, státního zástupce nebo soudu, které se poškozenému 
doručuje za předpokladu, že byl před těmito orgány činnými v trestním řízení veden jako poškozený 
v trestním řízení. Srov. § 171 odst. 2 trestního řádu. 
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nestanoví, proto je nutno vycházet z obecné právní úpravy). Ze závěru č. 50 

poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11.2.2006 ale vyplývá, že 

v případě, že podání trpí nepodstatnými vadami, např. je uvedeno pouze příjmení 

podatele nebo je nesprávně označen orgán, jemuž je podání určeno, které ani na 

výzvu správního orgánu účastník neodstranil, měl by takový nedostatek správní 

orgán „pardonovat“ a podáním se zabývat. Jako podstatnou vadu ale poradní sbor 

vidí chybějící vlastnoruční podpis podatele. 

Otázkou je, který okamžik je okamžikem zahájení řízení v případě, že 

navrhovatel podá příslušnému správnímu orgánu neúplný návrh, zda okamžik 

doručení neúplného návrhu nebo až opraveného podání. Názor na odpověď na tuto 

otázku prochází neustále změnami. V současné době poradní sbor ministra vnitra 

ČR ve svém stanovisku ze dne 15.3.2011 podpořil názor, že u návrhových 

přestupků je vázán okamžik zahájení řízení na doručení i neúplného návrhu 

příslušnému správnímu orgánu, místně a věcně příslušný správní orgán pak v řízení 

činí úkony k tomu, aby nedostatky byly v návrhu odstraněny.  

O zahájení řízení musí správní orgán v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 

správního řádu uvědomit všechny jemu známé účastníky, a tedy zejména osobu, 

kterou navrhovatel označil v návrhu jako osobu podezřelou ze spáchání přestupku. 

Pokud by navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně 

a včas předvolán, nedostaví k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo důležitého 

důvodu, správní orgán řízení zastaví dle § 76 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích a 

navrhovateli uloží povinnost nahradit náklady řízení. Navrhovatel může návrh také 

v průběhu řízení změnit, a to až do doby vydání rozhodnutí správním orgánem 

v prvním stupni, čemuž svědčí také judikatura, konkrétně např. rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 56/97. 

V průběhu řízení o přestupku může správní orgán dojít ke zjištění, že se 

nejedná o návrhový přestupek, pak by správní orgán vedl nadále řízení o tomto 

přestupku z úřední povinnosti. Naopak, pokud by během řízení o přestupku 

zahájeného z úřední povinnosti došlo ke zjištění, že jde o přestupek, o kterém lze 

zahájit řízení pouze na návrh, pak by musel správní orgán řízení zastavit v souladu 

s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu – odpadl by zde důvod řízení vést, pokud 
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navrhovatel nepodá příslušný návrh ve stanovené lhůtě dle § 68 zákona o 

přestupcích. Domnívám se, že by mělo být povinností správního orgánu informovat 

osobu poškozenou, že jde o návrhový přestupek a řízení může být zahájeno pouze 

na návrh, a to ve lhůtě stanovené § 68 odst. 2 zákona o přestupcích, je-li následně 

návrh podán, v řízení se pokračuje. Je otázka, zda je reálné, aby bylo možné, že je 

tato tříměsíční lhůta ještě nenaplněna anebo vypršela. Správní orgán má povinnost 

zahájit řízení z úřední povinnosti bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy 

se o přestupku dozvěděl, rozhodnout o přestupku pak musí opět bezodkladně, 

nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k čemuž se přičítá dalších až 30 dnů 

v zákonem odůvodněných případech. Bylo by tedy v určitých případech možné, že 

správní orgán zjistí, že jde o návrhový přestupek až po uplynutí lhůty 3 měsíců 

k podání návrhu na zahájení řízení navrhovatelem a podání návrhu již nebude 

možné. Domnívám se tedy, že by měla být zákonem stanovena dodatečná lhůta pro 

navrhovatele pro tyto případy, která by začala běžet od zastavení řízení správním 

orgánem, byť vzhledem k povaze přestupků, o kterých lze zahájit řízení na návrh, a 

činnosti správních orgánů budou převažovat případy, kdy lhůta pro podání návrhu 

po zastavení řízení bude ještě dostatečná.  

8.2 Vedení řízení  

Vedením řízení je takový postup správního orgánu, jehož účelem je vydání 

rozhodnutí, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě 

určené osoby. 

Jednotlivé úkony v řízení o přestupcích se činí písemně, pokud zákon 

nestanoví jinou formu úkonu nebo pokud to nevylučuje sama povaha prováděného 

úkonu (např. provedení důkazu výslechem svědka). Jednotlivá sdělení může správní 

orgán vůči účastníku, který je přítomen při jednání, činit ústně, netrvá-li účastník na 

písemné formě. O ústně provedeném úkonu správní orgán ale vždy sepíše protokol, 

který se založí do spisu. 

Spis se zakládá v každém řízení a je vždy označen vlastní spisovou značkou, 

což je velmi důležité pro odlišení jednotlivých řízení u daného správního orgánu a 

praktické mimo jiné pro třídění došlých podání a dalších listin zakládaných do 

spisu. Spis tvoří zejména podání a protokoly, záznamy, písemná vyhotovení 
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rozhodnutí a další písemnosti vztahující se k dané věci. Spis zaznamenává 

chronologicky průběh přestupkového řízení. Přílohou spisu pak mohou být zejména 

důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy, záznamy na elektronických 

médiích apod. Spis by měl obsahovat soupis všech svých součástí a příloh, s 

určením data, kdy byly do spisu vloženy. Účastníci přestupkového řízení a jejich 

zástupci mají právo nahlížet do spisu, včetně činění výpisů a kopií z tohoto spisu, a 

to i po pravomocném skončení řízení. Je to jedno z procesních práv účastníků 

řízení. Kromě těchto pak může správní orgán povolit nahlížení do spisu i dalším 

osobám, prokáží-li důležitý právní zájem pro povolení nahlížení do spisu nebo jiný 

vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého účastníka, popř. dalších 

dotčených osob, nebo veřejný zájem. Nahlížet do spisu je možno jen za přítomnosti 

pracovníka správního orgánu, který zajistí, že nebude nahlíženo do utajených částí 

spisu, částí týkajících se utajovaných informací nebo informací, na něž se vztahuje 

povinnost mlčenlivosti. Účastník řízení nebo jeho zástupce ale mohou za podmínek 

§ 38 odst. 6 správního řádu nahlížet i do takových částí spisu, pokud by utajovanou 

informací byl nebo bude proveden důkaz za současného splnění podmínky, že tato 

osoba byla předem poučena o své povinnosti mlčenlivosti91 a o možných právních 

následcích nedodržení této povinnosti. Při takovém nahlížení nelze pořizovat kopie 

ani výpisy takových dokumentů, které obsahují utajované informace. S ohledem na 

ochranu veřejného zájmu může správní orgán usnesením nahlížení do těchto částí 

spisu odepřít, i když by byl v ní obsaženou informací proveden důkaz, pokud by 

mohlo dojít v konkrétním případě k mimořádně vážné nebo vážné újmě zájmům 

České republiky, k ohrožení života či zdraví osob nebo k ohrožení nebo vážnému 

narušení činnosti zpravodajských služeb nebo policie, a v tomto usnesení musí 

odepření nahlížení náležitě odůvodnit. Je na zvážení správního orgánu, zda v daném 

případě převáží veřejný zájem na ochraně utajované informace nebo právo 

účastníka seznámit se s částmi spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz. Naproti 

tomu poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu ve svém závěru č. 38 ze dne 

10.4.2006 vyjádřil názor, že účastníkům řízení a jejich zástupcům je nutno umožnit 

                                                 
91 Poučení o povinnosti mlčenlivosti musí vycházet z § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 
38 odst. 6 správního řádu o něm musí být sepsán protokol. 
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vždy nahlížení do písemností obsahující obchodní tajemství, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak, jelikož povinnost mlčenlivosti o obchodním tajemství nemá 

veřejnoprávní charakter. „To ovšem nevylučuje povinnost mlčenlivosti účastníka o 

skutečnostech podléhajících obchodnímu tajemství nebo případnou odpovědnost za 

nekalosoutěžní jednání či trestný čin.“92 

Úkony správního orgánu provádějí oprávněné úřední osoby, tzn. osoby 

oprávněné provádět úkony v řízení podle vnitřních správních předpisů správního 

orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu93. Žádný úkon ve správním 

řízení nesmí provádět ten, kdo by k tomu nebyl oprávněn podle vnitřních správních 

předpisů správního orgánu nebo pověřením vedoucím správního orgánu. Podle 

závěru č. 17 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 

7.11.2005 : „Pokud bude určitá osoba s vědomím správního orgánu jednat 

s účastníkem řízení za správní orgán a účastník se bude domnívat, že jedná 

s oprávněnou úřední osobou, mělo by se toto její jednání s ohledem na zásadu dobré 

zprávy (viz. § 4 odst. 1) posuzovat jako jednání oprávněné úřední osoby, i kdyby se 

o oprávněnou úřední osobu nejednalo, a to se všemi důsledky, které z tohoto 

jednání pro správní orgán vyplývají..“. Účastník řízení má právo na informaci, kdo 

je v dané věci oprávněnou úřední osobou, a z každého úkonu by mělo být v rámci 

možnosti účastníka řízení namítat podjatost úředních osob v souladu s § 14 odst. 2 

správního řádu zřejmé, která oprávněná úřední osoba úkon provedla, a to zejména 

označením této osoby v protokolu jménem, příjmením, funkcím nebo služebním 

číslem a podpisem této osoby. Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením. Této 

povinnosti pak mohou být zbaveny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem 

nebo na základě výslovného souhlasu osoby, které se předmětná skutečnost týká. 

Jednacím jazykem, tedy jazykem, ve kterém se řízení vede, je český jazyk, 

ale účastníci řízení mohou jednat a předkládat písemnosti rovněž v jazyce 

slovenském. Správní orgán ale jedná a písemnosti vyhotovuje pouze v jazyce 

jednacím, tedy českém. Cizojazyčné písemnosti musí být správnímu orgánu 

                                                 
92 Ze závěru č. 38 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4.2006. 
93 Pojem oprávněné úřední osoby je definován pomocí pojmu úřední osoba definovaného v § 14 
správního řádu – úřední osobou je každá osoba podílející se na výkonu pravomoci správního orgánu.  
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předloženy jak v originálním znění, tak v překladu do jazyka českého, ovšem 

vyžaduje se úředně ověřený překlad v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán může sdělit, 

že překlady z určitého cizího jazyka nevyžaduje. Kdo neovládá jednací jazyk, má 

právo podle §16 odst. 3 správního řádu, vyplývající také z čl. 37 odst. 4 Listiny, na 

tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Obviněný z přestupku pak má 

v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 3 Úmluvy právo na bezplatnou pomoc 

tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Při blokovém řízení nebo vydání 

příkazu na místě má účastník právo na tlumočníka za stejných podmínek, byť 

ustanovení tlumočníka ve zkrácených řízeních o přestupcích by bylo značně 

komplikované. Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu ve svém závěru č. 

56 ze dne 14.5.2007 ale vyslovil názor, že v případě, že účastník rozumí postupu 

správního orgánu v takovém řízení včetně jeho právních následků (např. byl využit 

formulář předepsaný v příslušném cizím jazyku o sdělení přestupku a výše ukládané 

pokuty nebo mu obsah sdělení přetlumočí přítomná osoba blízká), tlumočník 

nemusí být k takovému řízení přizván a požadavek čl. 6 odst. 3 Úmluvy je přesto 

naplněn a právo na tlumočníka nebude porušeno. Občan České republiky 

příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České 

republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své 

národnostní menšiny a správní orgán je povinen si na své náklady zajistit 

tlumočníka94. Osoby neslyšící a hluchoslepé ustanoví správní orgán tlumočníka a 

prostředníka95. 

8.3 Neveřejnost jednání o přestupku 

Ústní jednání je v souladu se zásadou neveřejnosti přestupkového řízení a 

ustanovením § 49 odst. 2 a odst. 3 správního řádu neveřejné. Jednání se účastní 

pouze osoby předvolané správním orgánem – obviněný ze spáchání přestupku, 

                                                 
94 Ze zápisu zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 24.6.2005 vyplývá, 
že je na posouzení správního orgánu, zda se jedná občana příslušejícího k národnostní menšině, která 
tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky a přizná mu tak právo dle § 16 odst. 4 
správního řádu, pokud chybí legální definice takového příslušníka. 
95 Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb. 
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případně poškozený96 a další osoby97, dále pracovníci správního orgánu 

zainteresovaní ve věci, a to komise příslušná k projednání přestupku, je-li zřízena a 

je-li k projednání příslušná, nebo oprávněná úřední osoba, zapisovatel, případně 

orgány vykonávající dohled nad vážností a důstojností řízení98(často tyto orgány 

nejsou v jednacích místnostech při jednání přítomni, ale bývá zde nainstalován 

systém, kterým může oprávněná úřední osoba dát těmto orgánům znamení k zásahu 

při problémech v jednání), v případě mladistvého ještě navíc zákonní zástupci a 

orgán sociálně-právní ochrany dětí, kvůli zajištění důkladnější ochrany práv 

mladistvého, neurčí-li správní orgán, že jednání nebo jeho část je veřejná, přitom 

ovšem musí respektovat ochranu utajovaných informací99 a ochranu práv účastníků, 

zejména právo na ochranu osobnosti. Literatura (Černý, J.; Horzinková, E.; 

Kučerová H.: Přestupkové řízení, 11.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 108) uvádí, že 

přítomni mohou být dále „posluchači právnické fakulty nebo střední školy sociálně 

– právní, kteří jsou na praxi u správního orgánu“. S tímto názorem bez dalšího já se 

zcela neztotožňuji, v rámci praktického cvičení během přípravy na budoucí 

povolání, by přítomnost na jednání jistě byla pro tyto přínosem, nicméně nelze 

zapomínat na to, že se během tohoto jednání rozhoduje o subjektivních právech a 

povinnostech obviněného. Proto pokud bychom připustili na neveřejném jednání 

přítomnost těchto osob, pak by obviněný měl mít zásadní právo jejich přítomnost 

odmítnout. Stejně tak by se musela samozřejmě vyřešit povinnost mlčenlivosti o 

tom, co se během jednání dozví. Nicméně by přítomnost studentů při praktické 

ukázce ústního jednání jistě byla pozitivem nejen pro ně samotné, ale i pro kvalitu a 

výchovu budoucích „rozhodců o přestupcích“. 

Veřejnost ústního jednání může navrhnout sám účastník přestupkového 

řízení. Správní orgán mu vyhoví vždy, pokud tím, že jednání bude veřejné, 

nevznikne újma ostatním účastníkům řízení, a za současného respektování ochrany 

utajovaných informací. O tomto návrhu rozhodne správní orgán usnesením, které se 

poznamená do spisu. 

                                                 
96 Uplatnil-li poškozený nárok na náhradu škody v souladu s ustanovením § 70 odst. 1 zákona o 
přestupcích. 
97 Např. svědek, znalec..atp. 
98 Např. strážník obecní policie. 
99 Podle zákona č. 412/2005, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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V případě, že ústní jednání proběhne na základě rozhodnutí správního 

orgánu veřejně, může správní orgán z důležitých důvodů z účasti na jednání 

vyloučit nezletilé osoby, a to zejména z důvodu ochrany mravnosti. 

8.4 Postoupení věci podle §71 zákona o přestupcích 

Postoupení věci podle § 71 zákona o přestupcích řeší postoupení věci 

v případě nepříslušnosti správního orgánu k projednání věci v přestupkovém řízení 

jiným příslušným orgánům. Kromě § 71 upravuje zákon o přestupcích postoupení 

věci ještě v §55 odst. 3, který ale řeší postoupení v případě, že věcně a místně 

příslušný správní orgán postoupí věc jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, 

a to z důvodu usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu. 

