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Úvod 

 Táto diplomová práca sa zaoberá skrátenými konaniami o priestupkoch, medzi 

ktoré patrí blokové a príkazné konanie. Tému skrátených konaní o priestupkoch som si 

zvolil preto, lebo je veľmi zaujímavá a, keďže práve dochádza k rekodifikácii správneho 

práva trestného, je tiež často diskutovaná. Taktiež sa jedná o inštitúty, s ktorými sa 

prevažná väčšina ľudí aspoň raz v živote priamo stretne, a tak som ich chcel podrobnejšie 

rozobrať. Diplomová práca bude podrobne popisovať jednotlivé časti a inštitúty 

blokového a príkazného konania, pričom tak bude činiť v 6 kapitolách. Dôraz bude 

kladený na blokové konanie a to z dôvodu, že sa ho týka väčšie množstvo judikatúry, je 

rozporuplnejšie a jeho právna úprava je širšia. Cieľom tejto diplomovej práce je, aby si 

čitateľ učinil ucelenú predstavu o priebehu blokového a príkazného konania, a to 

s ohľadom na dostupnú judikatúru.  

 Prvá kapitola sa bude týkať obecných inštitútov správneho práva trestného, ktoré 

sú dôležité pre celkové pochopenie priebehu blokového a príkazného konania. Jedná sa 

o priestupkové konanie, ktoré predstavuje neskrátenú formu procesu prejednávania 

priestupkov a priestupky, o ktorých je za splnenia určitých podmienok v blokovom 

a príkaznom konaní rozhodované. Taktiež sa v tejto časti bude diplomová práca zaoberať 

prameňmi priestupkového práva, pričom mimo vnútroštátnych prameňov práva tu budú 

uvedené aj niektoré medzinárodné právne predpisy, ktoré taktiež ovplyvňujú 

priestupkové právo. 

 V druhej kapitole táto diplomová práca predstaví inštitút skrátených konaní 

o priestupkoch, pričom najprv charakterizuje blokové konanie, kde uvedie jeho hlavné 

znaky a poukáže na právnu úpravu blokového konania. Následne diplomová práca 

rozoberie príkazné konanie, kde uvedie jeho účel, podstatu a taktiež právnu úpravu, 

z ktorej príkazné konanie vychádza. V závere tejto kapitoly bude hodnotená právna 

úprava blokového a príkazného konania z hľadiska prehľadnosti. 

 Tretia kapitola diplomovej práce popíše historický vývoj právnej úpravy 

skrátených konaní o priestupkoch. Dôraz bude kladený na právnu úpravu prijatú v období 

Československa a to od roku 1918 až do roku 1990, kedy bol prijatý súčasný priestupkový 

zákon. V úvode budú rozobraté prvé návrhy na rekodifikáciu správneho práva trestného 
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a následne bude prostredníctvom jednotlivých právnych predpisov uvedené ako sa právna 

úprava dnešného blokového a príkazného konania v období Československa vyvíjala. 

 Štvrtá kapitola bude podrobne popisovať blokové konanie, pričom sa bude jednať 

o najobsiahlejšiu kapitolu tejto diplomovej práce. Postupne tu budú rozobraté 

podmienky, ktoré je nutné naplniť, aby mohol byť priestupok vyriešený prostredníctvom 

blokového konania, príslušnosť správnych orgánov oprávnených vyberať a ukladať 

pokuty v blokovom konaní, rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní, účastníci 

blokového konania a opravné prostriedky. Taktiež tu bude v početnom množstve 

uvádzaná judikatúra a to na upresnenie jednotlivých tvrdení, týkajúcich sa blokového 

konania. V závere tejto kapitoly budú popísané niektoré diskutované otázky v rámci 

sankcionovania mladistvých. 

 Piata kapitola podrobne popíše druhú formu skrátených konaní o priestupkoch 

a to príkazné konanie. Postupne tu budú popísané podmienky príkazného konania, 

príslušnosť správnych orgánov oprávnených rozhodnúť v príkaznom konaní, opravné 

prostriedky a taktiež rozhodnutie v príkaznom konaní, na ktoré kladie táto kapitola dôraz. 

 Posledná kapitola diplomovej práve sa bude venovať novo prijatému zákonu 

č. 250/2016 Zb., o zodpovednosti za priestupky a konanie o nich, ktorý má s účinnosťou 

k 1. 7. 2017 nahradiť súčasnú právnu úpravu priestupkového konania. Táto kapitola 

v úvode popíše hlavné zmeny, ktoré tento zákon prinesie a to vo vzťahu k celému 

priestupkovému zákonu. Následné sa táto kapitola rozčlení na dve podkapitoly, v ktorých 

budú uvedené zmeny, ktoré prinesie nový priestupkový zákon do dnešného inštitútu 

blokového a príkazného konania. 

 Diplomová práca je vypracovaná podľa právneho stavu k 24. 4. 2017.  
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1. Priestupkové konanie a priestupky 

1.1 Priestupkové konanie 

 Konanie o priestupkoch (ďalej priestupkové konanie) je zvláštnym druhom 

správneho konania, ktorý obecná učebnica správneho práva charakterizuje ako 

rozhodovanie o vine a treste za priestupky.1 Takýto postup zaraďujeme do oblasti 

správneho trestania, pričom sa jedná o súčasť výkonu verejnej správy. Účelom 

priestupkového konania je zistiť, či sa skutok stal, či sa jedná o priestupok, kto je 

páchateľom takéhoto priestupku a za akých okolností sa priestupku páchateľ dopustil a to 

všetko v takom rozsahu, aby bolo možné bez dôvodných pochybností rozhodnúť 

o uložení druhu a výšky sankcie za priestupok.2  

 Keďže sa v prípade priestupkového konania jedná o druh správneho konania, 

vzťahuje sa naň obecná definícia správneho konania. Túto definíciu legálne upravuje 

§ 9 zákona č. 500/2004 Zb., správny poriadok, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

správny poriadok), ktorý hovorí, že ,,správní řízení je postup správního orgánu, jehož 

účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo 

povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba 

práva nebo povinnosti má anebo nemá.“3 

1.2 Právna úprava priestupkového konania 

 Základom právnej úpravy priestupkového konania sú predpisy najvyššej právnej 

sily, ktoré tvoria kostru českého právneho poriadku. Jedná sa o ústavný zákon 

č. 1/1993 Zb., Ústava Českej republiky, v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava 

ČR) a Uznesenie predsedníctva Českej národnej rady č. 2/1993 Zb., o vyhlásení Listiny 

základných práv a slobôd ako súčasti ústavného poriadku Českej republiky, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len LZPS). Tieto dva právne predpisy síce neobsahujú 

konkrétnu právnu úpravu priestupkového konania, ale sú v nich obsiahnuté najmä zásady, 

ktoré sa na priestupkové konanie aplikujú (napr. zásada rovnosti pred zákonom, alebo 

                                                 
1 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecní část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 308. 
2 ČERNÝ, J. HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Přestupkové řízení - praktická právní príručka. 12. 

vydání. Praha: Linde a. s., 2011, s. 39-40. 
3 § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znení pozdějších předpisů. 
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obecná zásada zákonnosti). Okrem základných zásad obsahujú tieto právne predpisy aj 

právnu úpravu imunity niektorých ústavných činiteľov v rámci zodpovednosti za 

priestupky.4 

Ďalšie významné právne predpisy, ktoré ovplyvňujú priestupkové konanie, a ktoré 

je vo vzťahu k priestupkovému konaniu dôležité spomenúť, vychádzajú z členstva Českej 

republiky v medzinárodných organizáciách. Od 90. rokov dochádza k viditeľnej 

harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov krajín Európy, pričom takýto proces 

nazývame Europeizácia právnych predpisov. Europeizácia právnych predpisov, ku ktorej 

dochádza nepochybne aj v oblasti trestného práva správneho, prebieha hlavne na pôde 

dvoch najdôležitejších európskych medzinárodných organizácií, ktorých členom je aj 

Česká republika. Jedná sa o Radu Európy a Európsku úniu (ďalej len EU).5 

Na pôde Rady Európy dochádza k europeizácii trestného práva správneho, a tým 

pádom k ovplyvňovaniu priestupkového konania, primárne prostredníctvom dohôd 

a dohovorov, ktorých bolo od vzniku Rady Európy prijatých mnoho.6 Najdôležitejším 

predpisom prijatým v rámci Rady Európy je Dohovor o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd (ďalej len EULP), ktorý po 2. svetovej vojne vznikol mimo iné ako 

reakcia na vtedajšie porušovanie práv. Zároveň sa stal základným kameňom systému 

medzinárodnej ochrany ľudských práv v rámci Európy. Ochranu nad dodržiavaním 

EULP vykonáva Európsky súd pre ľudské práva, na ktorý sa môžu obracať pri porušení 

EULP členské štáty Rady Európy, ale aj jednotlivý občania členských štátov Rady 

Európy a to prostredníctvom individuálnych sťažností. Rozhodnutia tohto súdu sa 

jednotlivé členské štáty Rady Európy na základe čl. 46 ods. 1 EULP zaviazali 

rešpektovať, na základe čoho je judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva taktiež 

prameňom právnej úpravy priestupkového konania.7 EULP je katalóg ľudských práv, 

ktorý sa na rozdiel od LZPS uplatňuje na úrovni Európy. Najvýznamnejším právom 

obsiahnutých v EULP vo vzťahu k priestupkovému konaniu, je právo na spravodlivý 

                                                 
4 ŠKUREK, M. Evropské správní právo trestní a postihování přestupkú v ČR. Praha: Leges, 2015, s. 24-25. 
5 PRÁŠKOVÁ, H. Europeizace trestního práva správního. Právní rozhledy. 2010, č. 13, s 488-489. 
6 Úmluva o trestně-právní ochraně životního prostředí z roku 1999,  Úmluva o počítačové kriminalitě 

z roku 2001 a iné. 
7 MALÍŘ, J. DOLEŽAL, T. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: 

současný stav a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 15-17. 
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proces, ktoré je zakotvené v čl. 6 EULP.8 Tento článok stanoví každého ,, právo 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,“9 pričom trestné 

obvinenie je v tomto prípade chápané aj ako obvinenie v rámci priestupkového konania. 

Toto bolo mimo judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva konštatované aj v náleze 

Ústavného súdu zo dňa 27. 6. 2001.10 Mimo dohovory a dohody je dôležité spomenúť aj 

odporúčania a rezolúcie vydávané Radou ministrov. Odporúčania a rezolúcie nemajú 

právnu záväznosť, pôsobia však silou svojej autority, a tak v rámci právnej úpravy 

priestupkového konania zohrávajú tiež dôležitú úlohu. Ako príklad si môžeme uviesť 

odporúčanie Rady Európy (77) 31 z 28. 9. 1997 o ochrane jednotlivcov vo vzťahu 

k aktom správy, podľa ktorej sa môže účastník správneho konania mimo iné vyjadriť ku 

všetkých skutočnostiam, ktoré sa mu v správnom konaní kladú za vinu, či navrhovať 

dôkazy v správnom konaní.11 

Druhou dôležitou medzinárodnou organizáciou, ktorá ma vplyv na priestupkové 

právo je EU. Oblasť správneho práva trestného je v súčasnosti v jurisdikcii členských 

štátov EU, ale aj napriek tomu majú pramene práva EU značný dopad aj na túto časť 

správneho práva. Dôležitú úlohu zohrávajú hlavne sekundárne pramene práva EU. Jedná 

sa o nariadenia, ktoré sú záväzné a bezprostredne aplikovateľné a smernice, ktoré sú 

implementované do právneho poriadku ČR. 12 Tieto právne predpisy EU často v sebe 

obsahujú povinnosť sankcionovať porušenie jednotlivých svojich ustanovení, a tak 

prostredníctvom nich dochádza k harmonizácii skutkových podstát priestupkov 

v jednotlivých členských štátoch EU. Mimo nariadení a smerníc ovplyvňuje priestupkové 

                                                 
8 EULP obsahuje aj iné práva dôležité pre priestupkové konanie, ako napr. čl. 7 – Zákaz trestu bez 

zákona(nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), alebo čl. 13 – Právo na účinné opravné prostriedky 

a iné. 
9 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb., o zjednaní dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd a protokolov na tento dohovor nadväzujúcich. 
10 Nález ÚS, zo dňa 27.6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99. 
11 PRÁŠKOVÁ, H. Europeizace trestního práva správního. Právní rozhledy, 2010, č. 13, s 488-491. 
12 Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, zo dňa 18.12.2006(Čl.126), Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2000/60/ES zo dňa 23.10.2000 (Čl.23). 
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právo aj judikatúra Európskeho súdneho dvora,13 ktorá obsahuje zásady a obecné právne 

princípy14 pôsobiace v členských štátoch EU ako zjednocujúci a interpretačný inštitút.15 

Samotnú vnútroštátnu právnu úpravu priestupkového konania nachádzame 

predovšetkým v zákone č. 200/1990 Zb., o priestupkoch, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len priestupkový zákon), pričom procesná právna úprava priestupkového konania 

je obsiahnutá v § 51–87. Mimo priestupkového zákona sa na priestupkové konanie 

v určitých prípadoch aplikuje aj správny poriadok. Medzi týmito dvomi právnymi 

predpismi platí pomer špeciality a subsidiarity, ktorý je vyjadrený v § 51 priestupkového 

zákona a v § 1 ods. 2 správneho poriadku. Správny poriadok je v tomto prípade obecný 

právny predpis a priestupkový zákon má postavenie špeciálneho právneho predpisu, 

pričom sa na konkrétny prípad použije primárne priestupkový zákon. V prípade, že 

priestupkový zákon takúto právnu úpravu neobsahuje, nasleduje subsidiárne užitie 

ustanovení správneho poriadku. 