Tyto dva instituty je třeba rozlišovat. V případě postoupení podle § 55 odst. 3 je 

zcela na zvážení správního orgánu, zda tohoto institutu využije, na rozdíl od 

postoupení podle § 71 zákona o přestupcích, kdy musí správní orgán věc postoupit 

obligatorně. 

Postoupení věci podle § 71 zákona o přestupcích se tedy týká, na rozdíl od 

postoupení podle §55 odst. 3, postoupení v případě, kdy správní orgán není 

příslušný danou věc projednat a z toho důvodu má povinnost ji postoupit 

příslušnému orgánu. § 71 zákona o přestupcích stanoví, komu a za jakých 

podmínek nepříslušný správní orgán může projednávanou věc postoupit.  

Správní orgán věc postoupí: 

- státnímu zástupci nebo orgánu policie, pokud skutečnosti nasvědčují 

tomu, že nejde o přestupek, ale o trestný čin. Na tomto místě považuji za 

důležité zmínit, že § 20 odst. 2 zákona o přestupcích stanoví, že doba 

probíhajícího trestního řízení o témže skutku se nezapočítává do doby 1 

roku od spáchání přestupku, po jejímž uplynutím zaniká odpovědnost za 

přestupek a přestupek již nelze projednat. Je třeba zdůraznit, že běh této 

lhůty se nestaví okamžikem postoupení věci podle § 71 zákona o 

přestupcích, ale až dnem, kdy tyto orgány zahájí úkony trestního řízení. 

Může se stát, že tyto orgány dospějí ke zjištění, že nejde o trestný čin a 

trestní řízení vůbec nezahájí, pak by ke stavění běhu roční lhůty 

k projednání přestupku vůbec nedošlo (srov. rozhodnutí NSS sp. zn. 6 As 
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56/2004) a doba šetření orgány činnými v trestním řízení tak může ukrojit 

významnou část lhůty jednoho roku, ve které je možné přestupek projednat. 

- správnímu orgánu příslušnému k projednání skutku, který je jiným 

správním deliktem než přestupkem,  

v těchto případech vyplývá nepříslušnost správního orgánu k projednání 

v přestupkovém řízení z § 2 odst. 1 zákona o přestupcích100, a to v zájmu 

vyloučení možnosti dvojího postihu pachatele pro jeden a týž skutek. 

Dále správní orgán podle §71 zákona o přestupcích danou věc postoupí 

- orgánu příslušnému podle zvláštního právního předpisu k projednání 

skutku uvedené v § 10 odst. 1 zákona o přestupcích – tzn. osoby 

podléhající vojenské kázeňské pravomoci, skutku příslušníků 

bezpečnostních sborů101, osoby během výkonu trestu odnětí svobody nebo 

zabezpečovací detence. Pouze v případě, že by takto vymezené osoby 

ztratily zvláštní způsobilost nebo postavení stanovené §10 odst. 1 zákona 

o přestupcích, pak se skutek, který spáchaly, projedná jako přestupek 

v přestupkovém řízení. Zvláštními právními předpisy tady jsou zákon č. 

221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s těmito zákony jsou tedy orgány příslušnými např. u 

bezpečnostních sborů nadřízený ředitele bezpečnostního sboru, ředitel 

bezpečnostního sboru a osoby pověřené rozhodováním ve věcech 

služebního poměru, u vojáků z povolání pak má kázeňskou pravomoc 

v celém rozsahu prezident ČR a ministr obrany a v rozsahu stanoveném ve 

vojenských řádech služební orgány a nadřízení, atp.  

                                                 
100 „Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 
přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 
podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ § 2 odst. 1 zákona o přestupcích. 
101 Podle zákona č. 361/2003 Sb. se bezpečnostním sborem rozumí Policie České republiky, 
Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České 
republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. 
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- orgánu příslušnému podle zvláštního právního předpisu k projednání 

přestupku osoby uvedené v § 9 odst. 3 v disciplinárním řízení pokud tato 

osoba o takové projednání požádala. Jde o poslance a senátory Parlamentu 

ČR, kteří mají možnost požádat o to, aby byl přestupek, který spáchali, 

projednán v disciplinárním řízení podle zvláštních právních předpisů. 

Zvláštními právními předpisy jsou zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, v případě poslanců a 

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

předpisů, v případě senátorů. Příslušným orgánem by byl mandátní a 

imunitní výbor příslušné komory parlamentu ČR (v souladu s ustanovením 

čl 27 odst. 3 Ústavy, podle kterého poslanec nebo senátor podléhá jen 

disciplinární pravomoci komory, jíž je členem, pokud zákon nestanoví 

jinak). Dříve se toto ustanovení užilo i na kárná provinění soudců. 

S účinností od 1.10.2008 v souvislosti se změnou zákona č. 6/2006, o 

soudech a soudcích, a zákona o přestupcích, provedenou zákonem č. 

314/2008, se toto ustanovení na kárná provinění soudců nadále 

nevztahuje.  

Otázku příslušnosti k projednání přestupku řeší správní orgán nejen před 

zahájením řízení o přestupku, ale je povinen zkoumat ji i během celého řízení. 

Může se stát, že během projednávání přestupku v přestupkovém řízení vyjdou 

najevo okolnosti, ze kterých správní orgán usoudí, že k projednání věci není 

příslušný (např. během šetření spáchaného skutku vyjde najevo, že nedošlo ke 

spáchání přestupku, ale trestného činu), v takovém případě správní orgán věc 

neprodleně postoupí příslušnému orgánu a řízení v souladu s ustanovením § 76 

odst. 1 správního řádu zastaví.  

Správní řád obecně upravuje postoupení věci v § 12 a § 131 odst. 5, ale jde o 

postoupení věci týkajících se jiných případů - § 12 správního řádu upravuje 

postoupení podání účastníka (podle § 37 správního řádu), pokud k projednání 

tohoto podání není věcně nebo místně příslušný, § 131 odst. 5 správního řádu 

upravuje postoupení věci z důvodu vhodnosti, které v případě přestupkového řízení 

řeší výše uvedený § 55 odst. 3 zákona o přestupcích, proto se obecná úprava ve 
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správním řádu nepoužije pro postoupení věci podle § 71 zákona o přestupcích ani 

podpůrně. 

K postoupení podle § 71 zákona o přestupcích není třeba už vzhledem k jeho 

obligatornosti souhlasu účastníků ani orgánu, kterému se věc postupuje. 

„O postoupení věci podle §71 zákona o přestupcích se nevydává 

usnesení.“102 Správní orgán v těchto případech postupuje podle části čtvrté 

správního řádu. 

8.5 Společné řízení 

Společné řízení je řízení, ve kterém se projedná najednou ve prospěch 

zásady hospodárnosti více přestupků jednoho pachatele anebo související přestupky 

více pachatelů namísto vedení několika souběžných řízení. 

Podmínky pro provedení společného řízení stanoví krátkým ustanovením § 57 

zákona o přestupcích. Podle zákona o přestupcích se společné řízení provede:  

- o všech přestupcích, kterých se dopustil jeden pachatel, je-li k jejich 

projednání příslušný jeden a týž správní orgán. Týmž orgánem se rozumí 

správní orgán jak věcně tak i místně a funkčně příslušný. Podmínka 

příslušnosti musí být zcela splněna, jinak nepřichází společné řízení 

v úvahu103. Názory se v odborné literatuře ale různí ohledně okamžiku, do 

kterého lze přestupky spojit ke společnému řízení. Podle jednoho názoru je 

spojení přestupků téhož pachatele možné pouze u přestupků, o nichž dosud 

přestupkové řízení nebylo zahájeno, takže rozhodujícím momentem je den 

zahájení řízení, jiný názor říká, že rozhodujícím momentem je vydání 

prvostupňového rozhodnutí, takže pokud se obviněný dopustí dalšího 

přestupku během projednávání jiných přestupků v řízení, měl by správní 

orgán rozšířit oznámení o zahájení řízení o tento další skutek a také o něm 
                                                 
102 Červený, Z.; Šlauf, V. Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu 
souvisejících předpisů. 16.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 156. 
103 Na tomto místě považuji za důležité zmínit se o rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 
25.5.1998, sp. zn. 6 A 168/95 SJS č.j. 626/2000, kterým bylo stanoveno, že „není vyloučen souběžný 
postih dvěma správními orgány za totéž jednání, naplňující znaky skutkových podstat dvou 
správních deliktů podle dvou právních předpisů, jestliže o postihu mají podle zákona rozhodovat dva 
odlišné správní orgány.“ Může se tedy stát, že týmž jednáním byly naplněny znaky dvou skutkových 
podstat přestupků, k jejichž projednání je zákony stanovena příslušnost různých správních orgánů, 
nedojde tedy ke spojení věci a toto jednání může být potrestáno oběma rozhodujícími správními 
orgány souběžně. 
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rozhodnout, s tím se zcela ztotožňuji a stejnému názoru svědčí i rozhodnutí 

Krajského soudu Královéhradeckého kraje sp. zn. 51 Ca 9/2008 potvrzené 

rozhodnutím NSS sp. zn. 1 As 28/2009. Pokud správní orgán ukládá ve 

společném řízení o více přestupcích jednoho pachatele sankci, pak ji uloží 

podle zásady absorpční – tzn. uloží sankci podle ustanovení vztahujícího se 

na přestupek nejpřísněji postižitelný104. 

- proti všem pachatelům, jejichž přestupky spolu souvisejí – souvislost může 

být věcná, místní a/nebo časová, a tyto přestupky, o nichž se řízení vede, 

jsou projednávány týmž orgánem, stejně jako v předchozím případě. 

V určitých případech lze některého pachatele přestupku vyloučit ze 

společného řízení, a to tehdy pokud by to bylo přínosné pro urychlení řízení 

nebo z jiného důležitého důvodu. Pak by ale musela být vyloučena 

z projednání všechna pachatelova jednání, u nichž je podezření ze spáchání 

přestupku. Vyloučení je možné v jakémkoliv stádiu řízení a správní orgán 

by o něm rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 140 odst. 3 

správního řádu. Vyloučit věc již ale nelze, bylo-li některému z obviněných 

z přestupku oznámeno meritorní rozhodnutí v prvním stupni řízení. 

Souvislost přestupku všech pachatelů může spočívat ve společném jednání 

dvou nebo více pachatelů, kterým bude naplněna stejná skutková podstata 

přestupku, nebo způsobilo-li souběžné jednání více pachatelů stejný 

následek, anebo jde-li o taková jednání pachatelů přestupku, z nichž jedno je 

přímo nebo nepřímo podmíněno druhým. 

Za splnění podmínek stanovených § 57 zákona o přestupcích musí vést správní 

orgán společné řízení povinně, není tedy na úvaze správního orgánu, zda společné 

řízení povede. Jediná možnost úvahy je dána správnímu orgánu v případě 

projednání souvisejících přestupků více pachatelů u vyloučení věci některého 

pachatele ze společného řízení v souladu s § 57 odst. 2 zákona o přestupcích. 

Obligatornost společného řízení může v praxi vyvolávat řadu problémů např. 

v případě více přestupků jednoho pachatele, které spolu vůbec nesouvisí. 

Správní řád upravuje obecně možnost vedení společného řízení v § 140. Na 

rozdíl od úpravy v zákoně o přestupcích je tady ale zcela na uvážení správního 
                                                 
104 § 12 odst. 2 zákona o přestupcích. 
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orgánu, zda společné řízení provede nebo ne. Tato úprava se jeví jako daleko 

vhodnější a umožňuje více zohledňovat okolnosti daného případu a jednotlivých 

přestupků.  

 O spojení věci do společného řízení se nevydává žádné rozhodnutí, protože 

ke sloučení věcí dochází automaticky, na rozdíl od sloučení věci podle příslušných 

ustanovení správního řádu, o kterém správní orgán vydává rozhodnutí. Správní 

orgán by ale pravděpodobně musel vydat oznámení o rozšíření předmětu správního 

řízení, které by muselo mít stejné náležitosti jako oznámení o zahájení správního 

řízení. 

Ve společném řízení se vede pouze jeden spis a vydává se společné rozhodnutí. 

Dojde-li ke spojení řízení v jejich průběhu, pak založí správní orgán nový společný 

spis, jehož obsahem jsou také původní spisy sloučených řízení. Stejně tak dojde-li 

k vyloučení věci ze společného řízení, založí se pro toto vyloučené řízení nový spis, 

jehož obsahem obligatorně budou kopie všech částí původního spisu, které se týkají 

otázky, o níž se vyloučené řízení vede. 

8.6 Donucovací opatření pro zajištění přítomnosti obviněného a 
dalších osob při ústním jednání 

V přestupkovém řízení se také užije řada donucovacích opatření pro 

zajištění přítomnosti obviněného a dalších osob při ústním jednání. Mezi tato 

donucovací opatření řadíme předvolání, předvedení a pořádkovou pokutu obsažené 

v obecné úpravě správního řádu. Pořádkovou pokutu pak ještě zmiňuje zákon o 

přestupcích ve vztahu k nedostavení se nebo bezdůvodnému odmítnutí podání 

vysvětlení podle § 60 tohoto zákona105.  

8.6.1 Předvolání 

Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k 

provedení úkonu nutná. Je na zvážení správního orgánu, kterou osobu a k jakému 

úkonu předvolá, ale musí postupovat v souladu se zásadou stanovenou § 6 odst. 2 

správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené 

                                                 
105 Viz. podkapitola č. 7.4.1 Podání vysvětlení této diplomové práce. 
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osoby co nejméně zatěžovat. Předvolávanou osobou je zpravidla obviněný, jehož 

účast je na jednání nezbytná, nezvolí-li sám možnost se jednání neúčastnit. Dále 

správní orgán může předvolat svědky, znalce a další osoby, jejichž osobní účast při 

úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná. Předvolání musí být písemné a doručuje 

se do vlastních rukou s vykázaným doručením s dostatečným, zpravidla nejméně 

pětidenním předstihem. I v případě, že je osoba předvolávaná zastoupena 

zástupcem, musí být předvolání v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 správního 

řádu doručeno přímo této osobě. V předvolání musí správní orgán uvést, kdo, kdy, 

kam, v jaké věci a z jakého důvodu se má dostavit a jaké jsou právní následky v 

případě, že se nedostaví bez náležité omluvy nebo dostatečného důvodu. 

Doručením předvolání vzniká předvolanému povinnost se dostavit na určené místo 

v určeném čase. Nemůže-li se předvolaná osoba dostavit, musí to bezodkladně 

oznámit správnímu orgánu, který ji předvolal, jinak mohou nastat následky 

předpokládané v předvolání, a to uložení pořádkové pokuty nebo předvedení. 

Forma omluvy není správním řádem stanovená, je tedy možné se omluvit 

v zásadě jakýmkoli způsobem. Zda je omluva náležitá a důvody nedostavení se 

dostatečné, to už je zcela posouzení správního orgánu. „Ustanovení § 59 o 

předvolání lze použít nejen v rámci samotného správního řízení, ale také v rámci 

postupu správního orgánu před zahájením správního řízení, a to v rámci opatřování 

vysvětlení za účelem prověření oznámení, ostatních podnětů a vlastních zjištění, 

..“106 V případě pochybností, zda byl obviněný z přestupku řádně předvolán, musí 

správní orgán nutně dojít k závěru, že řádně předvolán nebyl107. 

8.6.2 Předvedení 

Jestliže se osoba předvolaná bez náležité omluvy nebo bez dostatečných 

důvodů na předvolání nedostaví, může správní orgán rozhodnout o jejím 

předvedení. O tomto rozhodnutí vydává správní orgán usnesení, které se doručuje 

orgánům, které mají předvedení provést, a ty pak doručí toto usnesení 

předváděnému. Jde o zvláštní způsob doručování. Pokud předvolávaná osoba 

                                                 
106 Vedral, J. Správní řád : komentář, vyd. Praha : BOVA POLYGON, 2006, str. 364. 
107 Z rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 11.3.2004, sp. zn. II. ÚS 788/02. 
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odmítne usnesení převzít, nebrání to tomu, aby předvedení bylo vykonáno. Jde o 

předběžně vykonatelné rozhodnutí. Ustanovení o předvedení je možné stejně jako 

ustanovení upravující předvolání také použít v rámci postupu správního orgánu 

před zahájením správního řízení. 