Vyššie spomenuté zákony však nie sú jediné, ktoré obsahujú procesnú či hmotnú 

právnu úpravu priestupkového konania. Jedná sa o radu zvláštnych zákonov, ktoré 

obsahujú jednotlivé skutkové podstaty priestupkov, či určité odchýlky od procesnej 

právnej úpravy priestupkového konania, obsiahnutej v priestupkovom zákone.16 Takéto 

zvláštne zákony sú voči priestupkovému zákonu vo vzťahu špeciality.17  

1.3 Priestupok 

Priestupok je ako jediný správny delikt legálne definovaný a ako jediný správny 

delikt má z časti kodifikovanú právnu úpravu. Jeho legálna definícia je obsiahnutá 

v § 2 ods. 1 priestupkového zákona, ktorý ho definuje ako „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.“18 Jednotlivé skutkové podstaty priestupkov, ktorých sa 

                                                 
13 Rozhodnutí Evropského soudního dvora, FLAMINIO COSTA vs ENEL, případ č. 6/64 a Rozhodnutí 

Evropského soudního dvora, VAND GEND EN LOSS, případ č. 26/63. 
14 Obecných právnych zásad pôsobiacich v štátoch EU je mnoho. Jedná sa napríklad o zásadu 

proporcionality, rovnosti, zákazu diskriminácie, či zásadu zákazu retroaktivity. 
15 PRÁŠKOVÁ, H. Europeizace trestního práva správního. Právní rozhledy, 2010, č. 13, s 491-493. 
16 Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
17 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 90. 
18 § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znení pozdějších předpisů. 
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môžu dopustiť len fyzické osoby, sú obsiahnuté primárne v priestupkovom zákone, avšak 

obsiahnuté sú tiež v rade zvláštnych zákonov.19 Priestupkový zákon vymedzuje 

priestupok vo vyššie uvedenej definícii pozitívne aj negatívne. Mimo toho musí ale 

priestupok napĺňať aj kombináciu formálnych a materiálnych znakov.20 

1.3.1 Formálne znaky priestupku 

 Formálnymi znakmi priestupku rozumieme obecné znaky, ktoré sú 

charakteristické pre všetky druhy priestupkov a znaky typové, prostredníctvom ktorých 

jednotlivé druhy priestupkov rozlišujeme a charakterizujeme. Tieto znaky teória označuje 

aj ako znaky skutkovej podstaty. Medzi znaky obecné zaraďujeme vek, príčetnosť a 

zavinenie a  medzi znaky skutkovej podstaty naopak zaraďujeme objekt, objektívnu 

stránku, subjekt a subjektívnu stránku priestupku.21 

1.3.2 Materiálny znak priestupku 

 Materiálnymi znakom priestupku je takzvaná spoločenská škodlivosť. Tento znak 

je vyjadrený v jednotlivých zákonoch vymedzením jednaní, ktoré porušujú alebo 

ohrozujú záujem spoločnosti. Keďže termín spoločenská škodlivosť nie je legálne 

definovaný v priestupkovom ani v inom zákone, je na posúdení konkrétneho prípadu 

a jeho jednotlivých okolností, či došlo k jeho naplneniu.22 

 Materiálnou stránkou priestupku sa zaoberal Najvyšší správny súd vo svojom 

rozhodnutí zo dňa 14. 12. 2009.23 Uviedol v ňom, že je správny orgán povinný zaoberať 

sa v situácii, keď posudzuje či došlo k spáchaniu priestupku, nie len tým, či boli naplnené 

formálne znaky priestupku, ale aj tým, či jednanie vykazuje dostatočnú spoločenskú 

škodlivosť. V prípade, že správny orgán zhodnotí, že boli naplnené formálne znaky 

priestupku, ale nebol naplnený jeho materiálny znak, je povinný priestupkové konanie 

na základe § 76 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch zastaviť, a to prostredníctvom 

rozhodnutia vo veci. Spoločenská škodlivosť je významná pri rozlišovaní priestupku 

                                                 
19 Zákon č. 119/2002 Sb., o strelních zbraních a střelive, ve znení pozdějších předpisů, Zákon č. 289/1995 

Sb., o lesích, ve znení pozdějších předpisů, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znení pozdějších předpisů 

a iné. 
20 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 63.  
21 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 64. 
22 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 64-65.  
23 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 14. 12. 2009, sp. zn. 5 As 104/2008-45. 

aspi://module='ASPI'&link='200/1990%20Sb.%252376'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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a trestného činu. Často sa stáva, že dochádza k prelínaniu formálnych znakov priestupku 

a trestného činu a tak ich je v niektorých prípadoch zložité odlíšiť.24 Významná je aj 

u menej závažných priestupkov, kde jednanie síce vykazuje formálne znaky priestupku, 

ale stupeň škodlivosti takéhoto jednania nie je dostatočne vysoký.25 

 K tomu, aby mohlo byť určité jednanie posúdené ako priestupok, musí teda 

napĺňať pozitívne a negatívne definičné vymedzenie priestupku a formálne a materiálne 

znaky priestupku. Navyše musí byť spáchané fyzickou osobou aspoň z nedbalosti a 

nesmie byť učinené za okolností vylučujúcich protiprávnosť (ods. 2 písm. a) b) 

priestupkového zákona).  

Mimo neskrátene priestupkové konanie, upravuje priestupkový zákon aj jeho 

skrátené formy. Radíme sem blokové konanie a príkazné konanie, ktorými sa táto práca 

zaoberá. 

2. Skrátené konania o priestupkoch 

Blokové a príkazné konanie teória označuje ako zvláštne druhy správneho 

konania, ktoré predstavujú skrátenú formu priestupkového konania (ďalej len skrátené 

konania o priestupkoch).26 Ich charakteristickou črtou je rýchlosť, jednoduchosť a 

neformálnosť. Právna úprava blokového a príkazného konania je obsiahnutá 

v priestupkovom zákone, ktorý nahradil starú právnu úpravu skrátených konaní 

o  priestupkoch (zákon č. 60/1961 Zb., o úlohách národných výborov pri zaisťovaní 

socialistického poriadku a vyhláška č. 61/1961 Zb., o blokovom konaní) používanú v 

období Československa. Na skrátené konania o priestupkoch sa taktiež ako na riadne 

priestupkové konanie subsidiárne použijú ustanovenia správneho poriadku, ktorý je, ako 

bolo uvedené vyššie, s priestupkovým zákonom vo vzťahu špeciality a subsidiarity.27 

Prvou formou skráteného konania o priestupkoch je blokové konanie, ktoré je 

primárne upravené v tretej časti  priestupkového zákona v § 84–86. Mimo toho sa 

o blokovom konaní okrajovo zmieňuje aj mnoho iných ustanovení priestupkového 

                                                 
24 PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 169-

170. 
25 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 14. 12. 2009, sp. zn. 5 As 104/2008-45. 
26 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 133.  
27 JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení,  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 455. 
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zákona.28 Podstatou blokového konania je vydať rozhodnutie o uložení pokuty vo forme 

bloku a to spravidla bezprostredne po tom, ako došlo k naplneniu skutkovej podstaty 

priestupku. Takéto rozhodnutie má vo väčšine prípadov následok okamžitého 

výchovného účinku. U blokového konania existuje aj jeho zvláštna právna úprava, ktorá 

je obsiahnutá v niektorých ďalších zvláštnych zákonoch. Niektoré z týchto zákonov 

označujú blokové konanie výslovne ako blokové a v iných je zase popísaný jeho priebeh 

bez toho, aby bolo označené za blokové konanie.29 

Druhou formou skráteného konania o priestupkoch je príkazné konanie, ktoré je 

upravené v § 87 tretej časti priestupkového zákona. Dôvodom existencie právnej úpravy 

príkazného konania je zjednodušenie a urýchlenie procesu prejednávania priestupkov 

či administratívne odľahčenie dotknutých osôb a dotknutých orgánov. Jeho podstatou je 

rozhodnúť v zjednodušenom konaní, a to bez nariadenia ústneho jednania a 

použitia dokazovania.30 Obecnú úpravu príkazného konania obsahuje § 150 správneho 

poriadku, pričom právna úprava príkazného konania obsiahnutá v priestupkovom zákone 

je úpravou špeciálnou.31 Špeciálna úprava má ale omnoho užšie uplatnenie a je možné ju 

aplikovať len v rámci priestupkového konania. 

Právna úprava blokového a príkazného konania je podľa môjho názoru 

momentálne dosť zložitá. Napríklad rozdiely medzi blokovým konaním a príkazným 

konaním na mieste podľa § 150 ods. 5 správneho poriadku je možné spozorovať a spraviť 

si o nich určitú predstavu len po hĺbkovej interpretácii oboch týchto inštitútov. Túto 

situáciu by mal napraviť novo prijatý priestupkový zákon, ktorý právnu úpravu 

skrátených konaní o priestupkoch zjednodušuje. 

                                                 
28 § 13 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znení pozdějších předpisů. (obecní výška pokuty) 

a § 79 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znení pozdějších předpisů. (zákaz uložiť povinnosť 

náhrady nákladov) a iné. 
29 § 9 odst, 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znení pozdějších předpisů, JEMELKA, 

L., VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení,  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 455. 

30 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 9. 10. 2007, sp. zn. 9 As 37/2007-76  
31 ČERNÝ, J. HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Přestupkové řízení - praktická právní príručka. 12. 

vydání. Praha: Linde a. s, 2011, s. 164. 
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3. História skrátených konaní o priestupkoch 

3.1 Právna úprava v rokoch 1918-1928 

V období po vzniku Československého štátu bolo správne právo trestné (a tým 

pádom aj dnešné skrátené konania o priestupkoch) upravené roztrieštenou právnou 

úpravou rakúsko-uhorskou z obdobia Habsburgovskej monarchie, ktorú dopĺňali novo 

prijaté zákony.32 Táto právna úprava bola prevzatá 28. 10. 1918 novo vzniknutým 

Československom na základe zákona č. 11/1918 Zb., o zriadení samostatného štátu 

československého (ďalej len recepčný zákon). Ústavným základom trestného práva 

správneho sa neskôr stal § 95 ústavného zákona č. 121/1920 Zb., ktorým sa uvádza 

ústavná listina Československej republiky. Na základe tohto paragrafu sa stali 

príslušnými vo veciach trestných súdy (s výnimkou vecí, ktoré sa mali prejednávať 

v policajnom trestnom konaní alebo vo finančnom trestnom konaní). Už v uhorskom 

práve bola zakotvená obdoba skrátených konaní o priestupkoch, a to vo forme príkazného 

konania. Príkazné konanie sa v Uhorsku používalo v rámci trestania policajných 

priestupkov (obdoba dnešných priestupkov) a jeho právna úprava bola obsiahnutá v 

zákone čl. XL/1879 o priestupkoch, zákone čl. XX/1901 o zjednodušení 

administratívneho konania a ministerskom nariadení zo dňa 26. 9. 1909, č. 65.000 M. J. 

V Rakúsku bolo príkazné konanie upravené len okrajovo. Vzhľadom na zložité politické 

či právne pomery po vzniku Československa, nebolo možné ihneď vytvoriť komplexnú 

úpravu správneho práva trestného, a tak sa dnešné skrátené konania o priestupkoch 

vyvíjali vo viacerých etapách.33 

3.2 Návrh zákona o správnom trestnom práve a konaní z roku 1928 

a správnom trestnom práve a konaní z roku 1937  

Po prevzatí starej právnej úpravy sa často stávalo, že v dôsledku uplynutia 

premlčacích lehôt, nestihol príslušný správny orgán daný priestupok prejednať, a tak 

mnohokrát nedochádzalo k riadnemu postihu páchateľa. Vzhľadom k týmto okolnostiam 

                                                 
32 Kol. Autorů. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-

2005), Olomouc: Periplum, 2007, s. 138. Skutkové podstaty priestupkov boli obsiahnuté napr. v zákone č. 

193/1920 Sb., branní zákon republiky Československé, zákon č. 300/1920 Sb., o mimořádnych opatřeních, 

zákon č. 241/1922 Sb., o potíraní pohlavních nemocí. 
33 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 3-5.  
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bolo potrebné novelizovať správne právo trestné. Tento nepriaznivý stav mal zmeniť 

návrh zákona o správnom trestnom práve a konaní z roku 1928, ktorý ale nebol prijatý. 

Jednalo sa o prvý pokus o novú komplexnú úpravu prejednávania priestupkov. 

Na základe jednotlivých ustanovení tohto návrhu zákona (ktoré boli vo väčšine 

prispôsobené platnému právu), malo dôjsť k zavedeniu novej právnej úpravy 

všeobecného príkazného konania a tým k zjednodušeniu procesu prejednávania 

priestupkov.34 

Výsledkom príkazného konania malo byť uloženie trestného príkazu, ktorý ale 

mohol byť uložený len v prípade, že: 

• Obvinený nie je predvedený, 

• oznámenie o priestupku bolo učinené: 

• orgánom verejnej moci, v medziach jeho pôsobnosti a na základe 

služobného pozorovania, alebo doznania, či úradných evidenčných 

záznamov ním vedených, alebo 

• iným subjektom, za predpokladu preukázania priestupku verejnou, alebo 

súkromnou listinou. 

• orgán verejnej moci sa rozhodne pre pokutu do výšky 1 000 Kč, 

• nejedná sa o osobu mladistvú.35 

 

Trestný príkaz musel ako každé iné rozhodnutie spĺňať určité formálne 

a obsahové náležitosti. Jednalo sa napríklad o označenie orgánu, ktorý trestný príkaz 

vydal, či meno, zamestnanie, alebo bydlisko obvineného. V prípade, že to situácia 

vyžadovala, mohla byť v trestnom príkaze stanovená sankcia prepadnutia zabavených 

predmetov, alebo výťažkov z nich, poprípade povinnosť k náhrade škody. Mimo 

formálne a obsahové náležitosti bolo dôležité, že musel byť trestný príkaz doručený 

do vlastných rúk.36 

Ako opravný prostriedok predpokladal návrh zákona odpor. Rovnako ako 

pri trestnom príkaze, museli byť pri podaní odporu dodržané určité procesné podmienky 

                                                 
34 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o správním a trestním právu, z roku 1928. 
35 § 35 vládního návrhu zákona o správním  trestním právu a řízení, z roku 1928. 
36 § 36 vládního návrhu zákona o správním  trestním právu a řízení, z roku 1928. 
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a formálne a obsahové náležitosti. Tento zvláštny opravný prostriedok musel byť podaný 

do 15 dní po doručení trestného príkazu a to ústne, alebo písomne. Podanie muselo byť 

učinené voči tomu orgánu, ktorý trestný príkaz vydal. Súčasťou jeho obsahu mali byť 

skutočnosti podporujúce obhajobu obvineného. Pokiaľ podal obvinený z priestupku 

odpor len proti výmere uloženého trestu, proti výroku o prepadnutí veci, alebo proti 

výroku o náhrade škody, mal byť odpor považovaný za odvolanie.37 Po splnení všetkých 

vyššie uvedených zákonných podmienok pre podanie odporu, predpokladal návrh zákona 

zahájenie neskráteného trestného konania, v ktorom orgán neprihliadal k vydanému 

trestnému príkazu.38 

Aby došlo k zjednodušeniu príkazného konania, predpokladal návrh zákona 

pri menej závažných priestupkoch zavedenie príkazného konania na mieste. Za týmto 

účelom umožňoval vtedajším politickým úradom, zmocniť príslušné orgány k trestaniu 

priestupkov priamo na mieste. V takomto prípade musel byť páchateľ pristihnutý priamo 

pri spáchaní priestupku. Následne mal byť páchateľovi udelený trestný príkaz na mieste, 

a to za predpokladu, že s daným postupom súhlasí. Maximálna možná výška vystaveného 

pokutového bloku mohla byť 100 Kč. Návrh zákona predpokladal vyhotovenie trestného 

príkazu udeleného na mieste v troch prevedeniach očíslovaného bloku. Pokiaľ by boli 

splnené všetky vyššie uvedené podmienky, celá vec by sa považovala za vybavenú 

na mieste a to právoplatne. Ak by ale nastala situácia, že by daná osoba s udelením 

trestného príkazu nesúhlasila, musel by príslušný orgán učiniť oznámenie o spáchaní 

priestupku (k zaplateniu pokuty nebolo možné obvineného z priestupku nútiť). V takomto 

prípade by sa príkaz na mieste považoval za nevydaný. Následne by mohol príslušný 

orgán po splnení podmienok pre vydanie trestného príkazu vydať trestný príkaz, alebo by 

mohlo prebehnúť riadne trestné konanie.39 

Ďalším pokusom o komplexnú úpravu správneho práva trestného bol vládny 

návrh zákona o správnom trestnom práve a konaní z roku 1937. Tento vládny návrh 

postihol rovnaký osud ako vládny návrh zákona z roku 1928. Oproti vládnemu návrhu 

                                                 
37 Návrh zákona o správnom trestnom práve a konaní z roku 1927 stanovil, že je možné uložiť v trestnom 

príkaze sankciu prepadnutia zabavenej veci, alebo povinnosť náhrady škody. V takomto prípade, mal 

trestný príkaz pri podaní odporu voči výmere uloženého trestu, výroku o prepadnutí zabavenej veci, alebo 

proti výroku o náhrade škody, charakter trestného nálezu a odpor bol považovaný za odvolanie. 
38§ 37 Vládního návrhu zákona o správním trestním právu a řízení, z roku 1928. 
39§ 38 Vládního návrhu zákona o správním trestním právu a řízení, z roku 1928.  
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z roku 1928, neobsahoval tento vládny návrh zákona postup upravujúci uloženie 

trestného príkazu na mieste. Takýto postup bol upravený už v roku 1936 vládnym 

nariadením č. 51/1936 Zb., o organizácii policajnej správy a služby a o niektorých iných 

opatreniach v odbore vnútornej správy. 