Předvedení zajišťuje Policie České republiky nebo jiná instituce, o níž to 

stanoví zvláštní zákon, v řízení před orgány obcí zajišťuje předvedení také obecní 

policie. Není možné, aby předvedení zajišťoval např. sám správní orgán. 

8.6.3 Pořádková pokuta 

Správní orgán může rozhodnutím i opakovaně uložit pořádkovou pokutu 

tomu, kdo se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory 

předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, a 

to za současně splněné důležité podmínky, že takové jednání závažně ztěžuje 

postup správního orgánu ve správním řízení. Pořádkovou pokutu může správní 

orgán uložit také tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání108, podmínkou zde již není 

závažné ztížení postupu správního orgánu ve správním řízení. 

Pokutu může správní orgán uložit až do výše 50.000,-Kč, ale při jejím 

uložení musí správní orgán současně dbát na to, aby její výše nebyla v hrubém 

nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení109. O uložení 

pořádkové pokuty rozhoduje správní orgán rozhodnutím nikoli jen usnesením, byť 

má povahu procesního rozhodnutí. Zvláštní zákony mohou obsahovat jiné skutkové 

podstaty a sazby pořádkových pokut (jako např. právě zákon o přestupcích 

v ustanovení § 60 odst. 2 zákona o přestupcích), pak se použijí pro uložení 

pořádkové pokuty ustanovení zvláštních zákonů a obecná úprava ve správním řádu 

se užije jen v tom rozsahu, v jakém zvláštní zákon úpravu neobsahuje. Odvolání 

proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek. 

                                                 
108 „Hrubě urážlivým podáním bude zpravidla takové podání, které nemá jiný účel než skutečně 
hrubým způsobem urážet konkrétní nebo blíže neurčené úřední osoby.“ Vedral, J. Správní řád : 
komentář, vyd. Praha : BOVA POLYGON, 2006, str. 374. 
109 Vyjádření principu proporcionality. Pokud je např. předmětem řízení uložení sankce za přestupek, 
kde horní hranice pokuty může činit nejvýše 20.000,-Kč, nemůže správní orgán uložit pokutu 
převyšující ani srovnatelnou s touto sankcí. 
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Pořádkovou pokutu vybírá orgán, který rozhodnutí o jejím uložení vydal, ten 

je zároveň exekučním orgánem pro vymáhání plnění z rozhodnutí o uložení 

pořádkové pokuty, pokud by k jejímu uhrazení nedošlo dobrovolně. Ten má i 

pravomoc snížit pořádkovou pokutu nebo prominout, a to i po právní moci 

rozhodnutí o uložení této pokuty. 

Řízení o uložení pořádkové pokuty je samostatným řízením, jehož 

účastníkem je pouze osoba, které se pokuta ukládá, a v němž je prvním úkonem 

vydání rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty. 

8.7 Ústní jednání 

Ústní jednání je podle zákona o přestupcích obligatorní náležitostí řízení o 

přestupcích a oproti obecné úpravě ve správním řádu je to také specialitou řízení o 

přestupcích, protože obecné správní řízení se koná dle zásad písemnosti a 

neveřejnosti a pouze v případech, kdy tak stanoví zákon anebo jestliže je to 

nezbytné ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení, se nařídí ústní 

jednání. Obligatornost ústního jednání v přestupkovém řízení zdůraznil i Nejvyšší 

správní soud ve svých rozhodnutích, např. v rozsudku ze dne 7.10.2009, č.j. 1 As 

66/2009 – 81. Ústní jednání logicky neproběhne ve zkrácených druzích řízení o 

přestupcích, řízení příkazním a blokovém, aniž by šlo o vadu řízení o přestupcích. 

Obligatorní ústní jednání u těchto druhů řízení by odporovalo smyslu této právní 

úpravy, o tom pojednávám dále v této práci. 

K ústnímu jednání je nutné sezvat všechny osoby, jejichž přítomnost je pro 

ústní jednání důležitá, ale nikoliv nezbytná, jak uvedu dále. Děje se tak 

předvoláním, a to konkrétně předvoláním zejména obviněného, poškozeného a 

svědků k ústnímu jednání. V průběhu celého přestupkového řízení se uplatňují 

obecné zásady správního řízení, jak již bylo řečeno, a zásada ústnosti je jednou 

z nich. Je zakotvena přímo v zákoně o přestupcích, a to konkrétně v §74, kde je 

stanovena povinnost správního orgánu konat v prvním stupni ústní jednání.110 Je 

tedy povinností správního orgánu konat ústní jednání. Co se ale stane v případě, že 

                                                 
110 Ve druhém stupni - odvolacím řízení - se nenařizuje ústní jednání obligatorně. Ústní jednání 
může odvolací orgán nařídit v případě, vyžaduje-li to povaha věci a je potřeba doplnit dokazování, 
případně zjistit další skutečnosti pro provedení odvolacího řízení. 
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správní orgán tuto svou povinnost nesplní a ústní jednání v řízení o přestupcích 

neproběhne? Logicky následuje úvaha o nezákonném rozhodnutí v tomto řízení a to 

z důvodu vady proběhnuvšího řízení. Podle názoru Nejvyššího správního soudu ale 

nekonání ústního jednání nevede automaticky k vadě, která by měla za následek 

nezákonnost celého přestupkového řízení. Nejvyšší správní soud říká, že nekonání 

ústního jednání je v každém případě vadou řízení, ale musí se zohlednit a porovnat 

všechny aspekty řízení a na základě toho pak rozhodnout, zda jde o takovou vadu, 

která by mohla ovlivnit zákonnost rozhodnutí. Nejvyšší správní soud tento názor 

vyjádřil v odůvodnění rozhodnutí sp. zn. 3 As 46/2004. Lze si i představit situaci, 

kdy v řízení o přestupku není jiný účastník než obviněný a ten se odmítne 

k projednání, ač byl řádně předvolán, dostavit, a správnímu orgánu postačí k vydání 

rozhodnutí listinné důkazy, pak by správní orgán se zachováním práva uvedeného 

v ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu rozhodl bez provedeného ústního jednání, 

aniž by šlo o vadu, která by mohla dle mého názoru ovlivnit zákonnost rozhodnutí. 

O nařízeném ústním jednání je správní orgán povinen vyrozumět všechny 

známé účastníky tohoto řízení. Je-li obviněným z přestupku mladistvý111, vyrozumí 

správní orgán o nařízeném ústním jednání také zákonného zástupce mladistvého a 

orgán sociálně-právní ochrany dětí112, a to z důvodu zvýšené právní ochrany 

mladistvého. Zvláštností také je, že ačkoli orgán sociálně-právní ochrany dětí není 

účastníkem řízení, oznamuje se mu, kromě vyrozumění o konaném ústním jednání, 

také rozhodnutí o přestupku. 

Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, správní orgán účastníky uvědomí o konání 

ústního jednání nejméně s pětidenním předstihem. Tato lhůta, poskytnutá zejména 

k přípravě obhajoby, souvisí se speciálním procesním právem obviněného na 

přiměřený čas a možnost obhajoby vyjádřeného např. v čl 6 odst. 3 písm. b) 

Úmluvy. Stane-li se, že správní orgán tuto pětidenní lhůtu nedodrží, mohlo by 

takové porušení vést až ke zrušení rozhodnutí v opravném řízení. Spolu 

                                                 
111 Mladistvým označuje zákon o přestupcích v § 19 odst. 2 osobu, která v době spáchání přestupku 
dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. 
112 Pro zjištění toho, kdo by vystupoval v přestupkovém řízení konkrétně jako orgán sociálně-právní 
ochrany dětí, je nutné podívat se do zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, na obecné vymezení orgánu sociálně-právní ochrany dětí v § 4 tohoto zákona a 
z orgánů zde uvedených vybrat ten správný. Jelikož v přestupkovém řízení je orgán sociálně-právní 
ochrany dětí z důvodu zvýšené ochrany práv a zájmů mladistvého, logickou úvahou bude tímto 
orgánem v přestupkovém řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
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s uvědoměním o konání ústního jednání vyzve správní orgán účastníky řízení, aby 

uplatnili při ústním jednání všechny své připomínky a návrhy na provedení důkazů 

podporujících jejich tvrzení. 

K ústnímu jednání je předvolána řada osob. Nejdůležitějším aktérem je 

mimo jiné samozřejmě osoba obviněná z přestupku, která musí být k ústnímu 

jednání řádně předvolána (o náležitostech předvolání pojednávám v podkapitole č. 

8.6.1 Předvolání této práce). V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc 

projednat jen v zákonem taxativně stanovených případech, a to tehdy, jestliže se 

obviněný odmítne k projednání přestupku dostavit, ač byl řádně předvolán, nebo se 

bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu k nařízenému ústnímu jednání vůbec 

nedostaví. Za náležitou omluvu správní orgán uzná např. lékařsky doloženou 

pracovní neschopnost nebo prokázané pracovní nebo služební zaneprázdnění. 

Hodnocení toho, zda jde o náležitou omluvu nebo důležitý důvod, provádí správní 

orgán sám a měl by zohlednit i dosavadní průběh řízení, např. zda se omluvy 

neopakují a nejsou znatelně účelové. Důvod, který je dostatečný jako omluva 

k přeložení jednání na jiný termín poprvé, nemusí být dostatečný i pro jeho další 

přeložení. O omluvitelných důvodech nedostavení se k jednání více v rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 34/2007. Správní orgán může 

v pochybnostech tvrzené skutečnosti ověřovat (např. písemným nebo telefonním 

dotazem správního orgánu lékaři nebo zaměstnavateli v závislosti na omluvě). 

V případě, že omluvu správní orgán neuzná, je povinen o tom obviněného včas 

informovat z důvodu zachování jeho práva na obhajobu. 

Správní řád ohledně formy předvolání stanoví pouze, že musí být písemné a 

doručuje se do vlastních rukou. Předvolání obviněného k ústnímu jednání musí být 

náležitě prokázáno (zejména prostřednictvím doručenky s vlastnoručním podpisem 

obviněného nebo vrácením písemnosti doručujícím orgánem s tím, že nebyla 

doručena a nastává tedy fikce doručení, viz dále). Literatura, konkrétně Černý, J.; 

Horzinková, E.; Kučerová H.: Přestupkové řízení, 11.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 

109, uvádí, že „není-li podepsaná dodejka k dispozici, nelze zahájit jednání“, 

s výjimkou případů, kdy došlo k prokazatelnému doručení do datové schránky 

předvolaného. S tím ale nesouhlasím, jelikož toto tvrzení úplně opomíjí možnost 

fikce doručení. Ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu stanoví fikci doručení, 
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písemnost se tedy považuje za doručenou posledním dnem lhůty 10 dnů ode dne, 

kdy byla připravena k vyzvednutí a adresát si ji nevyzvedne. Na počítání této lhůty 

se pak vztahuje pravidlo pro počítání času dle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu. 

Obviněný se může takovému doručení fikcí bránit dle ustanovení § 24 odst. 2 

správního řádu žádostí o určení neplatnosti doručení za podmínek 41 správního 

řádu. Může nastat situace, že správnímu orgánu se po doručování nevrátí ani 

doručenka ani doručované předvolání, pak by nebylo možné stanovit ani fikci 

doručení, správní orgán by musel doručování pravděpodobně reklamovat u orgánu, 

který doručování prováděl, a doručovat znovu. Na tomto místě pro úplnost 

dodávám, že pokud má adresát zřízenou datovou schránku, musí správní orgán 

doručovat přednostně do datové schránky v souladu s § 19 odst. 1 správního řádu, a 

je povinností správního orgánu zjišťovat, zda má účastník zřízenu datovou 

schránku, v průběhu celého řízení, resp. před každým doručovacím úkonem. 

Pochybnosti ohledně řádného předvolání (včetně fikce doručení předvolání), pak 

musí vést k závěru, že k předvolání nedošlo. V případě ostatních účastníků řízení již 

toto výše uvedené pravidlo, že věc lze projednat v jejich nepřítomnosti jen 

z taxativně uvedených důvodů, neplatí a jejich neúčast nebrání projednání věci. To 

ale neznamená, že rozhodující správní orgán nemůže na jejich přítomnosti trvat a 

zajistit si jí prostřednictvím některého z prostředků donucení. V případě, že se 

účastník k ústnímu jednání nedostaví, činí tak s vědomím, že správní orgán může 

věc rozhodnout. Rozhodnutím 4 As 4/2007 Nejvyšší soud vyřkl, že projednáním 

věci je třeba rozumět nejen její projednání, ale i rozhodnutí o ní. Pokud správní 

orgán projedná a rozhodne věc bez dalšího, nemůže účastník, který se nedostavil, 

namítat, že byl zkrácen na svých právech, protože správní orgán mu umožnil 

realizovat svá práva, čehož ale účastník nevyužil. V praxi ovšem často správní 

orgány vychází účastníkům řízení vstříc, a pokud správní orgán uzná omluvu 

z ústního jednání za postačující, stanoví termín pokud možno po domluvě 

s účastníkem. 

Účast obviněného na ústním jednání je jeho právem, nikoli povinností, proto 

je potřeba zamyslet se nad otázkou možnosti předvedení obviněného k ústnímu 

jednání. Právní předpisy předvedení obviněného nevylučují, nicméně v souvislosti 

se zásadou, že obviněný nesmí být k výpovědi donucován, je možno polemizovat o 
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tom, zda se předvedení na donucení přítomnosti obviněného na ústním jednání 

užije, protože by se jím ničeho nedosáhlo, pokud se obviněný rozhodne 

nespolupracovat se správním orgánem. Nicméně v případě přestupku urážky na cti 

je správní orgán dle § 78 zákona o přestupcích povinen pokusit se účastníky řízení 

smířit, stejně-je li poškozeným v řízení uplatněn nárok na náhradu škody, má 

správní orgán působit na obviněného, aby škodu nahradil, a to především v průběhu 

ústního jednání. Je tedy evidentní, že v určitých případech je přítomnost obviněného 

žádoucí i pokud by nespolupracoval, a to pro splnění povinnosti správního orgánu 

stanovené zákonem o přestupcích, a proto by předvedení splnilo v těchto případech 

svůj účel.  

V případě, že je obviněný zastoupen (neuvádím případy zastoupení ostatních 

účastníků, a to z důvodu, že jejich nepřítomnost není překážkou provedení ústního 

jednání, jak jsem uvedla výše), oznamuje se konání ústního jednání jak 

obviněnému, tak jeho zástupci. Je otázka, zda bude postačující pro splnění 

podmínky přítomnosti obviněného při ústním jednání přítomnost jeho zástupce. 

Případně co se stane, pokud se dostaví sám obviněný, zatímco zástupce obviněného 

se bez omluvy nedostaví. Jelikož ustanovení § 74 odst. 1 zákona o přestupcích 

hovoří pouze o přítomnosti obviněného, nebude z nepřítomnosti jeho zástupce 

správním orgánem nic vyvozováno. Skutečnost, že se dostaví pouze zástupce 

obviněného, je dle mého názoru zcela v pořádku, protože součástí práva na 

obhajobu je právo zvolit si zástupce, a lze tedy dovodit, že je i právem obviněného 

nechat se zastoupit při ústním jednání. 