Právna úprava vydávania trestného príkazu obsiahnutá v tomto vládnom návrhu 

bola v zásade rovnaká ako právna úprava príkazného konania obsiahnutá vo vládnom 

návrhu o správnom trestnom práve a konaní z roku 1928. Pribudla tu len možnosť udeliť 

sankciu väzenia, poprípade náhradný trest väzenia, ktorý sa používal v prípade 

nedobytnosti uloženej pokuty.40 

3.3 Vládne nariadenie č. 51/1936 Zb., o organizácii policajnej správy a 

služby a o niektorých iných opatreniach v oboru vnútornej správy 

V roku 1936 bolo prijaté vládne nariadenie č. 51/1936 Zb., o organizácii 

policajnej správy a služby a o niektorých iných opatreniach v odbore vnútornej správy. 

Toto vládne nariadenie v § 19 oprávňovalo politické policajné úrady, štátne policajné 

úrady a obce, zmocniť orgány verejnej moci uložiť pristihnutému páchateľovi priestupku 

peňažnú pokutu, a to prostredníctvom trestného príkazu na mieste. 

Vydanie trestného príkazu na mieste, ktorým bola ukladaná peňažná pokuta, bolo 

viazané na splnenie určitých podmienok: 

• Páchateľ je pristihnutý pri čine. 

• Páchateľ je ochotný uloženú pokutu zaplatiť. 

• Pokuta za priestupok v medziach jednotlivých sadzieb  neprevyšovala čiastku 

300 Kč. 

• Spáchaný priestupok nie je možné prejednať len na základe návrhu, alebo 

súkromnej žaloby. 

• Priestupkom nebola spôsobená škoda, o ktorej je možné rozhodnúť len spolu 

s trestnou vecou.41 

 

                                                 
40 Vládní návrh zákona o správnim trestním právu a řízení, z roku 1937. 
41 § 19 ods. 1 vládního nařízení č. 51/1936 Sb., o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných 

opatřeních v oboru vnitřní správy. 
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Takýto trestný príkaz sa vydával v troch vyhotoveniach na postupne očíslovaných 

tlačivách obsahujúcich zákonom stanovené náležitosti. Jedno vyhotovenie vydal 

zmocnený orgán potrestanému, druhé sa doručovalo príslušnému orgánu (zmocňujúcemu 

orgánu, ktorý zároveň preberal aj uloženú pokutu) a tretie sa nachádzalo v pokutovom 

bloku (kvôli evidencii). V prípade, že obvinený z priestupku nebol ochotný pokutu 

zaplatiť, nebola pokuta uložená a zmocnený orgán učinil trestné oznámenie príslušnému 

úradu. Pokiaľ nastal opačný prípad, že bol obvinený z priestupku ochotný pokutu zaplatiť, 

ale nebol schopný ju zaplatiť na mieste, došlo k vydaniu trestného príkazu, ktorý 

obsahoval poučenie o spôsobe zaplatenia pokuty. Ak nebola pokuta zaplatená 

v stanovenej lehote, trestný príkaz stratil platnosť a príslušný orgán mohol zahájiť 

neskrátené trestné konanie. Zákon neobsahoval možnosť podať proti trestnému príkazu 

opravný prostriedok, o čom bol zmocnený orgán povinný pristihnutú osobu poučiť. 

Zaujímavosťou je, že toto vládne nariadenie umožňovalo uložiť trestný príkaz na mieste 

aj v neprítomnosti osoby, ktorá sa dopustila priestupku a to takým spôsobom, že bol 

nalepený na vec, ktorou bol priestupok spáchaný.42 

3.4 Zákon č. 89/1950 Zb., o trestnom konaní správnom 

Po skončení druhej svetovej vojny, až do roku 1948, nedošlo v oblasti správneho 

práva trestného k prijatiu novej právnej úpravy. Správne právo trestné teda zostalo 

upravené prevzatými právnymi predpismi z obdobia rakúsko-uhorska, ktoré dopĺňala  

právna úprava prijatá v rokoch 1918 až 1938. Významné zmeny nastali až v rokoch  

1948–1950.43 Toto obdobie je charakteristické rušením ústavne zaručených práv a je 

označované ako obdobie legálnej nezákonnosti (neboli rešpektované ľudské práva a často 

do nich bolo zasahované). Rozsiahla kodifikačná reforma, ktorá v tomto období prebehla, 

bola nazvaná právnickou dvojročkou.44 Z hľadiska skrátených konaní o priestupkoch je 

dôležitý zákon č. 89/1950 Zb., o trestnom konaní správnom (ďalej len TPS). 

                                                 
42 § 19 vládního nařízení č. 51/1936 Sb., o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných 

opatřeních v oboru vnitřní správy. 
43 LICHT, K. SKŘEJPEK, M. Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 193. 
44 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 2. díl- Ústavní právo České republiky. Část 1. Praha: 

Linde, 2001, s. 68-69. 
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Týmto zákonom došlo k všeobecnému zavedeniu pojmu blokového konania, ktoré 

bolo upravené v § 34–37 TPS. Je potreba uviesť, že pojem blokového konania, bol 

použitý už skôr, a to v zvláštnych zákonoch, ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto 

zákona. V takomto prípade sa nejednalo o všeobecne zavedený pojem, ale len o čiastočnú 

právnu úpravu používanú len v určitých prípadoch. Inštitút blokového konania nahradil 

predchádzajúci postup vydania trestného príkazu na mieste, ktorým boli stíhané menej 

závažné priestupky. TPS v mnohých smeroch odkazoval na starú právnu úpravu trestného 

príkazu na mieste (vydanie trestného príkazu na mieste, podľa vládneho nariadenia 

č. 51/1936 Zb., o organizácii policajnej správy a služby a o niektorých iných opatreniach 

v odbore vnútornej správy) a to tým, že ju vo veľkej miere prevzal, avšak s určitými 

zmenami. Dôležitá zmena nastala v právomoci ministerstva vnútra, ktoré mohlo podľa 

potrieb verejnej správy a po dohode s jednotlivými ústrednými úradmi, stanoviť 

prostredníctvom podzákonného právneho predpisu výšku pokuty (v blokovom konaní 

mohla byť ukladaná len pokuta) a ďalšie podrobnosti blokového konania. Takýmto 

spôsobom bola vydaná napríklad Vyhláška ministerstva vnútra 493/1950 Ú.l., 

o blokovom konaní,45 ktorá stanovila výšku peňažnej pokuty na 500 Kčs a vymedzila 

orgány príslušné prejednávať priestupky v blokovom konaní. Taktiež 

stanovila podmienky vydávania trestných blokov a ich formu. Neskôr bola v roku 1956 

nahradená vyhláškou ministerstva vnútra 273/1956 Ú. l., o blokovom konaní, ktorá 

obsahovala v zásade totožnú právnu úpravu, s výnimkou výšky peňažnej pokuty 

stanovenej vo výmere 100 Kčs. K zavedeniu blokového konania, bolo potrebné naplniť 

určité podmienky, pričom základnú podmienku tvorilo prichytenie osoby pri spáchaní 

priestupku. Túto podmienku dopĺňala ochota obvineného z priestupku pokutu zaplatiť 

(k uloženiu pokuty muselo dôjsť priamo na mieste).46 

Právomoc orgánov verejnej správy k ukladaniu a vyberaniu pokút 

prostredníctvom trestného bloku určovali národné výbory, a to formou zmocnenia. 

Pokiaľ malo zmocnenie presiahnuť územie krajského národného výboru, udelenie 

zmocnenia prešlo do kompetencie ministerstva vnútra.  Následkom odmietnutia zaplatiť 

pokutu bolo to, že orgán príslušný k ukladaniu a vyberaniu pokút v blokovom konaní 

                                                 
45 V roku 1951 bola nahradená Vyhláškou ministerstva vnitra č. 352/1951 Ú. l. I., o blokovém řízení, ktorá 

obsahovala viac-menej totožnú právnu úpravu. 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním. 
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učinil oznámenie príslušnému národnému výboru, ktorý následne priestupok mohol 

prejednávať. Pokiaľ nastala situácia, že bola osoba ochotná pokutu zaplatiť, ale nemohla 

tak učiniť na mieste, zmocnený verejný orgán vydal obvinenému zvláštny pokutový blok, 

ktorý obsahoval poučenie o spôsobe platby a následkoch nezaplatenia. Proti uloženiu 

pokuty, nebolo možné podať odvolanie.47 

Právna úprava príkazného konania bola obsiahnutá  v § 38–40 TPS, pričom 

§ 38 TPS stanovil hlavnú podmienku pre zavedenie príkazného konania. Jednalo sa o to, 

že nebude mať príslušný správny orgán pochybnosti, že sa v prípade obvineného jedná 

o páchateľa priestupku. K naplneniu takejto podmienky dochádzalo v prípadoch, kedy 

došlo k zisteniu, že bol spáchaný priestupok, na základe priameho pozorovania orgánu, 

alebo prostredníctvom úradných záznamov. Oznámenie o takomto zistení mohol vykonať 

úrad, alebo verejný orgán. Ďalej mohlo dôjsť k naplneniu takejto podmienky v prípade, 

že k zisteniu, že bol spáchaný priestupok, došlo na základe verejnej listiny.48 

Zavedenie príkazného konania nebolo povinné, pričom teda aj po splnení vyššie 

uvedených podmienok záviselo na uvážení národných výborov, či postup aplikujú. 

Výsledkom príkazného konania bolo vydanie trestného príkazu, ktorý musel byť riadne 

odôvodnený a obsahovať poučenie o možnosti využiť v 15 dňovej lehote od doručenia 

trestného príkazu odpor.49 Odpor sa podával u národného výboru, ktorý trestný príkaz 

vydal, pričom musel obsahovať dôkazy podporujúce obhajobu osoby, ktorej sa trestný 

príkaz týkal. Po včasnom podaní odporu stratil trestný príkaz platnosť a následné bolo 

vykonané národným výborom ústne či písomné jednanie. V opačnom prípade, kedy 

odpor nebol podaný včas, došlo zo strany národného výboru k odmietnutiu odporu. 

K odmietnutiu dochádzalo prostredníctvom písomného rozhodnutia a to na základe § 40 

ods. 3 TPS. Následkom bolo, že trestný príkaz nadobudol právoplatnosť.50 

 Zákon ďalej stanovil, že výšku a druh trestov stanoví podzákonným právnym 

predpisom ministerstvo vnútra, a to po dohode s dotknutými orgánmi. 

                                                 
47 § 34–37 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním. 
48 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním. 
49 § 39 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním. 
50 § 40 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním. 
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Na rozdiel od blokového konania, mohol byť mimo pokuty v príkaznom konaní 

ukladaný aj iný trest. Jednalo sa napríklad o trest odňatia slobody, alebo trest verejného 

pokarhania. Neskôr bola takáto právomoc národným výborom odňatá, a to 

prostredníctvom zákona č. 102/ 1953 Zb., ktorým sa menia a doplňujú niektoré 

ustanovenia trestného práva správneho51 

3.5 Zákon č. 60/1961 Zb., o úlohách národných výborov pri zaisťovaní 

socialistického poriadku a vyhláška č. 61/1961 Zb., o blokovom konaní 

V roku 1961 došlo k novelizácii právnej úpravy príkazného a blokového konania 

obsiahnutej v TPS, a to prijatím zákona č. 60/1961 Zb., o úlohách národných výborov 

pri zaisťovaní socialistického poriadku. Tento zákon nahradil doterajší trestní poriadok 

správny, a následne sa udržal v platnosti skoro tridsať rokov, behom ktorých bol 

mnohokrát novelizovaný. Novo prijatá právna úprava, kládla dôraz na výchovný aspekt, 

a tak došlo oproti prechádzajúcemu stavu k výraznému zmierneniu sankcií za spáchané 

priestupky. Jednotlivé skutkové podstaty priestupkov, zostali prevažne upravené 

v zvláštnych zákonoch. Zákon už nepočítal s možnosťou rozhodnúť o priestupku 

v príkaznom konaní, ktoré zrušil. Naďalej ale ponechal možnosť aplikácie blokového 

konania, ktorého právna úprava bola obsiahnutá v § 29. Podmienky pre zavedenie 

blokového konania, stanovil zákon nasledovne: 52 

• Priestupok bol spoľahlivo zistený (nie sú pochybnosti o tom, že bol priestupok 

spáchaný a že bol spáchaný osobou voči ktorej sa má zaviesť blokové konanie). 

• Priestupok nebolo možne riešiť dohovorom. 

• Občan súhlasil so zaplatením pokuty. 

 

Právomoc prejednávať priestupky náležala okresným národným výborom, avšak 

mohla byť určená aj prostredníctvom vyhlášky ministerstva vnútra.53 V blokovom konaní 

mohli príslušné orgány uložiť pokutu za priestupok v maximálnej možnej výške 100 Kčs. 

Ďalšie podrobnosti upravovala vyhláška ministerstva vnútra č. 61/1961 Zb., o blokovom 

                                                 
51 LICHT, K. SKŘEJPEK, M. Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 194. 
52 Kol. Autorů. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-

2005), Olomouc: Periplum, 2007, s. 432-433. 
53 Vyhláška ministerstva vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení. 
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konaní, v znení neskorších predpisov,54 v ktorej boli napríklad obsiahnuté jednotlivé 

formy blokov používané pri ukladaní pokút (bloky v nominálnej hodnote 10, 20, 50 a 100 

Kčs). Táto vyhláška taktiež upravovala situáciu, kedy bol páchateľ ochotný pokutu 

zaplatiť, ale nemohol tak učiniť na mieste. V tomto prípade sa postupovalo podobne ako 

pri predchádzajúcej právnej úprave, a to tak, že bol páchateľovi príslušným orgánom 

vydaný zvláštny blok obsahujúci poučenie o zaplatení pokuty a o následkoch jej 

nezaplatenia. Po zaplatení bol páchateľovi vydaný riadny blok vo výške uhradenej 

pokuty. V prípade, že do 15 dní nedošlo k úhrade pokuty, nasledovalo vymáhanie 

prostredníctvom exekúcie. Odvolanie proti uloženej pokute, bolo rovnako ako  v 

predchádzajúcej právnej úprave zakázané.55 

4. Blokové konanie podľa súčasnej právnej úpravy 

4.1 Charakteristika blokového konania 

Blokové konanie, ako bolo vyššie uvedené, predstavuje skrátenú formu 

priestupkového konania. Vybavenie veci v blokovom konaní je možné až po tom, ako je 

priestupok spoľahlivo zistený, nepostačuje dohovor a obvinený z priestupku je ochotný 

pokutu zaplatiť.56 Zákon ponúka možnosť, aby boli po splnení vyššie uvedených 

podmienok prejednané prostredníctvom blokového konania všetky druhy priestupkov. 