Problematickou je také situace, pokud obviněným (případně jiným 

účastníkem) je mladistvý, který se nedostaví na ústní jednání, na které byl 

předvolán, a to z důvodu, že jej rodič jako zákonný zástupce odmítne na jednání 

pustit. Jemelka, L. In Jemelka, L.; Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové 

řízení: komentář. 1. yyd. Praha : C.H. Beck, 2011, na straně 353 zaujímá názor, že 

řešením by měla být výzva rodiče – zákonného zástupce k tomu, aby mladistvého 

přivedl, a pokud tak neučiní, bude následovat sankce správního orgánu rodiči 

v podobě pořádkové pokuty. Nicméně já spíše zastávám názor, že v případě, že 

právní řád stanoví mladistvému plnou odpovědnost za přestupky, pak musí 

mladistvý nést i odpovědnost za nedostavení se na předvolání k ústnímu jednání. 
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Správní orgán by takovou situaci měl tedy dle mého názoru řešit donucovacím 

opatřením směřovaným k mladistvému obviněnému nikoli směrem k rodičům. 

Před ústním jednáním tedy mohou vzniknout následující situace. 

Nejpříhodnější samozřejmě je dostavení se všech předvolaných, pak jednání bez 

dalšího proběhne. V případě, že se obviněný nedostaví a jeho neúčast je řádně 

omluvena a omluva je správním orgánem uznána, správní orgán jednání odročí. 

V ostatních situacích (nedostavení se obviněného bez řádné omluvy, nedostavení se 

ostatních předvolaných) je dle mého názoru na uvážení správního orgánu, zda 

jednání odročí a na ty, kteří se nedostavili, uplatní některý z donucovacích 

prostředků, a všechny znovu předvolá, nebo provede jednání bez dalšího. V praxi 

v řízení o přestupcích zpravidla není postačující provedení jednoho jediného 

ústního jednání k vydání rozhodnutí, ale ústních jednání proběhne v řízení více, než 

bude moci správní orgán ve věci rozhodnout. 

Pokud jednání proběhne, zahájí ho na počátku oprávněná úřední osoba, která 

řízení vede, případně předseda komise správního orgánu, jestliže je k řízení o 

přestupku příslušná komise. Předvolané přítomné osoby se prokáží průkazem 

totožnosti, občanským průkazem nebo jiným průkazem, např. platným cestovním 

pasem apod. Hlavní částí a pilířem ústního jednání je dokazování, o kterém blíže 

pojednávám v následující kapitole. 

8.8 Dokazování 

Dokazování a důkazy jsou nejčastějšími podklady pro vydání rozhodnutí 

správním orgánem v řízení o přestupku. Dokazování je zvláštní postup orgánů 

v řízení, jehož cílem je utvořit si poznatky o skutečnostech důležitých pro vydání 

rozhodnutí. Dle mého názoru jde o nejdůležitější a nejrozhodnější částí 

přestupkového řízení, protože na základě dokazování dochází k vyvrácení nebo 

potvrzení skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí správním orgánem. Zákon 

o přestupcích dokazování vůbec neupravuje, je proto třeba použít ustanovení 

správního řádu včetně ustanovení upravující podklady pro vydání rozhodnutí ve 

správním řízení, tedy ustanovení §§ 50 a násl. správního řádu. Jelikož jde ale 

správní řízení trestní, a tedy o rozhodování o vině a sankci, měly by dle mého 
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názoru být podmínky pro získávání podkladů pro vydání rozhodnutí upraveny 

v souladu se specifickou povahou přestupkového řízení přísněji než u ostatních 

druhů správního řízení. Stejný názor vyslovil i Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 

uvedeném pod sp. zn. 1 As 44/2009, ve kterém uvedl: „V přestupkovém řízení jsou 

kladeny specifické nároky na rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí a 

v jejich světle je třeba vykládat obecná ustanovení obsažená ve správním řádu.“ 

8.8.1 Průběh dokazování 

Důkazy je potřeba nejprve správním orgánem vyhledat, a to jak z úřední 

povinnosti, tak na návrh účastníků řízení. Účastníci jsou povinni označit důkazy na 

podporu svých tvrzení, přestože je řízení o přestupcích ovládáno zásadou 

vyšetřovací, která znamená, že správní orgán má odpovědnost za řádné a dostatečné 

shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí. Domnívám se, že označení důkazů 

k prokázání svých tvrzení je nejen povinností, ale i právem účastníků řízení. Pokud 

účastník nějakou věc tvrdí, pak je v jeho zájmu, aby byla prokázána, k čemuž 

přispívají důkazy jím předložené. Opatření důkazů, resp. podkladů pro vydání 

rozhodnutí obecně, je nicméně na správním orgánu. Povinnosti provést dokazování 

a zjistit tak skutkový stav bez důvodných pochybností pak nezbavuje správní orgán 

ani doznání obviněného, ani jeho naprostá nečinnost (srov. s rozhodnutím NSS sp. 

zn. 4 As 51/2004). Správní orgán je povinen zjistit všechny rozhodné skutečnosti ve 

prospěch i neprospěch obviněného. 

Následuje vlastní provádění důkazů, které může provádět jedině správní 

orgán vedoucí řízení, případně správní orgán dožádaný. Správní orgán provádí 

takové důkazy, které sám uzná za vhodné. Není vázán pouze návrhy účastníků, ale 

provádí i důkazy z vlastní iniciativy. Správní orgán není tedy návrhy účastníků 

vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 

V případě neprovedení některého z důkazů navržených účastníkem musí správní 

orgán toto neprovedení odůvodnit v rozhodnutí.113 Odmítnout provedení důkazu 

                                                 
113 Lze se domnívat, že nutnost odůvodnění neprovedení důkazu v rozhodnutí je důsledkem snahy 
zabránit vzniku tzv. opomenutých důkazů. Nejvyšší správní soud k tomu konstatuje v rozhodnutí sp. 
zn. 2 As 29/2010, že nesmí nastat situace označovaná jako opomenutý důkaz, proto musí být vždy 
odůvodněno, proč některý důkaz nebyl proveden. 
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správní orgán nemůže úplně libovolně. Odmítnout provedení nemůže tehdy, pokud 

odmítnutí odůvodní pouze finanční náročností provedení takového důkazu, a to ani 

při uplatnění zásady hospodárnosti řízení, anebo v případě, že takový důkaz pokládá 

za účelový, např. návrh obviněného k výpovědi svědka – blízkého přítele. Naopak 

odmítnout může zejména tehdy, pokud by provedení takového důkazu bylo 

v rozporu s právními předpisy, nebo je evidentní, že provedení důkazu nebude mít 

žádný přínos k rozhodnutí dané věci. Provedení důkazů může správní orgán i 

v případě, že zjištění skutkového stavu má takové kvality, že o skutkovém stavu 

neexistují již žádné důvodné pochybnosti114.  Vždy se ale s odmítnutými důkazy 

musí vypořádat v odůvodnění rozhodnutí, a to tak, že přesvědčivě a racionálně 

odůvodní, proč považoval provedení tohoto důkazu za nadbytečné nebo 

nepodstatné. Stejný názor vyslovil i NSS v rozhodnutí pod sp. zn. 2 As 29/2010, 

které konstatuje, že nesmí dojít k situaci označované jako „opomenutý důkaz“ a 

správní orgán se musí se všemi navrženými důkazy, provedenými i neprovedenými, 

vypořádat v odůvodnění rozhodnutí. 

K provádění důkazů se nepřistupuje logicky v případě zkrácených druhů 

řízení o přestupcích – řízení blokového a příkazního, protože tam se ukládá sankce 

bez nařízení ústního jednání a má se za to, že přestupek je spolehlivě zjištěn. 

Předmětem dokazování je skutek a okolnosti týkající se otázek důležitých 

pro rozhodnutí. Dokazováním je třeba odpovědět na otázky kdo, kdy, kde, jak a 

proč se dopustil určitého činu. Správní orgán je oprávněn rozhodnout, které důkazy 

a v jakém rozsahu provede. V souladu s ustanovením § 51 odst. 1 správního řádu 

lze pro získání důkazu užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke 

zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními 

předpisy115. Za důkazní prostředek ale nelze považovat úřední záznam o spáchání 

přestupku. Ten poskytuje správnímu orgánu pouze předběžnou informaci o věci. K 
                                                 
114 Viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.9.2009, č.j. 6 As 21/2009. 
115 Potměšil, J. Použitelnost zvukových a obrazových záznamů jako důkazu. Správní právo. 2010, 
roč. 43, č. 3, str. 129 a násl. Tento článek řeší aktuální otázku, zda je možné jako důkaz zejména 
v přestupkovém řízení, které stojí v centru pozornosti autora článku, užít jako důkazu soukromé 
audio a video nahrávky pořízené bez vědomí a souhlasu nahrávané osoby, které mají jistě velkou 
průkazní hodnotu, ale jsou také snadno zneužitelné. Článek shrnuje pro a proti použití těchto 
nahrávek jako důkazů a judikaturu týkající se této problematiky. Dle autora přestupkové právo čeká 
na autoritativní trestně-správní judikát. V praxi to v současné době vypadá tak, že v řízení o 
přestupku se lze relativně často setkat s těmito nahrávkami a bývají často bez námitek správními 
orgány přijímány až do doby, kdy pachatel namítne nepřípustnost takového důkazu.  
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dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouží mj. svědecký 

výslech osoby, která úřední záznam pořídila, nikoli tento záznam116. Správní řád 

výslovně upravuje pouze provedení důkazu listinou, ohledáním, svědeckou 

výpovědí a znalecký posudek, tento výčet však vzhledem předchozí větě není 

konečný, ale je pouze demonstrativní. Správní orgán nemusí dokazovat skutečnosti 

všeobecně známé117 nebo známé správnímu orgánu z jeho úřední činnosti. 

Dokazování je třeba provádět tak, aby byly šetřeny utajované informace chráněné 

zvláštním zákonem a státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti. 

Po provedení všech potřebných důkazů provádí správní orgán hodnocení 

důkazů. Všechny podklady k vydání rozhodnutí (nejen důkazy), kromě těch, o 

kterých zákon stanoví, že je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podle 

své úvahy. Hodnocení důkazů správními orgány je tak ovládáno zásadou volného 

hodnocení důkazů118, tzn., že správní orgán není omezován v tom smyslu, jak má 

určitý důkaz hodnotit. Správní orgán musí hodnotit každý důkaz jednotlivě a 

všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Sám hodnotí, zda jsou postačující 

provedené důkazy nebo zda bude třeba provést ještě důkazy další. Zásada volného 

hodnocení důkazu je na ochranu proti libovůli správního orgánu omezena zásadou 

zákazu zneužití správního uvážení. Hodnocení důkazů správního orgánu musí 

vycházet ze zásady logiky a skutkové závěry musí mít oporu v provedených 

důkazech. Zhodnocení důkazů je následně obligatorně vyjádřeno v odůvodnění 

meritorního rozhodnutí.  

Považuji za důležité zdůraznit, že obviněný může uvádět nové skutečnosti a 

navrhovat důkazy po celou dobu přestupkového řízení, včetně řízení odvolacího. 

Jak je uvedeno výše, pro přestupkové řízení neplatí zásada koncentrace podle 

ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu. 

                                                 
116 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.1.2009, č. j. 1 As 96/2008 – 115. 
117 Tzv. notoriety. 
118 Definici volného hodnocení důkazů vyřkl např. Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 7 As 
11/2007, který volným hodnocením důkazů označil vlastní myšlenkovou úvahou správního orgánu, 
při které přijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o logické, systematické, historické, 
pravděpodobnostní, věrohodnostní aj. úsudky, které uvede v odůvodnění svého rozhodnutí. Dále 
např. rozhodnutí NSS sp. zn. 1 As 84/2009. 
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8.8.2 Jednotlivé důkazní prostředky 

Správní řád upravuje, jak je uvedeno výše, důkaz listinou, ohledáním, 

svědeckou výpovědí a znaleckým posudkem. Obecně ale platí, že jako důkazní 

prostředek lze užít vše, co může nějakým způsobem přispět k objasnění věci, co má 

určitou vypovídací hodnotu a bylo získáno v souladu se zákonem. Důkaz, který 

nebyl opatřen v souladu se zákonem nelze jako důkaz připustit, není ale vyloučeno, 

aby  takto získané informace dovedly správní orgán k jinému poznatku, již 

použitelnému jako důkaz pro řízení o přestupku. 

Důkaz svědeckou výpovědí 

Svědkem je osoba, která vypovídá o minulých skutečnostech, které se týkají 

přestupku a které tato osoba poznala buď přímo, nebo zprostředkovaně. Svědkem 

může být kdokoliv kromě účastníka řízení o přestupku a orgánu, který věc 

projednává. Je zcela na správním orgánu provádějícím důkaz svědkem, aby 

posoudil hodnověrnost svědecké výpovědi119. Svědecká výpověď spočívá v tom, že 

svědek nejprve uvede skutečnosti, které o dokazované skutečnosti ví, poté následují 

otázky oprávněné úřední osoby. Předchozí správní řád upravoval právo účastníka 

klást svědkům otázky (§ 33 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení), nový 

správní řád ale již toto nebo podobné ustanovení neobsahuje. To ale neznamená, že 

by kladení otázek svědkům obviněným bylo vyloučeno. V souladu s čl. 6 odst. 3 

písm. d) Úmluvy má každý, kdo je obviněn z trestného činu, právo vyslýchat nebo 

dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj 

prospěch za stejných podmínek jako svědků proti sobě. (V případě otázek 

směřovaných na svědky ostatními účastníky pak bude na správním orgánu, zda tyto 

otázky připustí, protože právní řád ČR tuto možnost neupravuje.) Správní orgán pak 

musí obviněného seznámit s výpovědí svědka a umožnit obviněnému, aby se 

k tomuto důkazu vyjádřil. V zájmu zjištění objektivní pravdy je zakázáno klást 

                                                 
119 Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.1.2006, sp. zn. 4 As 2/2005 – 62 - „Výpověď 
svědka, již obviněný navrhl k důkazu na svou obhajobu, nelze předem hodnotit jako bezcennou, a 
proto ji jako důkaz neprovést, jen s poukazem na její účelovost pro přátelský vztah obviněného ke 
svědkovi. Odmítnutí návrhu na provedení důkazu výslechem takového svědka je porušením práva na 
spravedlivý proces.“ 
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svědkům sugestivní a/nebo kapciózní120 otázky, které by mohli ovlivnit pravdivost 

výpovědi.  

Správním řádem je stanovena povinnost svědčit. „Každý, kdo není 

účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek; musí vypovídat pravdivě a nesmí 

nic zamlčet.“121 Odepřít výpověď může jen ten, kdo by jí způsobil nebezpečí stíhání 

pro přestupek, trestný čin nebo správní delikt sobě nebo osobě blízké.122 V současné 

době je institut osoby blízké velmi často zneužíván, a to zejména v oblasti páchání 

přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

O způsobech vyřešení problému osoby blízké se vedou dlouho spory. Mně se jako 

nejvhodnější jeví řešení vycházející z úpravy v Nizozemí, kde je tato situace 

vyřešena tak, že majitel auta odpovídá za svůj vůz, a proto platí i pokuty za 

přestupky jeho vozem spáchané. Pokud by majitel s pokutou nesouhlasil právě 

z důvodu, že vůz neřídil, bylo by na něm toto tvrzení prokázat. Zneužívání institutu 

osoby blízké se snaží čelit rovněž některá soudní rozhodnutí, např. rozhodnutí NSS 

sp. zn. 2 As 3/2004, které říká, že: „ nelze dovozovat, že odpovědnosti za spáchaný 

přestupek se lze zbavit pouhým odkazem na to, že přestupek spáchala osoba 

účastníkovi blízká, bez toho, že by námitka tuto osobu identifikovala. Přenáší-li 

někdo odpovědnost za spáchání přestupku na jinou osobu, nemůže být nucen 

k identifikaci pachatele, musí však být srozuměn s tím, že správní orgán může 

vycházet z ostatních důkazů a bude hodnotit, zda tyto důkazy jsou samy o sobě 

dostatečně průkazné k identifikaci pachatele přestupku.“ 

O možnosti odepřít výpověď musí být svědek předem poučen. Svědek nesmí 

být také vyslýchán tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo 

uznanou povinnost mlčenlivosti, pokud této mlčenlivosti není zproštěn. Svědek 

musí být před výslechem též poučen o povinnosti vypovídat pravdivě a nic 

nezamlčet a o právních následcích, pokud by tak neučinil. Pokud svědek úmyslně 

                                                 
120 Sugestivní otázky jsou takové otázky, jimiž vyslýchající předkládá vyslýchanému okolnosti, které 
mají být zjištěny teprve z jeho výpovědi. Kapciózní otázky jsou otázky navádějící, mají 
vyslýchaného dovést nepozorovaně k výpovědi, kterou si přeje vyslýchající. 
121 § 55 odst. 1 správního řádu. 
122 Osoba blízká je vymezena pro účely zákona o přestupcích v § 68 odst. 4 zákona o přestupcích: 
„Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, 
partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké 
jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.“ 
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podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení dopouští 

se přestupku podle § 21 odst. 1 písmene g) zákona o přestupcích123. 