Výnimkou je situácia, v rámci ktorej to zákon vyslovene zakazuje. To je prípad 

tzv. návrhových priestupkov (§ 125c ods. 1 písm. h) zákona č. 361/2000 o premávke 

na pozemných komunikáciách) a priestupkov, za ktoré je možné uložiť sankciu zákazu 

činnosti (§ 23 ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch).57  Keďže zákon hovorí o možnosti 

a nie o povinnosti aplikovať blokové konanie, vychádzame z toho, že na vyriešenie veci 

v blokovom konaní nie je právny nárok. Je teda na uvážení príslušného správneho orgánu, 

či sa pokúsi vec vyriešiť v blokovom konaní, alebo učiní oznámenie o priestupku podľa 

                                                 
54 Táto vyhláška bola 1krát doplnená (Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 

1/1970 Sb., kterou se doplňuje Vyhláška ministerstva vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení) a 1krát 

novelizovaná (Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění Vyhláška 

ministerstva vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění Vyhlášky ministerstva vnitra č. 1/1970 

Sb.) 
55 Vyhláška ministerstva vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení 
56 § 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znení pozdějších předpisů. 
57 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 134.  
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§ 58 ods. 1 priestupkového zákona, ktoré môže mať za následok zahájenie neskráteného 

priestupkového konania.  

Rozhodnutie, ktoré sa v blokovom konaní vydáva formou bloku, má povahu 

individuálneho správneho aktu a judikatúra ho označuje za rozhodnutie v zmysle 

§ 67 ods. 1 správneho poriadku. Toto konštatoval najvyšší správny súd 

vo svojom rozhodnutí zo dňa 29. 12. 2004, kde uviedol: ,,Posuzuje-li Nejvyšší správní 

soud charakter uložení blokové pokuty z hlediska přímého dopadu do sféry stěžovatelčiny, 

tj. do stěžovatelčiných subjektivních práv, pak dospívá k závěru, že uložení pokuty 

v blokovém řízení představuje akt vydaný příslušným správním orgánem s cílem 

autoritativně zasáhnout do právních vztahů osoby obviněné z přestupku jako účastníka 

řízení o přestupku. Jde tedy o rozhodnutí mající podobu individuálního správního 

aktu.“58 

 Vyššie uvedené potvrdzuje aj fakt, že od 1. 10. 2016 došlo k novelizácii 

§ 84 ods. 2 priestupkového zákona, ktorý už nehovorí len o uložení pokuty v blokovom 

konaní, ale hovorí už o rozhodnutí o uložení pokuty v blokovom konaní.59 

 Priestupkový zákon neupravuje v žiadnom svojom ustanovení moment zahájenia 

blokového konania, a tak vzniká otázka, ktorý konkrétny moment je možné považovať za 

bod zahájenia blokového konania. V § 84 ods. 1 je uvedené, že je možné prejednať 

priestupok uložením pokuty v blokovom konaní, pričom je potreba naplniť podmienky 

uvedené v § 84 ods. 1 priestupkového zákona. K naplneniu prvých dvoch podmienok, 

obsiahnutých v tomto paragrafe, ale aj ostatných podmienok potrebných k vyriešeniu 

priestupku v blokovom konaní (priestupok je spoľahlivo zistený, k vyriešeniu priestupku 

v blokovom konaní nepostačuje dohovor, nejedná sa o navrhovaný priestupok a iné), nie 

je potrebné učiniť žiadny úkon. Pre zistenie, že došlo k naplneniu takýchto podmienok, 

postačuje konštatovanie správne orgánu o ich naplnení, pričom následkom takéhoto 

konštatovania nie sú žiadne právne účinky. Naplnením takýchto podmienok teda nemôže 

dôjsť k zahájeniu blokového konania. Treťou a najdôležitejšou podmienkou 

pre vyriešenie priestupku v blokovom konaní, ktorá je obsiahnutá v § 84 ods. 1 

                                                 
58 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 29. 12 .2004, sp. zn. 6 As 49/2003-46 
59 Porovnanie znenia § 84 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích účinného od 1. 10. 2016 a znenia § 

84 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích účinného do 30. 9. 2016.  
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priestupkového zákona, je ochota obvineného z priestupku zaplatiť pokutu uloženú 

v blokovom konaní. Z tejto podmienky podľa M. Kopeckého vyplýva, že k prejednaniu 

priestupku v blokovom konaní je potrebné učiniť dva úkony. Jedná sa o návrh na uloženie 

pokuty zo strany príslušného orgánu a súhlas osoby, ktorá sa mala dopustiť priestupku, 

so zaplatením pokuty.60 Návrh na uloženie pokuty, predstavuje špecifický úkon 

blokového konania, ktorým dochádza k zisteniu, či je daná osoba ochotná zaplatiť pokutu 

ukladanú v blokovom konaní.61 Takýto návrh, sám o sebe nemá žiadne právne účinky, 

pričom sa nejedná o formalizovaný úkon. Právne účinky nastávajú až druhým vyššie 

uvedeným úkonom, a to vyjadrením kvalifikovaného súhlasu (podpisom pokutového 

bloku) zo strany osoby, ktorá sa mala dopustiť priestupku. Z toho môžeme usúdiť, že 

vyslovením návrhu nedochádza k zahájeniu blokového konania, ale k jeho zahájeniu 

dochádza podpisom pokutového bloku. Až podpisom pokutového bloku je totižto možné 

považovať pokutu za právoplatne uloženú a až týmto momentom teda dôjde 

k oficiálnemu zahájeniu blokového konania (podpisom pokutového bloku dôjde 

k naplneniu podmienok upravených v § 84 ods. 1 priestupkového zákona). Podľa môjho 

názoru, teda zahájenie a ukončenie blokového konania, splýva do jedného bodu, a to 

do momentu podpisu pokutového bloku, ktorý ma, ako jediný z vyššie uvedených 

skutočností, určité právne účinky.  

 Následkom vyššie uvedeného postupu, dochádza k vydaniu meritórneho 

rozhodnutia, ktoré je právoplatné a ktoré zakladá prekážku res iudicata. Prekážka res 

iudicata znamená, že sa vec považuje za vybavenú, a že v tej istej veci nie je možné vydať 

ďalšie rozhodnutie.62 Toto potvrdzuje § 66 ods. 3 písm. c) priestupkového zákona, ktorý 

stanovuje správnemu orgánu pred zahájením neskráteného priestupkového konania vec 

v prípade, že už bolo o skutku rozhodnuté v blokovom konaní odložiť. Rozhodnutie o 

odložení veci, vydávané formou uznesenia, ktoré sa len poznamená do spisu, má za 

následok, že nedôjde k zahájeniu neskráteného priestupkového konania. K zisteniu, že 

bola vec vyriešená v blokovom konaní, môže dôjsť až v priebehu neskráteného 

priestupkového konania. Takúto situáciu rieši § 76 ods. 1 písm. h) priestupkového zákona, 

                                                 
60 KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích . Správní právo, 1992, č. 2, s. 3. 
61 KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích . Správní právo, 1992, č. 2, s. 4. 
62 Výnimkou zo zákazu vydať v uvedenom prípade nové správne rozhodnutie, by mohlo byť úspešné 

využitie mimoriadneho opravného prostriedku(obnovy konania), kedy by došlo k zrušeniu pôvodného 

rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom konaní. 
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ktorý ukladá príslušnému správnemu orgánu za vyššie uvedených okolností povinnosť 

nepokračovať v už zahájenom priestupkovom konaní a priestupkové konanie zastaviť. 

Rozhodnutie o zastavení neskráteného priestupkového konania, ktoré sa vydáva formou 

uznesenia, sa účastníkovi konania neoznamuje, ale poznamenáva sa do spisu (rovnako 

ako uznesenie o odložení veci).63  

 Osoba, ktorá sa mala dopustiť priestupku, môže taktiež s návrhom na uloženie 

pokuty nesúhlasiť, a tak využiť druhú možnosť, ktorú jej zákon ponúka. V takomto 

prípade nedôjde k zahájeniu blokového konania, a na prebehnutý postup nebude možné 

nahliadať ako na blokové konanie. Neudelením kvalifikovaného súhlasu zo strany 

obvineného z priestupku, dôjde totižto k absencii jednej z podmienok pre prejednanie 

priestupku v blokovom konaní (§ 84 ods. 1 priestupkového zákona). Príslušný správny 

orgán bude následne povinný učiniť na základe § 58 ods. 1 priestupkového zákona 

oznámenie o priestupku, ktorého následkom môže dôjsť k zahájeniu neskráteného 

priestupkového konania.64 

 Dôležité je uviesť, ako je to s blokovým konaním po zahájení neskráteného 

priestupkového konania. M. Kopecký je toho názoru, že takýto postup nie je vylúčený.65 

Zákon o priestupkoch v žiadnom svojom ustanovení nevylučuje, aby bola vec, ohľadom 

ktorej bolo zahájené neskrátené priestupkové konanie, vyriešená pokutou v blokovom 

konaní. Pokiaľ dôjde k naplneniu všetkých podmienok blokového konania a osoba, ktorá 

sa mala dopusti priestupku, súhlasí s vyriešením veci v blokovom konaní, môžeme 

usúdiť, že by nič nebránilo tomu, aby bola vec vyriešená takýmto spôsobom. Zahájené 

priestupkové konanie by potom príslušný správny orgán zastavil, a to na základe vyššie 

uvedeného § 76 ods. 1 písm. d) priestupkového zákona. Takýto postup ale niektorí autori 

považujú za sporný, a to napríklad z dôvodu existencie prekážky litispendencie (prekážka 

prebiehajúceho konania), ktorá v prípade zahájenia neskráteného priestupkového konania 

bráni zahájeniu blokového konania.66 

                                                 
63 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář.  2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 415.  KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích . Správní právo, 1992, 

č. 2, s. 3-4, § 76 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znení pozdějších předpisů. 
64 KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích . Správní právo, 1992, č. 2, s. 3-4 
65 KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích . Správní právo, 1992, č. 2, s. 5 
66 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 135, § 48 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znení pozdějších předpisů. 



27 

 

 Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorú je potrebné spomenúť je, že právne 

predpisy neumožňujú, aby bola za rovnaký priestupok uložená sankcia v neskrátenom 

priestupkovom konaní a zároveň v blokovom konaní. V takomto prípade by došlo 

k porušeniu zásady ne bis in idem (páchateľ priestupku nemôže byť za ten istý skutok 

súdený a potrestaný dvakrát).67 

 V blokovom konaní je výslovne vylúčené rozhodnúť o náhrade nákladov konania. 

Takýto zákaz je upravený v § 79 ods. 2 priestupkového zákona. Tu ale vzniká otázka, 

prečo je takýto postup v neskrátenom priestupkovom konaní povolený a v blokovom 

konaní ho zákon vylučuje. Jedným z dôvodov vzniku právnej úpravy blokového konania 

bola hospodárnosť.68 V neskrátenom priestupkovom konaní môže dôjsť 

k nariadeniu ústneho jednania, či dochádza k dokazovaniu skutkových a právnych 

otázok, pričom sú takéto postupy spojené s určitými nákladmi. Naproti tomu sú náklady 

vynaložené na priebeh blokového konania minimálne. Môžeme teda usúdiť, že toto je 

jedným z dôvodov, prečo nie je možné v blokovom konaní rozhodnúť o náhrade nákladov 

konania. Ďalším z možných dôvodov je, že takýto zákaz motivuje obvineného 

z priestupku k zaplateniu pokuty na mieste . Obvinený z priestupku totižto nebude musieť 

v prípade vyriešenia priestupku v blokovom konaní hradiť náhradu nákladov konania, 

a tak je preňho výhodnejšie súhlasiť so zaplatením pokuty v blokovom konaní 

(za predpokladu, že si je vedomý, že sa dopustil priestupku).  Zákaz rozhodnúť 

v blokovom konaní o náhrade nákladov konania je taktiež prospešný pre príslušný 

správny orgán oprávnený viesť neskrátené priestupkové konanie. Orgán príslušný viesť 

neskrátené priestupkové konanie takýto zákaz administratívne odľahčuje. Je to práve 

z dôvodu, že je veľké množstvo priestupkoch vyriešených v blokovom konaní, kvôli 

zákazu rozhodnúť o náhrade nákladov konania. V prípade, že by musel obvinený 

z priestupku nahradiť náklady blokového konania, často by sa stávalo, že by nesúhlasil 

so zaplatením pokuty v blokovom konaní. Bolo by pre neho oveľa výhodnejšie riešiť vec 

v neskrátenom priestupkovom konaní, pričom by stále existovala určitá 

pravdepodobnosť, že sa v neskrátenom priestupkovom konaní nepreukáže, že sa dopustil 

priestupku, alebo že nebude vôbec neskrátené priestupkové konanie zahájené. 

                                                 
67 Uznesenie Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 12. 12. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1399/2007 
68 Blokové řízení jako zvláštní řízení o přestupku. In: Epravo.cz [online]. 29. 5. 2001 [cit. 2. 3. 2017]. 

Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/blokove-rizeni-jako-zvlastni-rizeni-o-prestupku-8196.html. 



28 

 

4.2 Podmienky blokového konania 

Za akých podmienok je možné vec vybaviť v blokovom konaní, stanoví primárne 

§ 84 zákona o priestupkoch. Jedná sa o tieto podmienky: 

• Priestupok je spoľahlivo zistený. 

• Nepostačuje dohovor. 

• Obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. 

• Nejedná sa o priestupok spáchaný opakovane (od 1. 10. 2016). 

• Nejedná sa o návrhový priestupok alebo o priestupok za ktorý je možné uložiť 

zákaz činnosti.69 

 

 V prvom rade je dôležité povedať, že je potreba naplniť všetky vyššie uvedené 

podmienky kumulatívne.70 

 Ako prvú podmienku stanovil priestupkový zákon to, že príslušný správny orgán 

považuje priestupok za spoľahlivo zistený. Pojem spoľahlivého zistenia priestupkový 

zákon bližšie nešpecifikuje. Na základe povahy a obecného účelu priestupkového konania 

ale môžeme usúdiť, že pod termín spoľahlivé zistenie zahŕňame presvedčenie príslušného 

správneho orgánu, že sa skutok stal, že sa jedna o priestupok, kto je jeho páchateľom, 

okolnosti prípadu a to všetko v takom rozsahu, aby bolo možné bez pochybností vydať 

rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní. 

 V rámci blokového konania je ale dôležitejší postoj obvineného z priestupku. 

K tomuto sa vzťahuje rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu zo dňa 29. 12. 2004.71 

Vyplýva z neho, že pokiaľ osoba, ktorá sa mala dopustiť priestupku, nepovažuje daný 

priestupok za spoľahlivo zistený, čo prejaví rozhodnutím nezaplatiť pokutu 

a nepodpísaním pokutového bloku, poprípade nebude ochotná z akéhokoľvek iného 

dôvodu pokutu zaplatiť, príslušný správny orgán bude musieť učiniť na základe § 58 ods. 

1 priestupkového zákona oznámenie o priestupku, ktoré môže mať za následok zahájenie 

neskráteného priestupkového konania. V prípadnom neskrátenom priestupkovom konaní 

                                                 
69 § 23 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znení pozdějších předpisů. 
70 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního, 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 134. 
71 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 29. 12 .2004, sp. zn. 6 As 49/2003 – 46. 
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by následne prebiehalo dokazovanie a posudzovanie otázok právnych a skutkových. Je 

teda v dispozícii obvineného z priestupku, či bude ochotný pokutu uhradiť a vec bude 

vybavená v blokovom konaní, alebo pokutu nebude ochotný uhradiť, čoho následkom 

bude, že príslušný správny orgán učiní na základe § 58 ods. 1 oznámenie o priestupku. 

Obvineného z priestupku nie je možné žiadnym spôsobom donútiť, aby pokutu zaplatil, 

a to ani v prípade, že príslušný správny orgán považuje priestupok za spoľahlivo zistený. 

Jedná sa o jeho zákonom dané právo, aby ohľadom spáchaného priestupku prebehol 

neskrátený proces s dokazovaním a posudzovaním skutkových a právnych otázok 

týkajúcich sa jeho jednania. Nesúhlasom zaplatiť pokutu sa taktiež zaoberal Najvyšší 

správny súd, ktorý vo svojom rozhodnutí zo dňa 24. 7. 200872 uviedol, že nezáleží na tom, 

do akej miery sa obvinený z priestupku stotožnil s tým, že sa priestupku skutočne 

dopustil, ale dôležité je to, či svoj nesúhlas učinil kvalifikovane. Z povahy blokového 

konania môžeme usúdiť, že jedinou možnosťou obvineného z priestupku, ako prejaviť 

kvalifikovaný nesúhlas, je vyjadriť nesúhlas s vyriešením priestupku v blokovým 

konaním, poprípade nepodpísať predložený pokutový blok. 

Ďalšou podmienkou, ktorú je treba naplniť je to, že na vyriešenie danej situácie 

nepostačuje dohovor. Dohovor môžeme označiť ako následok jednania, ktoré 

z formálneho a materiálneho hľadiska síce naplňuje znaky priestupku, ale takéto jednanie 

je vzhľadom k okolnostiam prípadu na hrane spoločenskej škodlivosti a ohrozuje či 

porušuje záujem spoločnosti len vo veľmi malej intenzite. Definíciu dohovoru však 

v priestupkovom zákone nenájdeme. Priestupkový zákon sa o ňom zmieňuje len 

v súvislosti s podmienkami, ktoré je potreba naplniť pri zavedení blokového konania. 

Tento termín nie je obsiahnutý ani medzi sankciami podľa § 11 ods. 1 priestupkového 

zákona, ktoré je možné uložiť za priestupok. Môžeme však usúdiť, že sa jedná len o akési 

neformálne výchovné pôsobenie na obvineného z priestupku, ktoré sa používa 

pri jednaniach tak málo závažných, že nie je potreba, aby došlo k prejednaniu veci 

prostredníctvom priestupkového konania. Pokiaľ dôjde k vybaveniu veci dohovorom, 

nebude sa jednať o rozhodnutie. Z toho vyplýva, že dohovor nemá žiadne následky 

a nebude zakladať prekážku res iudicata. To, či bude priestupok riešený dohovorom, 

závisí na správnom uvážení príslušného správneho orgánu, ktorý k takémuto postupu 

                                                 
72 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 24. 7. 2008 sp. n. 2 As 47/2008 – 30. 
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nepotrebuje súhlas obvineného z priestupku. Je len v jeho dispozícii, či bude považovať 

dohovor v rámci danej situácie za dostatočné riešenie. Jediným možným obmedzením sú 

určité priestupky, v rámci ktorých zákonná úprava znemožňuje príslušným správnym 

orgánom upustiť od potrestania. V takom prípade nie je možné dohovor aplikovať a je 

treba učiniť návrh na uloženie pokuty, alebo oznámenie o priestupku (§ 58 ods. 1 

priestupkového zákona). Keďže sa v prípade vyriešenia priestupku dohovorom nevydáva 

rozhodnutie, nezakladá dohovor prekážku res iudicata (vec prejednaná). Ak sa teda 

v prípade daného skutku objavia nové právne relevantné skutočnosti, príslušný správny 

orgán bude môcť zahájiť priestupkové konanie.73 

Treťou podmienkou, ktorú je treba kumulatívne naplniť, aby došlo k vyriešeniu 

veci v blokovom konaní, je ochota obvineného z priestupku zaplatiť pokutu. Daná 

podmienka vyjadruje súhlas obvineného z priestupku s vyriešením veci v blokovom 

konaní, ktorý sa navonok prejavuje podpisom pokutového bloku. Dôležité je spomenúť, 

že obvinený z priestupku musí súhlasiť nie len z vyriešením veci v blokovom konaní, ale 

aj s právnou kvalifikáciou skutku a s výškou pokuty, ktorá má byť uložená. To ale 

v konečnom dôsledku z právneho hľadiska nie je dôležité, pretože podpisom pokutového 

bloku udáva obvinený z priestupku konečný súhlas s vyriešením veci v blokovom konaní, 

pričom takýto súhlas zahŕňa všetky vyššie uvedené kategórie. Pokuta je jediná možná 

sankcia, ktorú je možné na základe § 13 ods. 2 priestupkového zákona v blokovom 

konaní uložiť. Obecná výška pokuty činí 5 000 Kč. Pokiaľ ale priestupkový zákon alebo 

iný zvláštny zákon umožňuje uložiť v danom prípade pokutu vyššiu, je možné tak učiniť. 

U mladistvých páchateľov stanovuje priestupkový zákon v § 19 ods. 3 výnimku, kde 

hovorí, že sa výška pokuty u mladistvých vo všetkých prípadoch znižuje na polovicu, 

pričom nesmie byť vyššia než 2 500 Kč.74 K výške pokuty sa okrem iného vyjadril 

Najvyšší správny súd vo svojom rozhodnutí zo dňa 15. 1. 2009.75  Ten konštatoval, že 

v prípade, že jednotlivé ustanovenia zvláštnych zákonov výšku pokuty vôbec neupravujú, 

bude správny orgán postupovať v konkrétnom prípade podľa § 13 ods. 2 priestupkového 

                                                 
73 BOHADLO, D. POTĚŠIL J. POTMĚŠIL, J. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury, Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 49-50. 
74 HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou,  3. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 332-333. 
75 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 15. 1. 2009, sp. zn. 5 As 16/2008-68. 

http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/1353/
http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/1354/
http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/1355/
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zákona a stanoví pokutu v rozsahu maximálnej možnej výšky 5 000 Kč. Taktiež 

konštatuje, že uloženie pokuty zakladá prekážku res iudicata. 

K 1. 10. 2016, nadobudla účinnosť novela, ktorú priniesol zákon č. 204/2015 Zb., 

ktorým sa mení  zákon č. 200/1990 Zb., o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 269/1994 Zb., o registri trestov, v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie 

zákony. Na základe tejto novely, bola vytvorená nová centrálna evidencia priestupkov, 

do ktorej sa zapisujú taxatívne vymedzené priestupky podľa § 91 priestupkového zákona 

(napr. priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 priestupkového zákona 

(porušenie nočného kľudu)), pričom sa takáto evidenčná povinnosť týka aj priestupkov 

vyriešených v blokovom konaní. Centrálna evidencia priestupkov bola zavedená mimo 

iné aj preto, aby bolo možné prísnejšie trestať priestupkovú recidívu (opakované 

spáchanie priestupku). Priestupkovú recidívu definuje § 91a priestupkového zákona ako 

priestupok, ktorý je spáchaný opakovane, ak od nabitia právoplatnosti rozhodnutia 

o priestupku, v ktorom bol páchateľ uznaný vinným, do spáchania rovnakého priestupku 

neuplynulo viac než dvanásť mesiacov. V súvislosti s touto recidívou je dôležité uviesť, 

že vyššie uvedený zákon tiež novelizoval § 84 ods. 4 priestupkového zákona. Na základe 

tejto novelizácie pribudla v rámci blokového konania ďalšia podmienka, ktorú je dôležité 

uviesť. Jedná sa o nemožnosť prejednať priestupok v blokovom konaní, pokiaľ je 

priestupok spáchaný opakovane. Na základe tohto zákazu si je príslušný správny orgán 

povinný opatriť pred vydaním rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom konaní opis 

z evidencie priestupkov. Toto platí v prípade, že príslušný správny orgán rieši niektorý 

z priestupkov podľa § 69 priestupkového zákona. Pokiaľ príslušný správny orgán zistí, 

že sa obvinený z priestupku dopustil takéhoto opakovaného priestupku, blokové konanie 

nezavedie a učiní oznámenie o priestupku (§ 58 ods. 1 priestupkového zákona). 

V prípade, že takéto oznámenie odôvodňuje zahájenie neskráteného priestupkového 

konania a v takomto konaní bude spáchanie priestupku preukázané, bude môcť byť 

obvinený z priestupku  postihnutý prísnejšie.76 

Poslednou podmienkou, ktorá je zároveň negatívnou podmienkou blokového 

konania je zákaz prejednať v blokovom konaní návrhové priestupky a priestupky za ktoré 

                                                 
76 NEVRKLA, Luboš. Centrální evidence přestupků. In: Epravo.cz [online]. 10. 11. 2015 [cit. 29. 2.2017]. 

Dostupné z  https://www.epravo.cz/top/clanky/centralni-evidence-prestupku-99548.html. 
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je možné uložiť zákaz činnosti. Priestupkový zákon v § 23 ods. 4 vyslovene zakazuje 

prejednať v blokovom konaní priestupky za ktoré je možné uložiť zákaz činnosti, pričom 

sa jedná o priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. b), d), h) a i). Podobne je to s návrhovými 

priestupkami. Ustanovenie § 84 ods. 4 priestupkového zákona stanoví, že v blokovom 

konaní nie je možné prejednať priestupky, ktoré je možné prejednať len na návrh. Tieto 

priestupky sú taxatívne vymedzené v § 68 ods. 1 priestupkového zákona a je možné ich 

prejednať len na kvalifikovaný návrh k tomu oprávnenej osoby. Ako príklad uvádzam 

priestupok ublíženia na zdraví podľa § 49 ods. 1 písm. b) priestupkového zákona, 

ku ktorému došlo medzi osobami blízkymi. V takomto prípade je osobou oprávnenou 

podať návrh na prejednanie priestupku osoba blízka, ktorá bola poškodená. Z vyššie 

uvedeného teda vychádza, že je možné po splnení podmienok v blokovom konaní 

prejednať všetky druhy priestupkov, až na dve vyššie uvedené kategórie priestupkov 

a priestupky opakované.77 

4.3 Príslušnosť v blokovom konaní 

Pre bližšiu charakterizáciu jednotlivých kategórií orgánov oprávnených vyberať 

a ukladať pokuty v blokovom konaní, je primárne potreba vysvetliť pojem príslušnosť 

správnych orgánov. Príslušnosť môžeme označiť ako určenie, ktoré orgány sú oprávnené 

v konkrétnom prípade vec prejednať a rozhodnúť o nej. Príslušnosť sa rozdeľuje 

na vecnú, miestnu a funkčnú príslušnosť. Vecná príslušnosť určuje, ktorá kategória 

orgánov je príslušná rozhodovať vo veci v 1. stupni (ktorá množina orgánov je oprávnená 

viesť blokové konanie). Miestna príslušnosť určuje, ktorý konkrétny orgán z celej 

množiny vecne príslušných orgánov je oprávnený vo veci rozhodovať vzhľadom k svojej 

územnej pôsobnosti (jeden konkrétny orgán z celej množiny, ktorý je oprávnený vo veci 

rozhodovať). Posledný druh príslušnosti je príslušnosť funkčná, ktorá určuje, ktorá zložka 

vo vecne a miestne príslušnom orgáne bude vo veci rozhodovať (napr. vo vecne a miestne 

príslušnom obecnom úrade obce X, môže byť funkčné príslušná zriadená priestupková 

komisia).78 

V rámci blokového konania je dôležitá hlavne vecná a funkčná príslušnosť. Vecná 

príslušnosť blokového konania je  upravená širšie ako vecná príslušnosť v neskrátenom 

                                                 
77 § 23 ods. 4, § 84 ods. 4, § 68 ods. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
78 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecní část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 308. 
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priestupkovom konaní, a to prostredníctvom špeciálneho ustanovenia v priestupkovom 

zákone. Jedná sa o § 84 ods. 3 priestupkového zákona, podľa ktorého sú orgány 

oprávnené vyberať a ukladať pokuty v blokovom konaní: 

• Správne orgány v ktorých pôsobnosti je prejednávanie priestupkov, 

• osoby poverené orgánmi v ktorých pôsobnosti je prejednávanie priestupkov, 

• subjekty výslovne určené priestupkovým zákonom, alebo iným zvláštnym 

zákonom. 

 

Do prvej skupiny subjektov podľa § 84 ods. 3 priestupkového zákona, radíme 

správne orgány podľa § 52 priestupkového zákona. Sú to obecné úrady, zvláštne orgány 

obcí a iné správne orgány, ktoré k tomu zmocnil zákon. Takto príslušné správne orgány 

sú oprávnené viesť blokové konanie s výnimkou prípadov, kde podľa zákona náleží 

takáto právomoc orgánu vyššieho stupňa, alebo správnemu orgánu iného druhu 

(nečinnosť, hospodárnosť, účelnosť).79  

Obecný úrad, ktorý je oprávnený podľa vyššie uvedeného paragrafu ukladať 

a vyberať pokuty v blokovom konaní pozostáva podľa § 109 ods. 1 zákona 

č. 128/2000 Zb., o obciach, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obciach), 

zo starostu, zástupcu starostu, tajomníka (pokiaľ bola takáto funkcia vytvorená) a iných 

zamestnancov zaradených do obecného úradu. Tieto subjekty potom môžu jednať 

(v závislosti na udelenej právomoci) menom obecného úradu v rámci priestupkového 

konania. Jednanie zamestnancov zaradených do obecného úradu je v rámci priestupkovej 

agendy podmienené vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, či uznaním, že je takýto 

zamestnanec odborne spôsobilý (na základe dosiahnutého vzdelania). Podmienky 

upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra č. 512/ 2002 Zb., o zvláštnej odbornej 

spôsobilosti úradníkov územných samosprávnych celkov.80 

Za účelom výkonu priestupkovej agendy si môžu obce tiež zriadiť zvláštne orgány 

obce (funkčná príslušnosť). Jedná sa o komisiu k prejednávaniu priestupkov, ktorú 

vytvára podľa § 106 ods. 2 zákona o obciach, alebo o komisiu rady obce poverenú 

                                                 
79 § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
80 ČERNÝ, J. HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Přestupkové řízení - praktická právní príručka. 12. 

vydání. Praha: Linde a. s, 2011, s. 39-40. 
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k prejednávaniu priestupkov, ktorú vytvára na základe § 102 ods. 2 písm. h) zákona 

o obciach, rada obce. V prípade vytvorenia vyššie uvedených komisií budú priestupkovú 

agendu v stanovenom rozsahu vykonávať tieto zvláštne orgány.81  

Obecné podmienky pre rozhodovanie a zloženie komisie k prejednávaniu 

priestupkov stanovuje § 53 ods. 3 priestupkového zákona, pričom posledná veta tohto 

paragrafu stanoví, že obdobné podmienky platia aj pre komisiu vytváranú radou obce 

(pokiaľ bola poverená prejednávaním priestupkov). Podľa tohto paragrafu musia mať obe 

komisie minimálne troch členov a môžu rozhodovať len za prítomností osoby 

s právnickým vzdelaním, či osoby s odbornou spôsobilosťou pre prejednávanie 

priestupkov (podmienky pre získanie odbornej spôsobilosti upravuje vyššie spomenutá 

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 512/2002 Zb., o overovaní zvláštnej odbornej 

spôsobilosti úradníkov územných samosprávnych celkov.).82 Komisiu k prejednávaniu 

priestupkov tvorí predseda a ostatní členovia, pričom ich menuje a odvoláva starosta 

obce. Komisiu rady obce poverenú k prejednávaniu priestupkov taktiež tvorí predseda 

a ostatní členovia, ale ich menovanie a odvolávanie má v právomoci rada obce. Obe 

komisie sa uznášajú nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov, čo znamená, že musí dôjsť 

k zhode hlasov u väčšiny členov komisie. Mimo vyššie uvedené, musí byť u oboch 

komisií presne vymedzená ich pôsobnosť. Dôležité je ďalej uviesť, že sa na komisie 

taktiež vzťahujú obecné podmienky týkajúce sa kolegiálnych orgánov, ktoré sú 

obsiahnuté v § 134 správneho poriadku.83 

Na základe § 102 ods. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Zb., o obciach, môže 

mimo vyššie uvedené zriadiť rada obce odbory a oddelenia obecného úradu, pričom môže 

medzi nich rozdeliť právomoc v oblasti priestupkovej agendy. Takéto odbory a oddelenia 

potom tvoria jednotliví zamestnanci obecného úradu.84 

                                                 
81 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. vydání.. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 314. 
82 HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou,  3. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 332-333. 
83 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 319-322. 
84 § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdějších předpisů. 