Důkaz svědkem se zpravidla provádí během ústního jednání, na které je 

svědek předvolán. Nedostaví-li se svědek bez náležité omluvy nebo dostatečného 

důvodu ke svědecké výpovědi na základě předvolání, může mu být uložena 

pořádková pokuta nebo může být předveden. 

Důkaz znaleckým posudkem 

Správní orgán ustanoví usnesením znalce v případě, pokud k posouzení 

skutečností důležitých pro přestupkové řízení je třeba odborných znalostí, které 

úřední osoby nemají, a to pouze v případě, kdy toto posouzení nelze opatřit ani od 

jiného správního orgánu. Znalec je osoba odlišná od úředních osob a účastníků 

řízení. Znalcem je zpravidla ustanovena osoba zapsaná v seznamu znalců a 

tlumočníků, případně za splnění podmínek § 24 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, také osoba nezapsaná do tohoto 

seznamu. Znalec vypracuje posudek písemně ve lhůtě stanovené mu správním 

orgánem, správní orgán může znalce také vyslechnout během ústního jednání. 

Usnesení o ustanovení znalce se oznamuje pouze tomuto znalci, účastníci řízení se 

o ustanovení znalce pouze vhodným způsobem vyrozumí, a to zejména v případech, 

kdy se současně ukládá účastníkům řízení povinnost součinnosti, např. předložit 

znalci k dispozici podklady k vypracování posudku, zejména listiny124 aj. Obecně u 

důkazů znaleckým posudkem se opakovaně, nejen v řízení o přestupcích, vyskytuje 

problém v určení toho, co má být prokázáno znaleckým posudkem a co už je 

otázkou právního posouzení (srov. rozhodnutí NSS sp. zn. 2 As 37/2008). Jiný 

způsob provedení důkazu znalcem není možný. Předložil-li by tedy sám účastník 

řízení určitý posudek, posuzoval by ho správní orgán jako podklad k vydání 

rozhodnutí, ale nemohl by ho hodnotit jako důkaz v souladu s ustanovením § 56 

správního řádu. 

Důkaz listinou 
                                                 
123 „Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve 
správním řízení anebo úmyslně uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu.“ § 
21 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích. 
124 O povinnosti předložit listinu viz. dále. 
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Listinou označujeme každý movitý předmět, obsahující písemné údaje, které 

slouží k poznání určitých skutečností, např. listiny, potvrzení, prohlášení, 

osvědčení, prohlášení, aj. Důkaz listinou lze provést také celými spisy správních, 

soudních a jiných orgánů. Za listinu „lze považovat písemný (text), obrazový (např. 

plány či nákresy ve stavebním řízení apod.) případně elektronický dokument 

v analogové či digitální podobě.“125 Správní orgán může usnesením uložit tomu, 

kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu v řízení u sebe, aby ji předložil. Toto 

usnesení se oznamuje pouze osobě, která má listinu u sebe. Předložení listiny 

nemůže orgán projednávající přestupek žádat nebo může být odepřeno ze stejných 

důvodů, pro které nesmí být svědek vyslechnut nebo pro které je svědek oprávněn 

výpověď odepřít (viz. výše). Bezdůvodné odepření předložit listinu může být 

posouzeno jako neuposlechnutí pokynu úřední osoby a postiženo uložením 

pořádkové pokuty. 

Důkaz listinou se provede tak, že se listina přečte nebo sdělí její obsah za 

přítomnosti účastníků během ústního jednání. O provedení důkazu listinou se sepíše 

protokol. 

Správní řád pak nečiní rozdíl mezi originálem listiny a její kopií, je také 

nutno rozlišovat, jestli kopii pořídil správní orgán sám pro účely založení do spisu 

nebo obdržel pouze obyčejnou kopii bez možnosti si ověřit její autenticitu. Míra 

autenticity a její přínos pro dokazování a vydání rozhodnutí je pak předmětem 

volného hodnocení důkazů správního orgánu. 

Jako náhrada za listinný důkaz je správním řádem připuštěno čestné 

prohlášení nebo svědecká výpověď. V případě čestného prohlášení jím může být ale 

pouze čestné prohlášení účastníka řízení, a to jen za podmínek a v případech 

stanovených zvláštním zákonem. Stejné podmínky platí i pro nahrazení listinného 

důkazu svědeckou výpovědí, opět lze nahradit listinu svědeckou výpovědí jen a 

pouze za podmínek a v případech stanovených zvláštním zákonem. Omezené 

použití čestného prohlášení je dáno jeho nízkou vypovídací hodnotou. Čestné 

prohlášení by teoreticky mohl správní orgán využít i v případech, kdy tak zvláštní 

zákon nestanoví, správní orgán by ho ale mohl posoudit pouze jako jeden 

                                                 
125 Ze závěru č. 72 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 
15.12.2008. 
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z podkladů pro vydání rozhodnutí s nižší vypovídací hodnotou, nikoli však jako 

důkazní prostředek ve smyslu ustanovení § 51 správního řádu. 

Důkaz ohledáním 

Důkaz ohledáním spočívá v prohlídce dotčené věci pověřenými pracovníky 

správního orgánu při ústním jednání nebo ohledání věci na místě. K ohledání 

mohou být přizvány nestranné osoby. Vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má 

věc u sebe, je povinen předložit ji správnímu orgánu na vyzvání, které má formu 

usnesení správního orgánu, anebo strpět ohledání věci na místě. Usnesení se 

oznamuje pouze té osobě, které se týká, tzn. osobě, která má danou věc správnímu 

orgánu vydat nebo která má ohledání správnímu orgánu umožnit. Správní orgán je 

navíc povinen vyrozumět jak účastníky řízení o konání důkazu ohledáním, aby se 

mohli provádění důkazu zúčastnit, tak také toho, kdo je oprávněn s předmětem 

ohledání nakládat. O ohledání se sepíše protokol. 

Dokazování během ústního jednání 

Literatura a starší soudní rozhodnutí uvádí v souladu s § 51 odst. 2 

správního řádu, že důkazy se provádí zpravidla během ústního jednání, a je-li 

nějaký důkaz proveden mimo ústní jednání, musí o tom být účastníci včas 

vyrozuměni, aby se mohli provedení důkazu zúčastnit, připouští tedy provádění 

důkazů mimo ústní jednání. Novější judikatura však zdůrazňuje, že důkazy by měly 

být prováděny pouze v průběhu ústního jednání, a to z důvodu, že ústní jednání je 

určeno právě k provádění dokazování (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu sp. zn. 2 As 60/2008). Je ale otázka, jak by pak musel postupovat správní 

orgán v případě, že by důkaz nešlo provést během ústního jednání, např. ohledání 

nemovitosti. Předvolal by jednání na místo, kde se nemovitost nachází? Ztotožňuji 

se tedy více se starším názorem, že důkazy lze v nezbytných a odůvodněných 

případech provádět i mimo ústní jednání za včasného vyrozumění a umožnění 

přítomnosti při provádění takového důkazu všem účastníků řízení. 

Obviněný má právo se vyjádřit k oznámení o přestupku a ke všem 

skutečnostem, které se mu kladou za vinu a k důkazům o nich. Má právo navrhovat 

důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. Předsedající 



84 
 

komise, pokud je k řízení o přestupku příslušná a řízení vede komise k projednávání 

přestupku, příp. oprávněná úřední osoba usměrňuje výpověď obviněného dalšími 

otázkami, tak aby projednávaná událost byla náležitě objasněna. Poté se přistoupí 

postupně k výslechu jednotlivých svědků a dalších důkazů, které správní orgán 

shledá potřebnými. Poškozený, je-li přítomen, je vyzván k vyjádření, zda a v jaké 

výši požaduje náhradu škody. Obviněný dostane po každém provedeném důkazu 

možnost se k němu vyjádřit.  

Po skončení dokazování je účastníkům řízení umožněno navrhnout 

provedení dalších důkazů. Pokud nikdo žádný další důkaz nenavrhne a správní 

orgán shledá, že k rozhodnutí o přestupku má již dostatečné množství podkladů, je 

ústní jednání skončeno. Komise pro projednávání přestupků se odebere k závěrečné 

poradě, kde hlasuje o výsledku přestupkového řízení (na činnost komisí se vztahují 

pravidla pro činnost kolegiálních orgánů). Oprávněná úřední osoba si učiní sama 

úsudek o výsledku dokazování. 

V praxi často neproběhne o věci pouze jedno jednání, které vede 

bezprostředně k vydání rozhodnutí o přestupku, ale správní orgán musí nařídit více 

ústních jednání pro získání všech důkazů a podkladů pro vydání rozhodnutí o 

přestupku. 

8.9 Další podklady pro vydání rozhodnutí 

Podkladem pro vydání rozhodnutí v přestupkovém řízení nemusí být pouze 

důkazy, ale prakticky cokoli, co má určitou vypovídací hodnotu, může přispět ke 

zjištění stavu věci a bylo získáno v souladu se zákonem, jak je již uvedeno výše. 

Vedle důkazů tak mohou být podkladem pro vydání rozhodnutí zejména návrhy 

účastníků, skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho činnosti nebo činnosti jiných 

správních orgánů, soudů, úředních záznamů, čestných prohlášení, atp. v souladu 

s ustanovením § 50 správního řádu. „Nezákonně opatřený důkaz nelze sice jako 

důkaz připustit, podkladem pro rozhodnutí se ovšem podle okolností může stát 

poznatek správního orgánu získaný na základě signálu, který tento nezákonně 

opatřený důkaz přinesl.“126 

                                                 
126 Jemelka, L.; Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : komentář. 1. yyd. Praha 
: C.H. Beck, 2011, str. 483. 
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8.10 Vyjádření účastníků řízení k podkladům před vydáním 
rozhodnutí 

Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve 

věci dána možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí. Jde o jedno ze základních procesních práv ve správním 

řízení obecně vyplývající již z Listiny z čl 38 odst. 2. Správní orgán v písemné 

výzvě účastníky vyrozumí o tom, že ukončil dokazování a bude vydávat rozhodnutí, 

a vyzve je k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí. V praxi je často 

správním orgánem vydáno předvolání k seznámení se s podklady pro vydání 

rozhodnutí. Současně s vyjádřením se k podkladům mohou účastníci navrhnout 

doplnění řízení, resp. uplatnit další důkazy a návrhy. 

Správní orgán nevyzývá v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 

účastníka – žadatele (v řízení o přestupku tedy navrhovatele), pokud se jeho žádosti 

v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí vzdal. Stejně tak v řízení příkazním, kde vydání rozhodnutí je prvním 

úkonem ve věci, a z logiky věci ani v řízení blokovém, kde obviněný vyjadřuje 

souhlas s pokutou podpisem bloku. 

V případě, že je provedeno ústní jednání v nepřítomnosti obviněného a nejsou 

shromažďovány další podklady pro rozhodnutí po takto provedeném jednání, není 

povinností správního orgánu vyzývat obviněného dle ustanovení § 36 odst. 3 

správního řádu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.7.2010, č.j. 5 

As 17/2010 – 111). 
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9 Ukončení řízení v I. stupni 

Na základě postupu správního orgánu po ukončení dokazování, tedy na 

základě následného vyhodnocování všech provedených důkazů a ostatních 

podkladů pro vydání rozhodnutí, rozhodne správní orgán o ukončení řízení v I. 

stupni. Řízení v I. stupni může být ukončeno rozhodnutím ve věci, byl–li obviněný 

uznán vinným ze spáchání přestupku (ať už formou rozhodnutí, rozhodnutí 

v blokovém řízení nebo příkazu), nebo usnesením o zastavením řízení. 

„Přestupkové právo“ nezná rozhodnutí zprošťující obviněného viny, v případě, že 

správní orgán shledá, že obviněný přestupek nespáchal nebo mu vina nebyla 

prokázána, rozhodne právě usnesením o zastavení řízení (viz. dále). 

9.1 Zastavení řízení  

Zastavení řízení upravuje zákon o přestupcích v § 76, který vymezuje 

skutečnosti, za kterých správní orgán zastaví řízení o přestupku – a to buď 

obligatorně anebo podle uvážení rozhodujícího správního orgánu. Důvody vedoucí 

k zastavení řízení podle § 76 zákona o přestupcích jsou téměř totožné s důvody 

vedoucími k odložení věci podle § 66, rozdíl je pouze v okamžiku, kdy tyto 

skutečnosti nastanou. Rozhodujícím okamžikem, zda půjde o rozhodnutí podle § 66 

nebo § 76 zákona o přestupcích je okamžik zahájení řízení. V případě, že by tyto 

skutečnosti nastaly již před zahájením řízení, správní orgán bez dalšího věc odloží a 

k zahájení řízení ani nedojde. Zastavení řízení dále obecně upravuje vedle zákona o 

přestupcích také správní řád v ustanovení § 66, kde zákonodárce taxativně 

vypočítává obecné důvody zastavení řízení, které by subsidiárně rovněž vedly 

k zastavení přestupkového řízení (např. pokud by navrhovatel v dodatečné lhůtě 

neopravil vady návrhu na zahájení řízení o přestupku, správní orgán by řízení 

zastavil v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, zákon o 

přestupcích takový důvod zastavení řízení nezná ). 

Jelikož speciální úprava v přestupkovém zákoně obsažená v §76 

přestupkového zákona reflektuje zvláštní povahu přestupkového řízení, jehož 



87 
 

předmětem je rozhodování o vině a trestu, uvedu blíže pouze důvody vedoucí 

k zastavení řízení podle tohoto ustanovení. 

Správní orgán přestupkové řízení tedy povinně zastaví, zjistí – li, že:  

a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem, 

b) skutek nespáchal obviněný z přestupku, 

c) spáchání přestupku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku 

dokázáno, 

d) obviněný z přestupku požívá výsad či imunit podle mezinárodního práva nebo 

zákona, nejde-li o osobu uvedenou v § 9 odst. 3 zákona o přestupcích – tedy o 

poslance a senátory, kteří nepožádali o projednání přestupků v disciplinárním 

řízení podle zvláštního zákona,  

e) obviněný z přestupku v době spáchání přestupku nedovršil 15. rok věku nebo 

trpěl duševní poruchou, pro kterou nemohl rozpoznat nebezpečnost svého jednání 

anebo své jednání ovládat, 

f) odpovědnost za přestupek zanikla127, 

g) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem 

činným v trestním řízení, 

h) za přestupek byla uložena bloková pokuta, 

ch) o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a rozhodnutí se považuje 

za dostačující, 

i) obviněný z přestupku nebo navrhovatel zemřel, 

j) navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se nedostavil bez 

náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu k ústnímu jednání, k němuž byl 

řádně a včas předvolán, 

k) v řízení o přestupku urážky na cti došlo ke smíru, 

l) věc byla po zahájení řízení podle §71 přestupkového zákona postoupena jinému 

orgánu128. 