35 

 

Je teda len na uvážení obce, ako si priestupkovú agendu v rámci jednotlivých 

možností rozdelí. 

Priestupky, ktoré prejednávajú a rozhodujú obecné úrady v priestupkovom 

konaní, zahŕňame do prenesenej pôsobnosti obce. Takéto priestupky sú taxatívne 

vymedzené a jedná sa o: 

• Priestupky proti poriadku v štátnej správe vo veciach zverených do pôsobnosti 

obecného úrad, 

• priestupky proti poriadku v územnej samospráve, 

• priestupky proti verejnému poriadku, 

• priestupky proti majetku, 

• priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, pokiaľ sa nejedná o priestupky, 

spáchané porušením predpisov o premávke na pozemných komunikáciách, 

• priestupky na úseku vyhľadávania, ochrany, využitia a ďalšieho rozvoja 

prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných minerálnych vôd a kúpeľných 

miest, 

• priestupky zverené do pôsobnosti obecného úradu zvláštnym zákonom. 85 

V určitých prípadoch, nie je v možnostiach obce zabezpečiť výkon priestupkovej 

agendy. Za takýchto okolností má obec možnosť preniesť túto agendu prostredníctvom 

uzavretia verejnoprávnej zmluvy na inú obec, ktorá je oprávnená v jej správnom obvode 

vykonávať prenesenú pôsobnosť. Podmienkou k uzavretiu takejto zmluvy je súhlas 

Krajského úradu (v prípade, že sa jedná o verejnoprávnu zmluvu medzi dvomi obcami 

s rozšírenou pôsobnosťou je potreba súhlas Ministerstva vnútra).86 

Ak obec nebude riadne vykonávať priestupkovú agendu, poprípade neuzavrie 

vyššie uvedenú verejnoprávnu zmluvu, nadriadený krajský úrad poverí touto agendou 

poverený obecný úrad.87 

                                                 
85 HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou,  3. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 330. 
86 § 66a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdějších předpisů. 
87 § 65 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdějších předpisů. 
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Vecnú príslušnosť obcí v rámci priestupkovej agendy podrobnejšie upravuje § 53 

ods. 1 a 2 priestupkového zákona. Ten určuje, ktorá časť priestupkovej agendy spadá 

do pôsobnosti jednotlivých kategórií obcí. V § 53 ods. 4 priestupkového zákona je 

upravená pôsobnosť hlavného mesta Prahy. Praha tvorí výnimku z vyššie uvedeného, a to 

z dôvodu, že má pôsobnosť upravenú odlišným spôsobom. Podľa tohto ustanovenia 

náleží pôsobnosť podľa § 53 ods. 1 priestupkového zákona až na jednu výnimku 

jednotlivý mestským častiam Prahy rovným spôsobom. Výnimka spočíva v tom, že 

priestupky týkajúce sa poriadku v štátnej správe spadajú do pôsobnosti mestských častí 

Prahy len v prípade, že sú tým mestské časti výslovne poverené zákonom alebo štatútom 

hlavného mesta Prahy, ktorý je vydávaný vo forme obecne záväznej vyhlášky. Taktiež 

pôsobnosť podľa § 53 ods. 2 priestupkového zákona (pôsobnosť obecných úradov obcí 

s rozšírenou pôsobnosťou) vykonávajú jednotlivé mestské časti Prahy, pokiaľ je im 

zverená štatútom hlavného mesta Prahy.88 

 Ďalšími subjektmi, ktoré spadajú do § 52 priestupkového zákona sú správne 

orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní prostredníctvom 

zvláštnych zákonov. Takýchto subjektov je mnoho, a tak si môžeme pre ilustráciu uviesť 

len niektoré, ako napr. Colné úrady, Katastrálne úrady, Úrady práce, Česká inšpekcia 

životného prostredia či Česká národná banka.89 

Druhou skupinou subjektov príslušných viesť blokové konanie podľa § 84 ods. 

3 priestupkového zákona sú osoby, ktoré sú k tomu poverené orgánmi, oprávnenými k 

prejednávaniu priestupkov podľa § 52 priestupkového zákona. Jedná sa o fyzické osoby 

poverené ukladaním a vyberaním pokút v blokovom konaní správnym orgánom a to 

v medziach jeho pôsobnosti. Priestupkový zákon a ani iný zákon nestanoví požiadavky, 

ktoré musí spĺňať takáto osoba a tak jedinou podmienkou, ktorá pripadá do úvahy, je plná 

svojprávnosť poverenej osoby (spôsobilosť k právnemu jednaniu). Keďže zákon 

nestanoví ani žiadne podmienky pre výber, mal by byť za výber takejto osoby plne 

zodpovedný správny orgán, ktorý poverenú osobu poveril pôsobnosťou v oblasti 

blokového konania. Poverená osoba sa musí v praxi, za predpokladu, že je o to požiadaná, 

preukázať určitým oprávnením, čo prebieha prostredníctvom predloženia poverovacej 

                                                 
88 § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
89 HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou,  3. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 327. 
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listiny. Zákon takisto nestanoví ani náležitosti, ktoré musí obsahovať poverovacia listina. 

V praxi ale takéto poverenie obsahuje identifikačné údaje poverenej osoby a rozsah 

poverenia, ktorý spočíva vo vymedzení konkrétnych priestupkov, za ktoré môže poverená 

osoba ukladať a vyberať pokuty. Mimo toho obsahuje poverovacia listina meno 

zamestnanca správneho orgánu, ktorý toto poverenie udelil a v poslednom rade pečiatku 

príslušného správneho orgánu.90 

Treťou skupinou, ktorá je oprávnená k ukladaniu a vyberaniu pokút v blokovom 

konaní, sú subjekty výslovne stanovené § 86 priestupkového zákona, ktorý nedávno 

prešiel novelizáciou s účinnosťou od 1. 10. 2016 a subjekty stanovené iným zvláštnym 

zákonom.91 Jedná sa o skupinu subjektov, ktoré sú, na rozdiel od správnych orgánov, 

podľa § 52 priestupkového zákona oprávnené k prejednaniu priestupkov len v blokovom 

konaní a ktoré k vyberaniu a ukladaniu pokút v blokovom konaní, na rozdiel od 

poverených fyzických osôb, zmocňuje priamo zákon.92 

 Ako prvé sem zaraďujeme orgány polície ČR, ktoré však môžu podľa § 86 a) 

priestupkového zákona v blokovom konaní prejednávať len niektoré druhy priestupkov. 

Jedná sa napr. o niektoré priestupky podľa § 23 ods. 1 priestupkového zákona 

(zaraďujeme sem priestupky na úseku dopravy, ktoré neobsahuje zákon o premávke 

na pozemných komunikáciách a priestupky na úseku cestného hospodárstva, jedná sa 

napr. o poškodenie jazdného poriadku, ktorý značí príchody v autobusovej hromadnej 

doprave), 24 ods. 1 písm. b) priestupkového zákona (neoprávnené vykonávanie 

obchodnej činnosti), § 30 ods. 1 priestupkového zákona (napr. predanie alkoholického 

nápoja osobe mladšej ako 18 rokov), § 42 ods. 1 priestupkového zákona (prisvojenie si 

vyznamenania udeľovaného štátnym orgánom), a to za predpokladu, že k nim došlo 

v oblasti štátnej správy či v oblasti ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. 

Ďalej sem radíme niektoré priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 

priestupkového zákona (napríklad porušovanie nočného kľudu) a iné. Mimo vyššie 

uvedené, môže pôsobnosť orgánov polície ČR rozšíriť iný zvláštny zákon (zákon 

č. 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách).93 

                                                 
90 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 136. 
91 Taxiky, segveje a iné 
92 KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích. Správní právo, 1992, č. 2, s. 12-13. 
93 § 86 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Po poslednej novelizácii priestupkového zákona, môžu s účinnosťou 

od 1. 10. 2016 prejednávať v blokovom konaní taxatívne vymedzené priestupky 

v medziach svojej pôsobnosti aj orgány Vojenskej polície. Jedná sa napr. o priestupky 

proti bezpečnosti a plynulosti cestovnej premávky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 361/2000 

Zb., o premávke na pozemných komunikáciách (osoba nemá pri preprave nebezpečných 

vecí zákonom stanovené označenie) a to za predpokladu, že k nim došlo v oblasti štátnej 

správy v rámci jej pôsobnosti, alebo na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 

toxikomániami, a iné taxatívne vymedzené skutkové podstaty priestupkov obsiahnuté 

v § 86 písm. b) priestupkového zákona, poprípade priestupky podľa § 51 zákona 

č. 300/2013 Zb., o vojenskej polícii.94 

 Ďalšiu skupinu tvoria orgány štátneho odborného dozoru, ktoré dohliadajú 

na bezpečnosť práce, a to v taxatívne vymedzených priestupkoch podľa § 86 písm. c) 

priestupkového zákona (úmyselné uvedenie nesprávneho údaju správnemu orgánu 

v prípadoch, kde je povinné údaj poskytnúť, a to za okolností, že takýto priestupok 

spáchal pracovník určitej organizácie alebo podnikateľ a porušil tým zvláštny právny 

predpis o bezpečnosti práce) a v taxatívne vymedzených prípadoch podľa § 86 písm. d) 

priestupkového zákona orgány ochrany verejného zdravia v oblasti zdravotníctva. 

(nepodrobenie sa povinnému vyšetreniu podľa § 29 ods. 1 písm. a) priestupkového 

zákona).95 

 Posledným orgánom oprávneným prejednávať priestupky podľa § 86 

priestupkového zákona je obecná polícia. U obecnej polície došlo k 1. 10. 2016 

prostredníctvom novelizácie priestupkového zákona taktiež k rozšíreniu jej pôsobnosti 

v oblasti taxislužby a tzv. segway. 96 Zaraďujeme sem priestupky, ktoré sú v pôsobnosti 

obce, priestupky spáchané porušením zákona o cestovnej premávke a to napr. vjazdom 

do miest, kde je vjazd motorovým vozidlom zakázaný, porušením pravidiel jazdy 

na zvieratách na pozemných komunikáciách, pohyboch chodca na segway v rozpore 

s pravidlami jazdy na pozemných komunikáciách, použitie bicykla v rozpore 

s pravidlami jazdy na pozemných komunikáciách, priestupky v oblasti ochrany 

pred alkoholizmom a inými toxikomániami (napr. odmietne podrobiť sa vyšetreniu 

                                                 
94 § 86 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
95 § 86 písm. c) d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
96 Osobný prepravník so samovyvažovacím zariadením. 
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na prítomnosť alkoholu v krvi podľa iného zvláštneho predpisu), priestupky spáchané 

neoprávneným státím na mieste, na ktorom je možné v obci stáť len za splnenia 

podmienok stanovených nariadením obce, priestupky v oblasti taxislužby podľa zákona 

o cestnej doprave.97 

Poslednými subjektmi o ktorých sa zmieňuje § 84 ods. 3 priestupkového zákona sú 

subjekty stanovené iným zvláštnym zákonom. Radíme sem napr.: 

• Orgány polície ČR podľa § 16 b ods. 4 zákona č. 168/1999 Zb., o poistení 

zodpovednosti z prevádzky vozidla, v znení neskorších predpisov, 

• poľovná stráž podľa § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 449/2001 Zb., o poľovníctve, 

v znení neskorších predpisov, 

• krajská veterinárna správa podľa § 71 zákona č. 166/199 Zb., o veterinárnej 

starostlivosti, v znení neskorších predpisov, 

• lesná stráž podľa § 39 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Zb., o lesoch, v znení 

neskorších predpisov.98 

4.4 Obvinený z priestupku 

 Priestupkový zákon vyslovene nestanoví, kto sú účastníci blokového konania. Je 

teda potreba subsidiárne použiť § 72 priestupkového zákona, ktorý určuje, že účastníkmi 

priestupkového konania sú: 

• Obvinený z priestupku, 

• poškodený, pokiaľ sa jedná o náhradu majetkovej škody,  

• vlastník veci, ktorá môže byť zabraná, alebo už bola zabraná a to v tej časti 

priestupkového konania, ktorá sa týka zabrania veci, 

• navrhovateľ, na ktorého návrh bolo priestupkové konania zahájené. 

 

 Blokové konanie sa od neskráteného priestupkového konania odlišuje svojou 

povahou a tak nie je možné, aby boli účastníkmi blokového konania, všetky vyššie 

uvedené subjekty. Priestupkový zákon vyslovene vylučuje v § 84 ods. 1 prejednať 

v blokovom konaní návrhové priestupky, z čoho vyplýva, že navrhovateľ priestupku 

                                                 
97 § 86 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
98 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 137. 
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nemôže byť účastníkom blokového konania. V blokovom konaní nie je možné uložiť ani 

ochranné opatrenie, do ktorého zahrňujeme podľa § 16 písm. b) priestupkového zákona 

aj zabranie veci, a tak nemôže byť účastníkom blokového konania ani vlastník veci, ktorá 

má byť zabraná. Rovnaké je to aj v prípade poškodeného, o ktorého náhrade škody 

nemôže byť rozhodnuté v blokovom konaní. Priestupkový zákon tento zákaz v žiadnom 

svojom ustanovení nestanovuje, ale z povahy blokového konania, ako aj z povahy 

inštitútu adhézneho konania podľa § 70 priestupkového zákona, môžeme usúdiť, že 

takýto postup nie je možný. Keby teda nastala situácia, že by sa orgán oprávnený vyberať 

a ukladať pokuty v blokovom konaní dozvedel na mieste spáchania priestupku (ktorý 

spĺňa všetky podmienky k jeho prejednaniu v blokovom konaní) o tom, že bola určitej 

osobe spôsobená majetková škoda, pravdepodobne by blokové konanie neaplikoval 

a učinil by oznámenie o priestupku podľa § 58 ods. 1 priestupkového zákona. 

 Jedinou možnou kategóriou, ktorá pripadá do úvahy ako účastník blokového 

konania, je obvinený z priestupku. Jedná sa zároveň o obligatórneho účastníka blokového 

konania (bez neho by nebolo možné viesť blokové konanie). 99  Priestupkový zákon sa 

o ňom zmieňuje aj v špeciálnych ustanoveniach týkajúcich sa blokového konania, a to 

konkrétne v § 84 ods. 1 priestupkového zákona. Pojem obvinený z priestupku upravuje 

bližšie § 73 priestupkového zákona, ktorý nadväzuje na § 72 priestupkového zákona, 

týkajúci sa účastníkov konania. Tento paragraf stanoví, že o obvinenom z priestupku 

hovoríme, od kedy učiní voči takejto osobe príslušný správny orgán prvý procesný úkon. 

Tu sa ale naskytá otázka, ktorý procesný úkon, ktorý je učinený v blokovom konaní 

príslušným správnym orgánom, môžeme považovať voči danej osobe za prvý. Táto 

otázka, podľa môjho názoru, úzko súvisí s momentom zahájenia blokového konania, a 

to z dôvodu, že až zahájením blokového konania sa môže určitá osoba stať účastníkom 

blokového konania. Moment zahájenia blokového konania bol rozobratý vyššie, pričom 

bolo uvedené, že sa jedná o moment podpisu pokutového bloku zo strany osoby, ktorá sa 

mala dopustiť priestupku. Od tohto momentu je teda možné hovoriť o obvinenom 

z priestupku.  

                                                 
99 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 390. 
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 Tu sa ale naskytá zaujímavý terminologický problém, ktorí spočíva v tom, že 

podpisom pokutového bloku dochádza zároveň aj k ukončeniu blokového konania. 

Takýmto ukončením blokového konania sa na obvineného z priestupku nahliada ako 

na osobu, ktorá sa dopustila priestupku, pričom dochádza k prelínaniu týchto dvoch 

statusov danej osoby. Nie je teda možné odlíšiť, v ktorom konkrétnom momente mala 

daná osoba v rámci blokového konania postavenie obvineného z priestupku a v ktorom 

už postavenie osoby, ktorá sa dopustila priestupku. 

 Mimo vyššie uvedené je treba uviesť, že obvineným z priestupku nemôže byť len 

občan, ako to stanovuje § 73 priestupkového zákona, ale na základe § 8 ods. 1 

priestupkové zákona, ktorý upravuje princíp teritoriality,100 to môže byť v širšom zmysle 

akákoľvek fyzická osoba. Na základe toho môžeme teda usúdiť, že v prípade spáchania 

priestupku na území ČR môže byť obvineným z priestupku aj cudzinec. 101  

4.5 Rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní 

 Jedinú sankciu, ktorú je možné uložiť v blokovom konaní, je pokuta. Pokuta sa 

ukladá prostredníctvom rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom konaní, ktoré má 

formu bloku. Právna úprava pokutových blokov je primárne obsiahnutá v § 85 

priestupkového zákona, pričom niektoré záležitosti ohľadom pokutových blokov 

obsahuje aj pokyn ministerstva financií č. MF – 2 o evidencii pokutových blokov, 

vyúčtovaní pokutových blokov a vyúčtovaní peňazí za pokutové bloky vydané 

v blokových konaniach od 1. 1. 2013 (členenie pokutových blokov, prípady kedy plynie 

výnos z pokutového bloku do štátneho rozpočtu alebo do iného rozpočtu), ktoré mimo 

iné pokutové bloky vydáva.102 

 Rozhodnutie o uložení pokuty musí mať, ako každé iné správne rozhodnutie, 

určité obsahové a formálne náležitosti, bez ktorých ho nie je možné považovať 

za individuálny správny akt, a teda za rozhodnutie, ktoré môže byť po nadobudnutí 

                                                 
100  Jedná sa o zásadu, podľa ktorej sa priestupkový zákon vzťahuje na všetky osoby, nachádzajúce sa na 

území ČR (PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 

s. 97). 
101 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 390-391. 
102 § 84 ods. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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vykonateľnosti exekučným titulom podľa § 104 písm. a) správneho poriadku. 103 Otázkou 

ale je, ktorá právna úprava týkajúca sa rozhodnutí sa bude na rozhodnutie o uložení 

pokuty v blokovom konaní aplikovať. 

 K obsahovým náležitostiam rozhodnutia vo forme pokutového bloku sa vyjadril 

aj Najvyšší súd ČR vo svojom rozhodnutí zo dňa 12. 4. 2001.104 Ten v prvom rade 

konštatoval, že sa v prípade blokového konania jedná o zvláštne priestupkové konanie, 

upravené špeciálnymi ustanoveniami priestupkového zákona, ktoré majú pred obecnými 

ustanoveniami týkajúcimi sa neskráteného priestupkového konania prednosť. Ďalej 

uviedol, že v prípade rozhodnutia vydaného v blokovom konaní (v závislosti na to, či sa 

jedná o pokutu na mieste zaplatenú, alebo o pokutu na mieste nezaplatenú) musí takéto 

rozhodnutie spĺňať obsahové náležitosti podľa § 85 ods. 3 a 4 priestupkového zákona, 

pričom v súvislosti s vyššie uvedeným nie je možné v tomto prípade použiť obecné 

ustanovenia priestupkového zákona týkajúce sa rozhodnutí v neskrátenom 

priestupkovom konaní. § 85 ods. 3 a 4 priestupkového zákona je totižto špeciálnou 

právnou úpravou rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom konaní a v prípade, že by sa 

použila obecná právna úprava týkajúca sa rozhodnutia v priestupkovom konaní, by sa 

tieto špeciálne ustanovenia stali nadbytočnými. Z vyššie uvedeného môžeme usúdiť, že 

pokiaľ pokutový blok neobsahuje obsahové náležitosti stanovené uvedenými odstavcami 

§ 85 priestupkového zákona, nedôjde k naplneniu obsahových náležitostí rozhodnutia 

o uložení pokuty v blokovom konaní, a nebude tak možné takéto rozhodnutie považovať 

za plnohodnotný individuálny správny akt podľa § 67 ods. 1 správneho poriadku.105 

 Najvyšší správny súd sa v tomto rozhodnutí vyjadril aj k formálnym náležitostiam 

rozhodnutia vydaného v blokovom konaní. Stanovil, že z § 85 ods. 1 priestupkového 

zákona vyplýva, že musí mať rozhodnutie vydané v blokovom konaní formu pokutového 

bloku, pričom takýto pokutový blok obsahuje všetky predom vytlačené náležitosti, 

vyžadované zákonom u takejto formy rozhodnutia. Keďže je teda pokutový blok tlačený 

v určitej forme, je Najvyšší súd toho názoru, že  musí dôjsť v priebehu blokového konania 

                                                 
103 Najvyšší súd ČR vo svojom rozhodnutí, zo dňa 25. 4. 2007, sp. zn. 20 Cdo 2501/2006 konštatoval, že 

je potreba rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní, ktoré splňuje všetky zákonom stanovené 

náležitosti, považovať za rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom a je teda možné ho vymáhať 

prostredníctvom exekúcie. 
104 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 14. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 775/2000. 
105 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 14. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 775/2000. 
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k riadnemu vyplneniu všetkých predom vytlačených náležitostí na bloku, pričom sa to 

týka aj náležitostí, ktoré nie sú obsiahnuté v § 85 ods. 3 a 4 priestupkového zákona ako 

povinné náležitosť pokutového bloku. Takouto náležitosťou je napríklad podpis osoby 

oprávnenej ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní, ktorá pokutu uložila. Pokiaľ 

takáto osoba pokutový blok nepodpíše, nebude možné pokutový blok považovať (takisto 

ako v prípade absencie obsahových náležitostí stanovených § 84 ods. 3 a 4 

priestupkového zákona) za správne rozhodnutie v zmysle § 67 ods. 1 správneho poriadku. 

106 Ako už bolo vyššie uvedené , takáto situácia by mala za následok nemožnosť vymáhať 

rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní prostredníctvom exekúcie. 

 Na obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom 

konaní sa teda neuplatní § 77 priestupkového zákona, ktorý určuje náležitosti výroku 

rozhodnutia v neskrátenom priestupkovom konaní. Neaplikujú sa ani ustanovenia 

§ 67-70 správneho poriadku, obsahujúce náležitostí správneho rozhodnutia, ale použije 

sa vyššie spomenutý § 85 priestupkového zákona, ktorý je, ako už bolo vyššie uvedené, 

špeciálnym ustanovením k § 77 priestupkového zákona a § 67-70 správneho poriadku. 107 

 Je potreba dodať, že sa náležitosti rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom 

konaní odvíjajú od toho, či sa jedná o pokutu na mieste zaplatenú, kde sa pokuta vyberá 

priamo na mieste, alebo o pokutu na mieste nezaplatenú, kde obvinený z priestupku 

pokutu uhradí iným spôsobom ako na mieste. Pokuta na mieste zaplatená musí podľa § 85 

odst 4 priestupkového zákona uvádzať komu, kedy a za aký priestupok bola uložená. 

V prípade bloku na pokutu na mieste nezaplatenú musí mimo vyššie uvedené pokutový 

blok obsahovať poučenie o tom, akým spôsobom má daný subjekt pokutu zaplatiť, lehotu 

v ktorej má pokutu zaplatiť a poučenie o možných následkoch nezaplatenia pokuty.108 

 Poslednou a najdôležitejšou náležitosťou rozhodnutia o uložení pokuty 

v blokovom konaní je podľa § 85 ods. 3 vety druhej priestupkového zákona podpis 

obvineného z priestupku.109 Podpisom potvrdzuje obvinený z priestupku prevzatie 

rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom konaní a udeľuje súhlas s vyriešením veci 

                                                 
106 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 14. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 775/2000. 
107 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 14. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 775/2000. 
108 K ,,pokutovému bloku“ jako exekučnímu titulu a jeho náležitostem. In: Profipravo.cz [online]. 

29. 03. 2006 [cit. 22. 03. 2017]. Dostupné z 

http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=12&id_article=239987&csum=8310f8c7. 
109 § 85 odst. 3 zákona č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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v blokovom konaní, čim uzná svoju vinu a vzdá sa možnosti prejednať vec v neskrátenom 

priestupkovom konaní.110 

 Podľa E. Horzinkové a H. Kučerové by mala byť súčasťou pokutového bloku tiež 

forma zavinenia priestupku. Je to z dôvodu, že ju § 77 priestupkového zákona obsahuje 

ako povinnú náležitosť výroku rozhodnutia o priestupku (myslia si, že by sa mal tento § 

aplikovať podporne) a rovnako z dôvodu, že sa na základe novely od 1. 10. 2016 zapisujú 

do evidencie priestupkov aj priestupky vyriešené prostredníctvom blokového konania. 

V prípade, že by sa na pokutovom bloku uvádzala forma zavinenia, bolo by možné 

efektívnejšie postihnúť páchateľa, ktorý sa previnil recidívou. K tejto otázke sa ale 

vyjadril ako gestor novely priestupkového zákona prostredníctvom stanoviska námestník 

ministerstva vnútra pre riadenie legislatívy a archívnictva111, v ktorom uviedol, že 

zavinenie nie je povinnou náležitosťou pokutového bloku. Mimo vyjadrenia gestora 

novely priestupkového zákona, vyplýva taktiež z vyššie uvedeného rozhodnutia 

Najvyššieho súdu ČR, že nie je možné vo vzťahu k pokutovému bloku podporne 

aplikovať obecné ustanovenie § 77 priestupkového zákona. Takýto spor bude od 

1. 7. 2017 bezpredmetný a to z dôvodu, že nový zákon č. 250/2016 Zb., o zodpovednosti 

za priestupky a konania o nich predpokladá ako súčasť bloku aj zavinenie.112 

 Rozhodnutie o uložení pokuty na mieste zaplatenej a rozhodnutie o uložení 

pokuty na mieste nezaplatenej sa mimo zákonom stanovené náležitosti odlišujú aj tým, 

kedy nadobudnú vykonateľnosť. V situácii kedy obvinený z priestupku zaplatí pokutu na 

mieste, nadobúda rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní právoplatnosť 

a vykonateľnosť podpisom pokutového bloku. Pokiaľ nastane odlišná situácia a obvinený 

z priestupku súhlasí s vyriešením veci v blokovom konaní, ale nemôže pokutu zaplatiť 

napr. z dôvodu, že nemá pri sebe dostatočnú hotovosť, bude mu vydané rozhodnutie 

o uložení pokuty na mieste nezaplatenej. Takéto rozhodnutie nadobudne taktiež 

právoplatnosť podpisom pokutového bloku zo strany obvineného z priestupku, ale 

vykonateľnosť až bezvýsledným uplynutím lehoty k zaplateniu pokuty, ktorá je 

obsiahnutá na bloku. Bezvýsledné uplynutie lehoty k zaplateniu pokuty má potom 

                                                 
110 ČERNÝ, J. HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Přestupkové řízení - praktická právní príručka. 12. 

vydání. Praha: Linde a. s, 2011, s. 158-159. 
111 Stanovisko námestníka Ministerstva vnútra, zo dňa 26. 11. 2015, sp. zn. MV-172166-1/LG-2015. 
112 HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou,  3. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 507. 
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za následok, že sa rozhodnutie o uložení pokuty na mieste nezaplatenej stane exekučným 

titulom a štát ju bude môcť vymáhať prostredníctvom exekúcie.113 

4.6 Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty 

v blokovom konaní 

4.6.1 Odvolanie  

 Priestupkový zákon v § 84 ods. 2 výslovne stanovuje zákaz využiť odvolanie 

v prípade rozhodnutia vydaného v blokovom konaní. Tento zákaz nadväzuje na to, že sa 

obvinený z priestupku svojím podpisom na pokutovom bloku vzdáva možnosti využiť 

opravný prostriedok, ktorý spočíva v možnosti prejednať vec v riadnom priestupkovom 

konaní. Mimo toho obvinený z priestupku svojim podpisom prejavuje súhlas s uložením 

pokuty a vyriešením veci v blokovom konaní, a to so všetkými následkami, ktoré z toho 

plynú. Podaním odvolania by páchateľ priestupku takýto súhlas spochybňoval, čo by 

pôsobilo kontraproduktívne vo vzťahu k povahe blokového konania. 

 Hlavné problémy blokového konania vo vzťahu k opravným prostriedkom vidím 

predovšetkým v neznalosti právnej úpravy zo strany obvineného z priestupku, ktorý si 

napr. často myslí, že má možnosť brániť sa proti uloženej pokute prostredníctvom 

odvolania. Primárne sa to stáva v situáciách, keď sa ukladá pokuta na mieste nezaplatená. 

Na základe zásady služby verejnosti, ktorej súčasťou je aj zásada súčinnosti, musí 

správny orgán poučiť účastníka správneho konania o jeho právach a povinnostiach. Touto 

zásadou, ktorá je obsiahnutá v § 4 ods. 2 správneho poriadku sa musí riadiť každé správne 

konanie, a teda aj konanie blokové. Prejavom zásady súčinnosti je v blokovom konaní 

poučenie o nemožnosti využiť odvolanie v rámci rozhodnutia o uložení pokuty 

v blokovom konaní obsiahnuté v časti B pokutového bloku. Príslušný správny orgán je 

povinný predložiť obvinenému z priestupku pokutový blok k nahliadnutiu a k podpisu. 

Často ale dochádza len k samotnému podpisu a k prečítaniu dôjde až následne, alebo 

vôbec. Možnou nápravou takejto nežiadúcej situácie je podľa môjho názoru zavedenie 

povinnosti ústne informovať obvineného z priestupku o nemožnosti využitia riadnych 

opravných prostriedkov zo strany správneho orgánu v rámci blokového konania, a to ešte 

pred podpisom pokutového bloku. Pokiaľ by tak správny orgán učinil, zásada súčinnosti 

                                                 
113 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 136. 
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by sa prejavila efektívnejšie a obvinený z priestupku, ktorý je neznalý právnej úpravy 

blokového konania, by mal možnosť lepšie uvážiť následky svojho podpisu 

na pokutovom bloku a rozhodnúť sa, či pokutový blok podpíše.  