                                                 
127 Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.12.2005, sp. zn. 3 As 57/2004 - 39, vyplývá, 
že, jestliže správní orgán nezastavil řízení o přestupku přesto, že odpovědnost za přestupek zanikla, 
jedná se o podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které by mělo za následek 
nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Odpovědnost za spáchání přestupku může zaniknout např. 
uplynutím lhůty jednoho roku od spáchání přestupku podle § 20 zákona o přestupcích. 
128 Viz kapitola č. 8.4 Postoupení věci podle § 71 zákona o přestupcích této diplomové práce. 
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Vedle těchto důvodů vedoucích obligatorně vždy k zastavení přestupkového 

řízení může správní orgán řízení o přestupku zastavit také tehdy, jestliže sankce, 

kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude 

podle očekávání uložen obviněnému z přestupku za jiný čin v trestním řízení. 

V tomto případě je tedy zcela na uvážení správního orgánu, zda řízení zastaví či ne. 

 

Podrobněji z výše uvedených důvodů vedoucích k zastavení řízení uvedu 

smír v přestupkovém řízení jako důvod vedoucí k obligatornímu zastavení řízení, 

protože jde o specifický důvod, který nelze slučovat se smírem, resp. schválením 

smíru správním orgánem ve sporném řízení, upraveným v obecné podobě správním 

řádem v ustanovení § 141 odst. 8129, a je vedle ustanovení § 76 odst. 1 písm. k) 

podrobněji dále upraven ustanovením § 78 zákona o přestupcích. Smír v řízení o 

přestupcích se týká pouze řízení o přestupku urážky na cti podle § 49 odst. 1 písm. 

a) zákona o přestupcích.130 “Podle §78 PřesZ platí, že u přestupku urážky na cti [§ 

49 odst. 1 písm. a) PřesZ] se správní orgán musí vždy pokusit uraženého na cti a 

obviněného z tohoto přestupku smířit.“ 131 Ustanovením § 78 zákona o přestupcích 

je tedy stanovena povinnost správního orgánu pokusit se smířit účastníky řízení - 

navrhovatele (přestupek urážky na cti je přestupkem návrhovým, řízení o něm se 

tedy zahajuje pouze na návrh postižené osoby a navrhovatel je tak účastníkem 

řízení) a obviněného. Vzhledem k tomu, že jde o povinnost správního orgánu 

pokusit se o smír v tomto případě, domnívám se, že by tento pokus měl být nějakým 

způsobem zaznamenán ve spise správního orgánu, nejlépe protokolem podle § 18 

odst. 1 správního řádu. Stejného názoru jsou i autoři komentáře Přestupkové řízení 

(Černý, J.; Horzinková, E.; Kučerová H.: Přestupkové řízení, 11. vyd. Praha : 

                                                 
129 Toto obecné ustanovení se vztahuje pouze na řízení sporná, kterým přestupkové řízení není. 
Podle správního řádu mohou ve sporném řízení účastníci uzavřít smír, který pak podléhá schválení 
správního orgánu. Správní řád tedy nestanoví povinnost správního orgánu o smír mezi účastníky se 
pokusit, ale pouze povinnost smír schválit, pokud neodporuje právním předpisům nebo veřejnému 
zájmu. 
130 Přestupku urážky na cti se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá 
v posměch. Tento přestupek lze spáchat nejen slovním nebo písemným projevem, ale i jinak, např. 
posunkem, vyobrazením, i fyzickým napadením, nedojde – li k ublížení na zdraví. Podmínkou je, že 
výrok nebo jiný skutek je urážlivý nebo zesměšňující a pachatel o této skutečnosti věděl (nikdo se 
nemůže dopustit urážky, pokud neví, že urážku páchá). 
131 Mates, P., Ukončení řízení v prvním stupni. In Mates, Pavel aj. Základy správního práva 
trestního, 4. vyd. Praha : C H BECK, 2008, str. 91. 
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Linde, 2009), podle nichž může správní orgán teprve po neúspěšném pokusu o 

vyřešení celé věci smírem mezi účastníky řízení běžným postupem pokračovat 

v dalším řízení, a proto provedení pokusu o smír a jeho výsledek musí být 

zachyceny ve spise. Zákon o přestupcích časově neomezuje možnost smírného 

řešení řízení o tomto přestupku. Lze se tedy domnívat, že smír podle § 78 zákona o 

přestupcích lze uzavřít nejen kdykoli během řízení o přestupku v prvním stupni, ale 

také v rámci odvolacího řízení. Stejně tak není stanovena forma smíru. Smírem 

můžeme rozumět dohodu obviněného s navrhovatelem, může mít tedy písemnou 

podobu nebo ústní (zachycenou ve spise správního orgánu) a je jedno, jestli podnět 

ke smíru vzešel od správního orgánu nebo jednoho z účastníků.  

Forma rozhodnutí o zastavení přestupkového řízení není podle mého názoru 

jednoznačně zákonem o přestupcích stanovena, ustanovení § 76 odst. 3 sice hovoří 

o rozhodnutí, ale ve smyslu ustanovení § 181 správního řádu, které říká, že 

„stanoví-li dosavadní právní předpisy, že se v případech, v nichž správní orgány 

rozhodují podle tohoto zákona usnesením, vydává rozhodnutí, vydávají správní 

orgány usnesení podle tohoto zákona“. Podle  ustanovení § 66 správního řádu, který 

stanoví obecné podmínky pro zastavení řízení, správní orgán vydává v obecné 

rovině správního řádu o zastavení řízení usnesení. § 66 správního řádu ale vymezuje 

pouze důvody procesní, bez věcného posouzení dané věci. Je třeba se tedy zamyslet 

nad tím, které z důvodů pro zastavení řízení stanovené zákonem o přestupcích jsou 

důvody procesními, bez věcného posuzování daného případu, a tyto důvody pak 

nevedou k vydání rozhodnutí, které by zakládalo překážku rei iudicatae – věci 

pravomocně rozhodnuté, pak by mělo být vydáno usnesení v souladu s ustanovením 

§ 76 správního řádu. A naopak důvody, na základě nichž je vydáno meritorní 

rozhodnutí ve věci, které překážku věci rozhodnuté zakládá, by měli vést k vydání 

rozhodnutí. Důvody zastavení řízení zakládající účinky věci pravomocně 

rozhodnutí jsou následující - skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není 

přestupkem, skutek nespáchal obviněný z přestupku, nebo spáchání přestupku, o 

němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku dokázáno. Při zastavení 

řízení z těchto důvodů by dle mého názoru měl správní orgán vydat rozhodnutí a 

v ostatních případech zastavení řízení pouze usnesení. Tomuto názoru dle mě 

přispívá i ustanovení § 76 odst. 3, které stanoví, že pouze proti rozhodnutí o 
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zastavení řízení právě z těchto důvodů je možné podat odvolání a jen v těchto 

případech se rozhodnutí o zastavení řízení účastníkům řízení oznamuje, zatímco 

v ostatních případech se pouze vyznačí ve spisu a účastníci se o tom pouze 

vhodným způsobem vyrozumí. Sporným pak vidím ustanovení § 76 odst. 1 písm. j), 

zastavení řízení z důvodu, že navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět 

nebo se nedostavil bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu k ústnímu 

jednání, k němuž byl řádně a včas předvolán. I proti rozhodnutí o zastavení řízení 

z tohoto důvodu lze v souladu s § 76 odst. 3 podat odvolání a rozhodnutí se 

oznamuje účastníkům, nicméně se dle mého názoru nejedná o meritorní rozhodnutí 

ve věci, jak uvádí autoři komentáře Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : 

komentář132, který i pro zastavení řízení z tohoto důvodu stanoví formu rozhodnutí 

a stanoví, že jde o rozhodnutí zakládající překážku věci rozhodnuté. Dle mého 

názoru ale jde o rozhodnutí čistě procesní a překážku věci rozhodnuté nezakládá, 

protože pokud navrhovatel vezme svůj návrh zpět, nikde není dáno, že by nemohl 

tento návrh znovu podat, proto si myslím, že v tomto případě by postačilo 

rozhodnout usnesením, nicméně správní orgán by se v souladu s ustanovením § 79 

odst. 1 zákona o přestupcích musel vypořádat s náklady řízení, o kterých by musel 

vydat samostatné rozhodnutí, proto bude praktičtější rozhodnout přímo 

rozhodnutím. 

9.2 Druhy rozhodnutí v přestupkovém řízení 

V přestupkovém řízení se rozhoduje rozhodnutím, usnesením, rozhodnutím 

vydaném v blokovém řízení a příkazem. 

Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva 

anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková 

osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených 

případech rozhoduje o procesních otázkách. Rozhodnutí se tedy vždy vydává tam, 

kde se meritorně rozhoduje o věci. V procesních věcech rozhoduje správní orgán 

rozhodnutím tehdy, pokud tak stanoví zákon (např. rozhodnutí o uložení pořádkové 

                                                 
132 Jemelka L. § 76. In Jemelka, L.; Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : 
komentář. 1. yyd. Praha : C.H. Beck, 2011, Str. 368. 
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pokuty podle § 62 správního řádu). Více o rozhodnutí uvádím v kapitole č. 9.3 této 

práce. 

Usnesením správní orgán rozhoduje v zákonem stanovených případech. 

Usnesení se oznamuje stejně jako rozhodnutí, pokud zákon nestanoví, že se pouze 

poznamená do spisu, pak se o něm účastníci vhodným způsobem vyrozumí. Právní 

moc usnesení nabývá tehdy, jestliže bylo oznámeno a nelze proti němu podat 

odvolání. Usnesení zaznamenané do spisu nabývá právní moci poznamenáním do 

spisu. Proti usnesení se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. 

Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Proti usnesení, které se pouze 

poznamená do spisu, a proti usnesení, o němž to stanoví zákon, se nelze odvolat. 

Rozhodnutím v blokovém řízení se rozhoduje v blokovém řízení – zvláštním 

zkráceném druhu řízení o přestupku133. Toto rozhodnutí musí mít obsahové a 

formální náležitosti vyplývající z ustanovení § 85 odst. 1, § 85 odst. 3 a § 85 odst. 

4, věty druhé, zákona o přestupcích. Tato ustanovení je třeba považovat ve vztahu 

k obecné úpravě rozhodnutí ve správním řádu a ve vztahu k ustanovení § 77 zákona 

o přestupcích speciální.134 

Příkazem rozhoduje správní orgán ve zkráceném řízení příkazním. Příkaz 

má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku a oznamuje se vždy písemně.135 

9.3 Rozhodnutí ve věci 

Pokud na základě zjištění skutkového stavu věci nejsou důvodné 

pochybnosti o tom, že přestupek spáchal obviněný z přestupku, je tento z přestupku 

uznán vinným vydáním rozhodnutím ve věci. Vydání rozhodnutí je účelem, 

výsledkem a závěrem celého provedeného přestupkového řízení. Odborná literatura 

stanoví, že „Rozhodnutí v přestupkovém řízení je správním aktem majícím 

konstituvní povahu, neboť se jím zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti 

jmenovitě určených osob.“136 Lze ale říci, že nemůžeme jednoznačně stanovit, že 

                                                 
133 Více o blokovém řízení v kapitole č. 10.1. Blokové řízení této diplomové práce. 
134 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.7.2009, sp. zn. 20 Cdo 116/2008, které sice hovoří o starém 
správním řádu, nicméně lze předpokládat, že v obecné rovině lze tento rozsudek pro naše účely 
srovnání úpravy náležitostí rozhodnutí, konkrétně v blokovém řízení, použít. 
135 Více o příkazním řízení v kapitole č. 10.2 Příkazní řízení této diplomové práce. 
136 Černý, J.; Horzinková, E.; Kučerová H.: Přestupkové řízení, 11.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 160. 
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rozhodnutí o přestupku má výlučně konstitutivní povahu. Rozhodnutí o přestupku 

musí vždy obsahovat vyslovení viny – v této části je rozhodnutí deklaratorní, 

protože jím správní orgán jen konstatuje, zda je obviněný vinen nebo ne, naproti 

tomu v otázce vyslovení sankce za spáchaný přestupek je rozhodnutí konstitutivní, 

jelikož zakládá zpravidla novou povinnost nebo ruší či omezuje existující právo. 

Na tomto místě považuji za důležité zmínit § 20 zákona o přestupcích, podle 

kterého přestupek nelze projednat, uplynula-li od jeho spáchání prekluzivní lhůta 

jednoho roku. Také rozhodnutí je potřeba vydat v této jednoroční lhůtě včetně 

nutnosti nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, protože pod pojem projednat 

přestupek je třeba zahrnout i konečný výsledek postupu správního orgánu, tedy 

nabytí právní moci, teprve v okamžiku nabytí právní moci je rozhodnutí o 

přestupku úplné a neměnné137. Pokud by po vydání rozhodnutí uplynula prekluzivní 

lhůta, ale toto rozhodnutí by ještě nenabylo právní moci, musí být takové 

rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Problematická by se mohlo jevit počítání 

prekluzivní lhůty u pokračujících přestupků. Pokračující přestupek je spáchán 

okamžikem dokonání tohoto přestupku, tedy dokonáním posledního z dílčích útoků, 

jednoroční prekluzivní lhůta tedy začíná běžet až od dokonání posledního z dílčích 

útoků. Pokračující přestupek se ale také považuje za dokonaný okamžikem zahájení 

řízení v dané věci, tj. útoky spáchané po zahájení řízení se již považují za nový 

skutek (analogicky § 12 odst. 11 trestního řádu). Pokud by se tedy pachatel 

dopouštěl přestupkového jednání před zahájením řízení a po zahájení by s ním 

nadále pokračoval, jednalo by se o dva skutky. Prekluze prvního z nich by běžela 

od okamžiku zahájení řízení o něm a prekluze druhého pak buď dokonáním 

posledního z dílčích útoků, nebo zahájením řízení o tomto druhém skutku. 

Zákon o přestupcích obsahuje pouze dílčí samostatnou úpravu rozhodnutí, 

podpůrně se tedy použije obecná úprava stanovená správním řádem zejména 

v ustanoveních § 67 - § 69 správního řádu, nevyjímaje ale ani základní zásady 

činnosti správních orgánů, stejně tak ustanovení týkající se podkladů pro vydání 

rozhodnutí, náležitostí rozhodnutí aj. Odchylně od správního řádu vymezuje 

přestupkový zákon náležitosti výrokové části rozhodnutí, jímž byl obviněný 

z přestupku uznán vinným, obsažené v §77 přestupkového zákona, náhradu nákladů 
                                                 
137 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 61/2010 – 89. 



93 
 

přestupkového řízení upravenou v § 79 přestupkového zákona a doručování 

rozhodnutí upravené v § 80 přestupkového zákona. O tom všem pojednávám dále 

v této diplomové práci. 

9.3.1 Náležitosti rozhodnutí 

Obecné náležitosti rozhodnutí stanovené zákonem o přestupcích a správním 

řádem platí pro všechny formy rozhodnutí v přestupkovém řízení, pouze pokud jsou 

upraveny odchylně, musí se tato zvláštní úprava použít jako lex specialis 

přednostně. V této kapitole se zaměřím na náležitosti rozhodnutí v přestupkovém 

řízení, kterým je obviněný z přestupku uznán vinným, byť se řada těchto náležitostí 

vztahuje i na ostatní formy rozhodnutí v řízení o přestupcích. 

Rozhodnutí můžeme rozčlenit do tří částí: výroku, odůvodnění a poučení o 

opravném prostředku. Toto rozčlenění rozhodnutí je důležité proto, aby bylo 

dostatečně zřejmé, zda se přestupkový orgán vypořádal se všemi okolnostmi 

případu a rozhodnutí tak bylo plně přezkoumatelné. „Pokud rozhodnutí neobsahuje 

základní náležitosti, je rozhodnutím nepřezkoumatelným a soud je zruší bez ohledu 

na námitky opravného prostředku.“138 

Výrok rozhodnutí 

Výrok rozhodnutí, respektive výroková část rozhodnutí, je upraven 

speciálně v §77 přestupkového zákona a je základem a nejdůležitější částí 

rozhodnutí. Správní orgán ve výroku formuluje, jak rozhoduje ve věci, která je 

předmětem řízení a určuje konkrétní práva a povinnosti účastníků řízení, proto musí 

výrok rozhodnutí být přesný a určitý a obsahovat všechny náležitosti stanovené 

přestupkovým zákonem a subsidiárně správním řádem. Správní řád stanoví v § 68 

odst. 2 základní obsah výroku správního rozhodnutí. Podle § 68 odst. 2 správního 

řádu musí správní rozhodnutí vždy obsahovat, vedle obecných náležitostí jako je 

identifikace obviněného139, aby nemohlo dojít k záměně obviněného s jinou osobou, 

                                                 
138 Jemelka, L. § 77. In Jemelka, L.; Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : 
komentář. 1. yyd. Praha : C.H. Beck, 2011, str. 377. 
139 V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 správního řádu bude identifikována osoba obviněného 
jménem, příjmením, datem narození, místem trvalého pobytu, popřípadě jiným údajem podle 
zvláštního zákona. 
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uvedení ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo správním orgánem o 

přestupku rozhodnuto, a pokud se rozhodnutím ukládá účastníkovi řízení povinnost 

k plnění, stanoví pro ni správní orgán lhůtu ke splnění. Neuvedení účastníků by 

mohlo být důvodem pro zrušení rozhodnutí, protože by nebyl splněn jeden 

z pojmových znaků rozhodnutí ve výrokové části, a rozhodnutí se vždy vztahuje 

k jmenovitě určené osobě nebo osobám. §77 přestupkového zákona pak stanoví 

jako obligatorní náležitosti obsahu výroku rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný 

z přestupku uznán vinným, popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, 

vyslovení viny, druh a výměru sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení 

sankce, o započtení doby do doby zákazu činnosti, o uložení ochranného opatření, o 

nároku na náhradu škody a o náhradě nákladů řízení.  

Popis skutku musí zahrnovat, jak bylo řečeno, místo a čas spáchání 

přestupku a ve skutkové větě rozhodnutí o přestupku nemůže správní orgán uvádět 

jiné skutečnosti, než ty, které mají oporu v provedeném dokazování ve vztahu 

k tomuto skutku, a ze skutkové věty musí být zřejmé, že jde o závěr správního 

orgánu v této věci. Stejně hovoří i judikatura (srov. rozhodnutí NSS sp. zn. 1 As 

92/2009). 

V případě souběhu více skutků jednoho pachatele, je třeba rozlišit, zda jde o 

souběh jednočinný, tj. pachatel jedním skutkem naplnil dvě nebo více skutkových 

podstat přestupků, nebo souběh vícečinný, tj. více skutky naplnil více skutkových 

podstat přestupků. Toto rozlišení je důležité zejména z hlediska toho, jak by se 

zastavilo řízení ohledně jednoho ze skutků, u něhož by vina nebyla obviněnému 

prokázána. Pokud není některý z přestupků prokázán u jednočinného souběhu, 

uvede se tato skutečnost pouze v odůvodnění rozhodnutí a není třeba vydávat výrok 

o zastavení řízení o tomto přestupku. V případě vícečinného souběhu se musí 

správní orgán s neprokázáním viny obviněnému u jednoho přestupku vypořádat tak, 

že ve výroku rozhodnutí musí řízení o tomto přestupku zastavit. 

Nevyslovení viny v rozhodnutí o přestupku je vadou tohoto rozhodnutí, a 

jak stanoví Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 7 As 3/2004, je nutno 

v každém daném případě posoudit, jaký má tato vada právní důsledky, zda se jedná 

o vadu, která by mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí nebo ne. 
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Důležitou součástí výroku rozhodnutí je rozhodnutí o nároku o náhradě 

škody, byl-li poškozeným tento nárok uplatněn. V souladu s tím, co bylo řečeno 

soudní judikaturou, není možné, aby náhrada škody byla řešena pouze 

v odůvodnění rozhodnutí, a to zejména z důvodu toho, že pouze proti odůvodnění 

rozhodnutí se nelze bránit odvoláním, jak stanoví správní řád v ustanovení § 82 

odst. 1. Jak stanoví např. i rozhodnutí NSS sp. zn. 2 As 20/2008: „Povinnost 

pachatele k náhradě jím způsobené škody proto v žádném případě nemůže být 

založena pouze implicitně, tedy jen v odůvodnění rozhodnutí…“ 

Výrok rozhodnutí tedy musí obsahovat vymezení předmětu řízení a 

specifikaci přestupku tak, aby sankcionované jednání nebylo zaměnitelné 

s jednáním jiným a aby ten, komu je trest ukládán, neměl naprosto žádnou 

pochybnost o tom, jakými jednáními naplnil skutkovou podstatu přestupku, o jaký 

přestupek se jedná, na základě jakých pravidel mu byla stanovena sankce a byl tak 

naplněn princip právní jistoty (srov. rozhodnutí NSS 6 As 23/2005 a NSS 2 As 

34/2006).  

Odůvodnění 

„Odůvodnění rozhodnutí je shrnutí všech zjištěných skutečností, které 

odůvodňují výrok rozhodnutí.”140 Správní řád v § 68 odst. 3 stanoví náležitosti 

odůvodnění, tzn. správní orgán v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody výroku 

nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán 

řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se 

správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k 

podkladům rozhodnutí. Správní orgán v odůvodnění rozhodnutí shrne výsledky 

celého řízení, zhodnotí podklady pro rozhodnutí, důležité poznatky z řízení, podané 

návrhy a jiná vyjádření, provedené důkazy, vypořádá se s námitkami účastníků, 

zaujme stanovisko k jejich návrhům, vylíčí skutkové stavy a rozebere právní 

stránku projednávané záležitosti. Skutečnost, že se pachatel přestupku k činu za 

vinu mu kladenému přizná, nezbavuje správní orgán povinnosti vinu obviněného 

dokázat a rozhodnutí řádně zdůvodnit. Důkazní břemeno nese přestupkový orgán, 

                                                 
140 Černý, J.; Horzinková, E.; Kučerová H.: Přestupkové řízení, 11.vyd. Praha : Linde, 2009, str. 162. 
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který je povinen v odůvodnění shrnout všechny důkazy a argumenty. Je důležité, 

aby odůvodnění vyčerpalo celý předmět řízení, bylo jasné, výstižné, srozumitelné a 

nevedlo k pochybnostem. Odůvodnění má obsahovat i to, proč přestupkový orgán 

volil konkrétní sankci a zdůvodnění výše částky určitého rozmezí. Odůvodnění je 

tedy velmi důležitou součástí rozhodnutí v přestupkovém řízení a to zejména z 

důvodu přezkoumatelnosti rozhodnutí. Z odůvodnění rozhodnutí se dozvíme, proč 

správní orgán rozhodl tak jak rozhodl a může se stát jakýmsi podkladem pro 

účastníka řízení, z kterého může vycházet v případě podání opravného prostředku 

proti rozhodnutí. 

Odůvodnění je tedy obligatorní součástí rozhodnutí, pouze v jednom případě 

zákon připouští upuštění od odůvodnění rozhodnutí, a to podle ustanovení § 68 

odst. 4 správního řádu, který stanoví, že odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže 

správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví, tedy 

pokud výroková část rozhodnutí ve věci odpovídá všem požadavkům účastníků 

řízení na rozhodnutí vyjádřeným v jejich návrzích. Z povahy věci půjde u řízení o 

přestupku tedy pouze o řízení zahajovaného na návrh v souladu s ustanovením § 68 

zákona o přestupcích. Pokud v řízení více účastníků uplatňuje rozdílné zájmy, nelze 

ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu aplikovat, byť by v průběhu řízení došlo 

k odstranění rozporů mezi účastníky a ke sladění jejich zájmů. S ohledem na 

pozdější přezkoumatelnost rozhodnutí se s takovou situací musí správní orgán 

vypořádat v odůvodnění. Pokud by ale správní orgán nevyhověl pouze některým 

procesním návrhům účastníka, např. provedení některého důkazu, ale rozhodnutí 

plně odpovídá požadavkům účastníka, lze říci, že správní orgán vyhověl v plném 

rozsahu.141 

Poučení o opravném prostředku 

Poučení o opravném prostředku obsahuje poučení účastníka o tom, zda je 

možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat, ke kterému orgánu se odvolání podává, 

v jaké lhůtě a od jakého okamžiku se tato lhůta počítá, a který orgán o něm 

                                                 
141 Více k ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu v závěru č. 88 ze zasedání poradního sboru 
ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26.3.2010. 
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rozhoduje. Absence poučení v rozhodnutí, případně nesprávné poučení, znamená 

prodloužení lhůty pro podání opravného prostředku.142 

Náklady řízení 

Náhrada nákladů znamená, že se účastník řízení podílí na nákladech, které 

vznikají státu v průběhu řízení o přestupcích. 

Tyto náklady hradí buď obviněný z přestupku, který byl uznán vinným, 

zákon zde hovoří o občanovi, který byl uznán vinným ze spáchání přestupku, tato 

formulace je ale nepřesná, povinnost hradit náklady může být samozřejmě uložena i 

cizinci, který byl uznán vinným ze spáchání přestupku (jelikož místní působnost 

zákona o přestupcích nebo jiného zákona je ovládána zásadou teritoriality, podle 

zákona o přestupcích nebo jiného zákona se posuzuje přestupek, který byl spáchán 

na území České republiky - § 8 odst. 1 zákona o přestupcích). Dále může být 

povinnost nahradit náklady řízení uložena navrhovateli, pokud bylo řízení 

zastaveno v důsledku toho, že skutek, o němž se řízení vede, se nestal nebo není 

přestupkem, skutek nespáchal obviněný z přestupku, vina obviněného nebyla 

prokázána, nebo navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se bez 

náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu nedostavil k ústnímu jednání, přestože 

k němu byl řádně a včas předvolán. Může se také stát, že náhrada nákladů bude 

uložena obviněnému z přestupku i navrhovateli, např. v případě podání návrhu 

navrhovatelem ohledně dvou přestupků, z nichž řízení o jednom z nich bude 

zastaveno, protože navrhovatel vzal svůj návrh částečně zpět, a druhým bude 

obviněný uznán vinným. 

Výši nákladů řízení stanoví Ministerstvo vnitra ČR v dohodě 

s Ministerstvem financí ČR vyhláškou č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 340/2003 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, a to 

paušální částkou 1 000 Kč, která se zvyšuje o 1 500 Kč, byl-li přizván znalec, popř. 

o 2 500 Kč, pokud tento znalec byl z oboru psychiatrie. Nejvýše však může tato 

částka v konečném celkovém součtu činit částku 6 000 Kč. Za podpůrné aplikace 

                                                 
142 „V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5 lze odvolání 
podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, 
nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.“ § 83 odst. 2 správního řádu. 
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§ 79 odst. 6 správního řádu může správní orgán uložit náhradu nákladů řízení také 

tomu, kdo způsobil jejich vznik porušením své povinnosti, např. znemožnil 

provedení určitého důkazu a skutkový stav musel být zjišťován nákladnějším 

způsobem. Z důvodů zvláštního zřetele hodných143 může správní orgán od uložení 

povinnosti nahradit náklady řízení zcela nebo zčásti upustit. Zákon o přestupcích 

nestanoví, kdy je možné o snížení, resp. upuštění od náhrady nákladů řízení 

požádat. Domnívám se, že je to možné kdykoli během řízení, jak před jejím 

uložením, tak i po jejím uložení, kdy je osoba, již byla tato povinnost stanovena, 

s otázkou náhrady nákladů řízení poprvé přímo v rozhodnutí konfrontována. Otázku 

náhrady nákladů je ale správní orgán povinen v rozhodnutí vyřešit vždy, i v případě, 

že správní orgán shledá důvod ke snížení nebo upuštění od povinnosti náklady 

nahradit. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je obligatorní součástí každého 

rozhodnutí o přestupku, jak vyplývá z § 77 zákona o přestupcích, nicméně někteří 

autoři připouští možnost uložit paušální částku náhrady nákladů až dodatečně, 

k čemuž se také vyjádřil Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu v závěru č. 

42, který uvedl, že „lze stanovit paušální částku v samostatném rozhodnutí o 

nákladech řízení, které je možné přijmout i po přijetí meritorního rozhodnutí 

dodatečně, pokud možno však bez zbytečného odkladu a nejpozději do právní moci 

rozhodnutí ve věci“. S ohledem na princip právní jistoty však s tímto názorem 

nesouhlasím a přikláním se k povinnosti určit náhradu nákladů v meritorním 

rozhodnutí, zejména pokud jde o určení náhrady nákladů řízení osobě, která byla 

shledána tímto rozhodnutím vinnou. A v případě, že by správní orgán výrok o 

nákladech řízení nezahrnul do rozhodnutí ve věci, měl by minimálně v odůvodnění 

rozhodnutí zmínit, z jakého důvodu o nákladech řízení nerozhodl a kdy tak učiní. 

Z logiky věci správní orgán neuloží povinnost náhrady nákladů v řízení 

blokovém a příkazním, jelikož se jedná o zjednodušenou formu správního řízení, při 

kterém měly vznikat pouze minimální náklady. 

„Náhrada nákladů řízení je příjmem obce, jejíž orgán rozhodl o přestupku v 

prvním stupni. Náhrada nákladů řízení o přestupku, který vedl jiný správní orgán 

                                                 
143 Zákon tyto důvody ani příkladem neuvádí. Proto je zcela na uvážení správního orgánu, které 
důvody shledá jako postačující. Pravděpodobně bude vycházet z osobních poměrů účastníka, o jehož 
povinnosti náhrady nákladů rozhoduje, zejména ze sociální situace této osoby. 
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České republiky, je příjmem státního rozpočtu této republiky.“144 

Vedle náhrady nákladů řízení státu upravuje správní řád rovněž v § 79 odst. 

4 náhradu nákladů osobám, kterým tyto náklady – hotové výdaje a ušlý výdělek – 

vznikly zejména v souvislosti s výkonem funkce opatrovníka nebo s opatřováním 

podkladů pro vydání rozhodnutí145. Nárok na náhradu těchto nákladů musí být 

těmito osobami uplatněn nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tyto náklady vznikly. 

9.3.2 Vydání a oznámení rozhodnutí 

Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě, nestanoví-li zákon, že se 

písemně nevyhotovuje146. Ústně vyhlášené rozhodnutí správní orgán potvrdí 

písemně, pokud účastník písemné potvrzení požaduje. V písemném vyhotovení 

rozhodnutí se uvede označení rozhodnutí, označení správního orgánu, který 

rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, 

příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. 

Vydání rozhodnutí 

Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení 

rozhodnutí k doručení, ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení, poznamenání 

usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu. Správní orgán je 

povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejdéle v obecné lhůtě 30 dnů od zahájení 

řízení. Tato obecná lhůta se automaticky prodlužuje až o 30 dnů, jestliže je potřeba 

nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, předvést, atd., 

anebo o dobu nezbytně nutnou k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního 

řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. 

Pokud by správní orgán nevydal rozhodnutí v této lhůtě, je možné se domáhat 

ochrany před nečinností podle správního řádu, této ochrany se ale nemůže domáhat 

                                                 
144 § 79 odst. 4 zákona o přestupcích. 
145 Blíže tyto náklady vymezuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových 
výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů 
řízení. 
146 V takovém případě se výroková část rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o 
opravném prostředku pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, 
odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, 
funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. 
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ten, kdo nedodržení této lhůty sám způsobil, například neposkytnutím dostatečné 

součinnosti správnímu orgánu. 

Oznámení 

Rozhodnutí se účastníkům oznamuje v souladu s ustanovením § 72 

správního řádu doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou 

nebo ústním vyhlášením, jestliže se účastník současně vzdá nároku na doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí147, nestanoví-li zákon jinak. Vzdají-li se nároku 

na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí všichni účastníci, učiní se místo 

písemného vyhotovení rozhodnutí pouze záznam do spisu podle § 67 odst. 2 věty 

druhé. Tento záznam tak obligatorně musí obsahovat výrokovou část, odůvodnění, 

datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, 

příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Účastník 

řízení se nemůže vzdát práva na oznámení rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 

rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost. Ustanovení § 72 

správního řádu je pravidlem obecným, stanoví-li zvláštní zákon něco jiného, 

použije se podle principu speciality úprava zákona zvláštního, např. rozhoduje-li 

správní orgán o zastavení řízení podle § 76 zákona o přestupcích usnesením, toto 

usnesení se do vlastních rukou nedoručuje, účastníci se o něm pouze vhodným 

způsobem vyrozumí. Zákon o přestupcích pak výslovně zakazuje doručení 

rozhodnutí o přestupku prostřednictvím veřejné vyhlášky. 

9.3.3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí  

Právní mocí označujeme vlastnost rozhodnutí, která se navenek projevuje v 

nezměnitelnosti a závaznosti rozhodnutí. Z toho logicky vyplývá, že v právní moci 

bude rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému již účastník nemůže podat 

odvolání, zejména uplynutím lhůty k podání odvolání. Pravomocné rozhodnutí je 

závazné a zpravidla bývá i vykonatelné.  

Vykonatelností označujeme vlastnost rozhodnutí, která znamená, že obsah 

rozhodnutí je třeba splnit, a nestane-li se tak dobrovolně, může být splnění 
                                                 
147 Vzdá-li se účastník nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, poznamená se tato 
skutečnost do spisu. 
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vynuceno. Vykonatelnost nastává nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který 

je v jeho výrokové části uveden nebo uplynutím lhůty ke splnění povinnosti po 

nabytí právní moci. Někdy přichází v úvahu tzv. předběžná vykonatelnost 

rozhodnutí.148 Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá 

odkladný účinek. 

                                                 
148 Předběžná vykonatelnost rozhodnutí znamená, že rozhodnutí je vykonatelné, přestože dosud 
nenabylo právní moci. Příkladem může být usnesení správního orgánu o předvedení v souladu 
s ustanovením § 60. správního řádu. 
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10 Zvláštní druhy řízení o přestupcích - Zkrácená 
řízení o přestupcích 

10.1 Blokové řízení 

Blokové řízení patří mezi tzv. zjednodušené, resp. zkrácené formy řízení o 

přestupcích a je upraveno v § 84 a násl. zákona o přestupcích. Provádí se 

v případech, kdy je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a pachatel 

přestupku je ochoten zaplatit pokutu na místě. 

Podmínky blokového řízení jsou stanoveny v ustanovení § 84 odst. 1 

přestupkového zákona, musí být splněny kumulativně, a jsou tedy následující: 

- přestupek byl spolehlivě zjištěn, 

- k vyřízení nestačí pouhá domluva, a 

- obviněný je ochoten pokutu zaplatit. 

V blokovém řízení lze projednat všechny druhy přestupků s výjimkou tzv. 

návrhových přestupků149, tzn. přestupků, které lze projednat pouze v přestupkovém 

řízení zahájeném na základě návrhu podaného osobou postiženou přestupkem, jejím 

zákonným zástupcem nebo opatrovníkem u příslušného orgánu, a přestupky 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona o přestupcích, případně další, pokud 

tak stanoví zvláštní zákon. 

Podstata blokového řízení spočívá v tom, že tomu, kdo se dopustil 

přestupku, se uloží bez dalšího projednávání a zpravidla na místě spáchání 

přestupku pokuta tzv. blokem, které vydává Ministerstvo financí ČR. Jednou 

z podmínek blokového řízení je, že obviněný je ochoten pokutu zaplatit a souhlasí 

tedy s blokovým řízením, souhlas obviněného s blokovým řízením je dán 

v okamžiku podpisu bloku, podpisem bloku současně bloková pokuta nabývá 

právní moci (viz. rozsudky NSS sp. zn. 8 As 68/2010 – 81 a 9 As 75/2010 - 49). 

Blok musí obsahovat takové údaje a splňovat požadavky stanovené zákonem a na 

bloku předtištěné, aby byl naplněn formální obsah tohoto rozhodnutí. Mimo jiné 

musí být blok na pokutu na místě nezaplacenou opatřen čitelným podpisem 

pracovníka, který pokutu uložil, jinak by takové rozhodnutí nesplňovalo formální 
                                                 
149 Přestupky taxativně vypočtené v § 68 odst. 1 zákona o přestupcích.  
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náležitosti, a tudíž by nebylo vykonatelným rozhodnutím, podle kterého může být 

nařízena exekuce. Naopak není-li na bloku na pokutu na místě nezaplacenou 

uvedena funkce oprávněné osoby, nezpůsobuje tato skutečnost nenaplnění 

požadavku na formální obsah rozhodnutí vydaného v blokovém řízení, protože 

tento údaj na něm není předtištěn.150 V blokovém řízení nelze uložit jinou sankci 

než pokutu. Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti spáchaného přestupku, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem za nichž byl 

spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a osobě pachatele, přičemž přestupkový 

zákon stanoví horní hranici pokuty, kterou lze uložit v blokovém řízení151. Proti 

uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat, což je dáno již tím, že pachatel 

přestupku je ochoten pokutu zaplatit (jako jedna z podmínek přípustnosti blokového 

řízení), z čehož lze usoudit, že uznává svou vinu a vzdává se práva na odvolání152. 

Na rozdíl od řízení příkazního je možné vést blokové řízení proti 

mladistvému a uložit mu v něm v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 zákonem o 

přestupcích blokem pokutu. 

Oprávnění ukládat a vybírat blokové pokuty svěřuje přestupkový zákon 

jednak správním orgánům, v jejichž působnosti je projednávání přestupků, osobám 

jimi pověřeným a v §86 zákona o přestupcích svěřuje zákon toto oprávnění 

různorodým orgánům u taxativně vypočtených přestupků v oblasti jejich 

působnosti, těmito orgány jsou orgány Policie ČR, státního odborného dozoru nad 

bezpečností práce, orgány ochrany veřejného zdraví a obecní policie. Zvláštní 

zákony pak mohou přiznat oprávnění ukládat blokové pokuty i jiným subjektům. 

Pokud pachatel nemůže blokovou pokutu na místě zaplatit, vydá příslušný 

orgán pachateli blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu a 

lhůtě pro zaplacení pokuty a s poučením o následcích nezaplacení pokuty. Pokud 

                                                 
150 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.2.2010, sp. zn. 20 Cdo 749/2008. 
151 § 13 odst. 2 zákona o přestupcích, horní hranice je stanovena na 1000 Kč, pokud zákon o 
přestupcích nebo jiný zákon nepřipouští uložit v blokovém řízení pokutu vyšší. 
152 Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2004, č.j. 6 As 29/2003 – 46 - „jednou 
z podmínek přípustnosti vydání rozhodnutí v blokovém řízení je skutečnost, že osoba, která se měla 
přestupku dopustit, je ochotna pokutu zaplatit. Tím byla dána obviněné faktická dispozice řízením. 
Sama stěžovatelka ani nepožadovala, aby s ní bylo vedeno řízení o přestupku, jež by bylo správním 
řízením v prvním stupni, proti němuž by byly přípustné opravné prostředky, a stěžovatelka tak 
mohla ve skutečnosti využít ještě dvou instancí v samostatném správním řízení. Nemůže se proto 
soudní ochrany oprávněně dožadovat.“ 
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nebude pachatelem pokuta řádně a včas zaplacena, bude správní orgán postupovat 

formou exekuce. 

V souladu se zásadou ne bis in idem, pokud řízení meritorně skončilo 

pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu, a to včetně rozhodnutí v 

blokovém řízení podle zákona o přestupcích, brání toto skončení trestnímu stíhání a 

odsouzení v řízení trestním pro totožný skutek153, a to i v případě, že příčinou 

prvního projednání tohoto skutku v blokovém přestupkovém řízení byla jeho 

nesprávná kvalifikace jako přestupku, ačkoliv naplňoval znaky trestného činu.154 

10.2 Příkazní řízení 

Dalším druhem zkráceného řízení o přestupcích je řízení příkazní dle § 87 

přestupkového zákona a § 150 správního řádu. Jeho výhodou je možnost postihovat 

některé přestupky bez nařízení ústního jednání a provádění dokazování. Příkaz lze 

vydat pouze o uložení napomenutí nebo pokuty a to pouze v případě, že nejsou 

pochybnosti o tom, že obviněný se přestupku dopustil a věc nebyla vyřízena v 

blokovém řízení. V příkazním řízení nelze projednat návrhové přestupky ani nárok 

na náhradu škody. V příkazním řízení rovněž nelze projednat přestupek mladistvého 

obviněného a obviněného, jenž je částečně nebo úplně zbaven způsobilosti k 

právním úkonům. 

Správní řád hovoří o tom, že příkaz může být prvním úkonem v řízení, a 

proto se příkazní řízení nezahajuje oznámením o zahájení řízení155, ale samotným 

příkazem156. Příkaz musí být vždy písemný a má stejné náležitosti jako rozhodnutí o 

přestupku. 

Opravným prostředkem proti vydání příkazu je odpor, který je možno podat 

do 15 dnů ode dne jeho doručení. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení dále 

pokračuje standardním způsobem. Pokud bude v následném řízení uložena 

obviněnému sankce, nemůže být jiného druhu, s výjimkou napomenutí, a vyššího 

výměru než sankce uvedená v příkaze. Pokud nedojde ke včasnému podání odporu, 

                                                 
153 Vznikne-li pochybnost o totožnosti skutku, pro který byl pachatel přestupku v blokovém řízení 
uznán vinným, je třeba provést potřebné dokazování v trestním řízení, na základě něhož bude po 
zhodnocení všech provedených důkazů zjištěn a vymezen. 
154 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2007, sp. zn. 5 Tdo 1399/2007. 
155 § 46 odst. 1 správního řádu. 
156 Vedral, J. Přestupkové řízení a nový správní řád. Správní právo. 2006, roč. 39, č. 3, str. 171. 
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získává příkaz účinky pravomocného rozhodnutí a může být exekučním titulem pro 

případný výkon rozhodnutí.  
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11 Závěr 

Tématem mé diplomové práce je přestupkové řízení v prvním stupni. Cílem 

této práce bylo zmapovat a zpřehlednit řízení o přestupku od jeho oznámení 

správnímu orgánu až po ukončení tohoto řízení v prvním stupni. Přestože tato práce 

značně přesahuje rozsah formátu diplomové práce, protože řízení o přestupcích je 

složité a pro popsání celého průběhu řízení v prvním stupni mi nepřišlo vhodné 

některé z institutů vynechat jenom z důvodu dodržení rozsahu diplomové práce, 

problematiku řízení o přestupcích v prvním stupni jsem zdaleka nevyčerpala. 

Během zkoumání a posuzování všech částí řízení o přestupku jsem dospěla 

k poznání, že přestupkové řízení je problematičtější a složitější, než se na první 

pohled zdá. Vzhledem k malému rozsahu části třetí zákona o přestupcích, upravující 

řízení o přestupcích, by se mohlo zdát, že právní úprava přestupkového řízení je 

nekomplikovaná, ale kratší úprava ve speciální normě spíše značí problematický 

vztah k normě základní. Při posuzování zákona o přestupcích jako zákona 

speciálního vzhledem ke správnímu řádu bylo nejsložitější posoudit vztah obou 

norem a vymezit ze správního řádu instituty, které se na řízení o přestupcích použijí 

a které jsou naopak pro použití zcela vyloučeny. K řízení o přestupcích také existuje 

rozsáhlá judikatura národních a mezinárodních soudů, jejíž vývoj je pro správné 

uchopení všech institutů přestupkového řízení potřeba neustále sledovat. 

Ačkoliv se mi ani zdaleka nepodařilo postihnout všechny problémy, které 

řízení o přestupcích provázejí a má práce je spíše popisného charakteru, než aby 

objevila něco nového v oblasti problematiky řízení o přestupcích, myslím, že 

základní myšlenku zmapovat toto řízení se mi podařilo zrealizovat. 

O řízení o přestupcích toho již bylo napsáno mnoho včetně rozsáhlé 

judikatury. Myslím si, že vzhledem k dynamickému vývoji společenských věd a 

práva a stále nových a nových rozhodnutí národních a mezinárodních soudů na 

úseku správního trestání a v souladu s tím se měnícími názory těchto soudů na 

jednotlivé instituty přestupkového řízení, bude potřeba se k řízení o přestupku 

neustále vracet.  
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- zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informacích a bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

Další zdroje 

- systém ASPI, automatizovaný systém právních informací 

- databáze judikatury ESLP, http://echr.coe.int/echr/en/hudoc 

- databáze rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího správního soudu, 

http://www.nssoud.cz 

- databáze rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, http://www.nsoud.cz 

- závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, 

http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-

spravnimu-radu.aspx 



111 
 

Abstrakt 

V této diplomové práci jsem se pokusila nastínit přestupkové řízení 

v prvním stupni jako zvláštní řízení správní, a to od jeho obecných institutů 

vycházejících jak ze zákona o přestupcích, jako hlavní normy řízení o přestupcích, 

tak subsidiárně ze správního řádu. Vedle vymezení pramenů práva přestupkového 

řízení a základních zásad ovlivňujících toto řízení se krátce věnuji pojmu přestupek, 

jako předmětu řízení. Důležitým článkem řízení o přestupcích jsou subjekty řízení, 

a to orgány příslušné k projednávání přestupků a účastníci řízení o přestupcích. Před 

rozebráním vlastního řízení o přestupcích jsem se pokusila přiblížit přípravnou fázi 

před zahájením řízení a postupů správních orgánů v ní. Projednání vlastního řízení o 

přestupcích v této práci dominuje ústní jednání spolu s dokazováním a celá práce je 

zakončená způsoby ukončení řízení o přestupcích v prvním stupni, včetně druhů 

rozhodnutí vydávaných v řízení o přestupcích s krátkým exkurzem do zkrácených 

druhů řízení o přestupku, řízení blokového a příkazního. 
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Offence proceedings in the first instance 

Resumé 

The offence proceedings are a special type of the administrative 

proceedings, through which the administrative body adjudicate on the accused of 

the offence and his guilt and punishment. The purpose of the offence proceedings is 

to find out solution of a question, if the offence was committed and who is 

responsible for that. 

The offence proceedings are regulated mainly in the code no. 200/1990 Sb., 

Act on Transgressions, and subsidiary in the code no. 500/2004 Sb., Administrative 

Procedure Rules. Also legal principles are very important and influencing the 

offence proceedings. 

The offence is the object of the offence proceedings. The offence according 

to the Czech legal system is considered as a wrongful act which is injurious to the 

public as the crime is, but the difference between them is that the offence is less 

serious than a crime. 

The participants and the administrative body are the subjects of this type of 

proceedings. The offences are heard by the administrative body and the 

administrative body decides on rights and impose the obligations towards the 

offender. The participants of the offence proceedings are the accused of the offence, 

the aggrieved party, the owner of the thing, that might be confiscated, and the 

applicant, who put the petition. 

Before the offence proceedings begin, there is a procedure with purpose to 

investigate the details of the offence. This is called the preliminary procedure and 

during this part the administrative body considers the options of initiating the 

procedure itself. When administrative body finds out, that offence was committed, 

and the accused of the offence is known, it can initiate the offence proceeding. 

The most important part of the offence proceeding is the oral proceeding. 

The participants are called to be present at the oral proceeding to exercise their 

rights and to be present to a proving. 
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One of the most important principle of proving is that the accused of the 

offence proceedings doesn't have to prove the facts and evidences for his defense. 

When the administrative body finishes procedure of proving and has enough 

materials to adjudicate without any doubts, it will make a verdict, in other case it 

will stop the offence proceeding. 

Special types of the offence proceedings are the ticket procedure and the order 

procedure. 
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