4.6.2 Prieskumné konanie 

 Prieskumné konanie radíme medzi dozorné prostriedky správnych orgánov, 

pričom ale často dochádza k jeho nesprávnemu zaradeniu medzi mimoriadne opravné 

prostriedky. Dozorné prostriedky správnych orgánov sú charakteristické tým, že 

na opravné konanie zahájené na základe dozorného prostriedku nie je právny nárok.114 

Keďže priestupkový zákon, až na výnimky, neobsahuje špeciálnu úpravu prieskumného 

konania, na blokové konanie budeme aplikovať obecnú úpravu prieskumného konania, 

ktorá je obsiahnutá v § 94–99 správneho poriadku. Prieskumné konanie je tzv. opravné 

konanie, ktorým sa zasahuje do právoplatného či predbežne vykonateľného (ešte 

nenadobudlo právoplatnosť) rozhodnutia, a to v prípade pochybností o tom, že došlo 

k vydaniu rozhodnutia v súlade so zákonom. Takéto konanie sa zahajuje ex offo 

(z úradnej moci). Domáhať sa zahájenia prieskumného konania je oprávnený len účastník 

pôvodného konania, v našom prípade teda fyzická osoba, ktorej bola uložená pokuta 

v blokovom konaní. Môže tak učiniť prostredníctvom podnetu k zahájeniu takéhoto 

konania a je potom už na správnom uvážení príslušného správneho orgánu, či takého 

konanie zaháji alebo nie. Na zahájenie prieskumného konania teda nie je právny nárok. 

Mimo vyššie uvedeného môže prieskumné konanie zahájiť správny orgán z vlastnej 

iniciatívy. V oboch spomenutých prípadoch sa ale jedná o zahájenie ex offo, pričom 

správnym orgánom príslušným k vedeniu prieskumného konania, je orgán nadriadený 

orgánu, ktorý rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní vydal.115 

 Podľa vyššie spomenutej právnej úpravy sa prieskumné konanie zahajuje vydaním 

uznesenia o zahájení prieskumného konania. Takéto konanie je možné zahájiť 

v subjektívnej lehote 2 mesiacov (od kedy sa o dôvode na zahájenie prieskumného 

konania správny orgán dozvedel), ale najneskôr v objektívnej lehote 1 roku 

(od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v blokovom konaní). Na rozhodnutie vydané 

                                                 
114 KOLMAN, Petr. Správní právo procesní – k vybraným otázkám přezkumného řízení. In: Epravo.cz 

[online]. 03. 05. 2013 [cit. 25. 2. 2017]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/spravni-pravo-

procesni-k-vybranym-otazkam-prezkumneho-rizeni-90631.html. 
115 § 94 – 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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v blokovom konaní sa ale obecná právna úprava týkajúca sa lehôt nepoužije, a to 

z dôvodu, že priestupkový zákon upravuje tento inštitút špeciálnou právnou úpravou 

v § 85 ods. 5 a 6. Táto právna úprava bola do priestupkového zákona pridaná 

s účinnosťou od 1. 10. 2015 prostredníctvom novely priestupkového zákona.116 

Ustanovenie § 5 priestupkového zákona, majúce pred obecnou právnou úpravou 

prednosť, skracuje obecne stanovenú objektívnu lehotu k zahájeniu prieskumného 

konania na 6 mesiacov. Pokiaľ teda nedôjde k zahájeniu prieskumného konania, či už 

na základe podnetu k zahájeniu prieskumného konania (pričom príslušný správny orgán 

po preskúmaní podnetu dôjde k názoru, že rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom 

konaní  nie je vydané v súlade so zákonom), alebo z vlastnej iniciatívy príslušného 

správneho orgánu, do 6 mesiacov od vydania rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom 

konaní, takéto konanie už nebude možné zahájiť. Podnety podané po uplynutí lehoty 

stanovenej v § 85 ods. 5 priestupkového zákona, bude na základe § 85 ods. 6 

prieskumného zákona prejednávať orgán, ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty 

v blokovom konaní. Následne po preskúmaní oneskorene podaného podnetu, oboznámi 

príslušný orgán účastníka pôvodného konania, ktorý podal podnet (v prípade, že o to 

účastník pôvodného konania podávajúci podnet požiadal), že nie je možné prieskumné 

konanie z vyššie uvedeného dôvodu zahájiť. 

4.6.3 Obnova konania 

 Obnovu konania zaraďujeme medzi mimoriadne opravné prostriedky a jej právnu 

úpravu nachádzame v § 100 správneho poriadku. Aby sme pochopili, prečo sa nie je 

možné v drvivej väčšine prípadov domáhať prostredníctvom obnovy konania nápravy 

rozhodnutia vydaného v blokovom konaní, je potreba si primárne uviesť dôvody na 

základne ktorých je možné obnovu konania povoliť. 

 Na rozdiel od riadnych opravných prostriedkov je možné obnovou konania 

zasahovať do právoplatných rozhodnutí a to z dôvodov obsiahnutých v § 100 ods. 1 

správneho poriadku. Prvým dôvodom je, že vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy, ktoré 

boli v priebehu pôvodného konania účastníkovi konania neznáme, účastník ich 

                                                 
116 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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v pôvodnom konaní nemohol uplatniť, existovali v priebehu pôvodného konania, sú 

účastníkovi pôvodného konania ku prospechu, alebo sa takéto dôkazy a skutočnosti 

ukázali nepravdivými. Druhý dôvod spočíva v zrušení alebo zmene rozhodnutia, ktoré 

bolo podkladom rozhodnutia vydaného v pôvodnom konaní. Dôležité je taktiež 

spomenúť, že na základe vyššie uvedených dôkazov, skutočnosti, či zmenených alebo 

zrušených rozhodnutí, musí existovať určitá pravdepodobnosť, že v rámci obnoveného 

konania dôjde k vydaniu odlišného rozhodnutia ako v pôvodnom konaní.117 

 Z povahy blokového konania a zo skutočnosti, že podkladom rozhodnutia 

o uložení pokuty v blokovom konaní nie je iné rozhodnutie, je možné v rámci povolenia 

obnovy blokového konania uvažovať len o prvom vyššie spomenutom dôvode obnovy 

konania. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené je dôležité uviesť Rozhodnutie rozšíreného senátu 

Najvyššieho správneho súdu (ďalej len rozšírený senát) zo dňa 12. 3. 2013, ktoré malo 

na prípustnosť obnovy konania zásadný vplyv.118 Avšak v prvom rade si je potreba 

objasniť rolu rozšíreného senátu v systéme správneho súdnictva. Rozšírený senát 

rozhoduje v prípade, že prišiel senát Najvyššieho správneho súdu (ďalej len senát) 

v rámci svojej rozhodovacej činnosti k právnemu názoru, ktorý sa odlišuje od právneho 

názoru vyjadreného v prechádzajúcom rozhodnutí správneho súdu. Senát v takomto 

prípade rozhodne na základe § 17 ods. 1 SPS o postúpení veci rozšírenému senátu.119 

Takáto situácia nastala práve v prípade vyššie spomenutého rozhodnutia, kedy senát 

postúpil uznesením 1 As 21/2010-47 vec rozšírenému senátu. Rozšírený senát sa 

následne zaoberal prípustnosťou obnovy konania a súdnym prieskumom zamietnutej 

žiadosti o obnovu správneho konania. 

 V rámci prípustnosti obnovy konania tu Najvyšší správny súd konštatoval, že 

pokiaľ páchateľ udelil súhlas s vyriešením veci v blokovom konaní, vzdal sa tým 

možnosti preskúmať skutkový a právny stav veci prostredníctvom dokazovania 

v neskrátenom priestupkovom konaní. Takéto vzdanie sa predstavuje nevyužitie 

                                                 
117 § 100 odst. 1 a) b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
118 Uznesenie rozšíreného senátu Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 12. 3. 2013, sp. zn. 1 As 21/2010 - 

65 
119 Rozšířený senát. In: Nssoud.cz [online]. 11. 12. 2013 [cit. 1. 3. 2017]. Dostupné z 

http://www.nssoud.cz/Rozsireny-senat/art/569?menu=267. 
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opravného prostriedku, ktorý obvinenému z priestupku náleží zo zákona. Ďalej z tohto 

rozhodnutia vychádza, že ak chcel účastník pôvodného konania spochybňovať to, že sa 

dopustil priestupku, mal tak učiniť už v priebehu blokového konania prostredníctvom 

kvalifikovaného nesúhlasu s vyriešením veci v blokovom konaní. Účastník pôvodného 

konania teda nemôže argumentovať existenciou dôkazov alebo skutočností, ktoré sú 

v jeho prospech, a to z dôvodu, že sa svojím súhlasom nie len vzdal prejednať vec 

v neskrátenom konaní, ale uznal ním skutkový a právny stav veci za dokázaný. 

S ohľadom na vyššie uvedené, nie je možné povoliť obnovu konania podľa § 100 ods. 1 

písm. a) správneho poriadku. Je potrebné dodať, že vyššie uvedené nevylučuje možnosť 

účastníka pôvodného konania žiadať o obnovu konania, a že je príslušný správny súd 

povinný rozhodnúť aj v prípade takejto neopodstatnenej žiadosti. Pokiaľ ale daná osoba 

takúto žiadosť z dôvodu podľa § 100 ods. 1 písm. a) správneho poriadku podá, príslušný 

správny orgán žiadosť zamietne a to na základe § 100 ods. 6 správneho poriadku.120 

 Rozšírený senát taktiež uviedol, že v prípade, kedy účastník pôvodného konania 

namieta, že daný súhlas v blokovom konaní neudelil, poprípade že bol podpis 

na pokutovom bloku sfalšovaný, môže nastať opačná situácia. Za týchto okolností by tu 

totižto dôvod pre obnovu konania mohol existovať. Jedná sa o situáciu, kedy vyšli najavo 

skutočnosti známe až po právnej moci rozhodnutia vydaného v blokovom konaní, 

existovali v dobe blokového konania, sú v prospech účastníka blokového konania a tento 

účastník ich nemohol v priebehu blokového konania uplatniť, a tak by mohlo dôjsť 

k naplneniu dôvodu pre povolenie obnovy konania podľa § 100 ods. 1 písm. a) správneho 

poriadku. Sú dve možnosti ako by súd ohľadom takejto žiadosti mohol rozhodnúť. Prvou 

možnosťou je, že sa po dokazovaní príslušný správny orgán nestotožní s tým, že bol 

podpis sfalšovaný a tým pádom zamietne žiadosť o obnovu konania podľa § 100 ods. 6 

správneho poriadku. Druhou možnosťou je, že príslušný orgán na základe dokazovania 

zistí, že bol podpis na pokutovom bloku sfalšovaný (alebo že nebol na pokutovom bloku 

vôbec uvedený), a obnovu konania na základe § 100 ods. 1 písm. a) správneho poriadku 

povolí. Následkom povolenia obnovy by bolo s ohľadom na jednotlivé odlišnosti 

                                                 
120 Uznesenie rozšíreného senátu Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 12. 3. 2013, sp. zn. 1 As 21/2010 – 

65. 
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blokového konania zrušené rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní, pričom by 

sa následne vec vrátila do štádia pred zahájením blokového konania.121 

 Týmto rozhodnutím prekonal rozšírený senát predchádzajúci názor senátu 

vyjadrený v rozsudku zo dňa 6. 2. 2008,122 ktorý obnovu konania v prípade rozhodnutia 

o uložení pokuty v blokovom konaní úplne vylučoval. 

 Ako bolo už vyššie uvedené, rozšírený senát sa v tomto rozhodnutí zaoberal aj 

otázkou súdneho prieskumu zamietnutej žiadosti o obnovu správneho konania. V tejto 

otázke panoval pred vydaním rozhodnutia rozšíreného senátu v jednotlivých 

rozhodnutiach Najvyššieho správneho súdu právny rozkol. Napr. senát Najvyššieho 

správneho súdu v uznesení zo dňa 30. 10. 2003 uviedol, že ,,k žalobě o zrušení rozhodnutí 

správního orgánu, jímž byl zamítnut návrh na povolení obnovy ve správním řízení, není 

dána žalobní legitimace podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Takovou žalobu je třeba odmítnout 

podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť žalobce se domáhal přezkoumání rozhodnutí, 

které je z přezkoumání podle § 68 písm. e) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s. 

vyloučeno“,123 čím zaujal názor, že súdny prieskum zamietnutej žiadosti o obnovu 

správneho konania nie je možný. V neskorších rozhodnutiach124 sa ale iné senáty 

Najvyššieho správneho súdu bez toho, aby riešil prípustnosť žaloby o zrušenie 

rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o obnovu správneho konania, takouto žalobou bežne 

zaoberali, čím nastal vyššie spomenutý právny rozkol. Rozšírený senát vo svojom 

rozhodnutí názory Najvyššieho správnu súdu na túto právnu otázku zjednotil a to tým, že 

stanovil, že ,, zamítnutí žádosti o obnovu řízení nepochybně představuje rozhodnutí ve 

smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Proti rozhodnutí, jímž se žádost o obnovu řízení zamítá, může 

žadatel podle § 100 odst. 6 věty třetí správního řádu podat odvolání. Soudnímu přezkumu 

tedy podléhá až rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu 

                                                 
121 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 460-462. ISBN 978-80- 7400-501-5, Uznesenie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 1 As 21/2010 

– 82. 
122 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 6. 2. 2008, sp. zn. 3 As 58/2007 – 117. 
123 Uznesenie Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 30. 10. 2003, sp. zn. 6 A 104/2002 – 40.  
124 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 6. 2. 2008, sp. zn. 3 As 58/2007 – 117, Rozsudok 

Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 19. 3. 2008, sp. zn.. 3 As 62/2007 – 13. 
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správního řízení.“ 125 Z vyššie uvedeného vyplýva, že súdny prieskum rozhodnutia 

o zamietnutí žiadosti o obnovu blokového konania je možný. 

4.6.4 Žaloba v rámci správneho súdnictva 

 Obrana proti rozhodnutiu o uložení pokuty v blokovom konaní v rámci správneho 

súdnictva tiež nepripadá do úvahy. Takejto obrany sa je možné domáhať  prostredníctvom 

žaloby v rámci správneho súdnictva a jej právna úprava je obsiahnutá v zákone 

č. 150/2001 Zb., súdny poriadok správny, v znení neskorších prepisov (ďalej len SPS). 

SPS v § 68 upravuje dôvody neprípustnosti žaloby proti rozhodnutiam vydaným 

v správnom konaní. Jedným z dôvodov je, že žalobca nevyčerpal pred správnym orgánom 

všetky riadne opravné prostriedky, ktoré mu zákon poskytuje.  

 Ako bolo už niekoľkokrát uvedené, v blokovom konaní ma obvinený z priestupku 

možnosť udeliť súhlas svojím podpisom s vyriešením veci v blokovom konaní, alebo 

môže súhlas odoprieť, pričom v takomto prípade bude učinené príslušným orgánom 

oznámenie o priestupku podľa § 58 ods. 1 priestupkového zákona, na základe ktorého 

môže dôjsť k zahájeniu neskráteného priestupkového konania. Pokiaľ obvinený 

z priestupku využije prvú možnosť, vzdá sa tak zahájenia riadneho priestupkového 

konania, v ktorom je možne proti rozhodnutiu vydanému v priestupkovom konaní využiť 

riadne opravné prostriedky. Týmto postupom následne naplní vyššie spomenutý dôvod 

neprípustnosti obsiahnutý v § 68 písm. a) SPS.126 

 Vyššie uvedené taktiež konštatoval Najvyšší správny sud vo svojom rozhodnutí 

zo dňa 29. 12. 2004.127 V prvom rade tu deklaroval, že rešpektuje právo na spravodlivý 

súdny proces, ktoré zahrňuje možnosť domáhať sa svojho práva u nezávislého 

a nestranného súdu stanoveným postupom. Mimo to ale stanovil, že nie je dôležitá 

neprípustnosť využitia odvolania ako riadneho opravného prostriedku proti rozhodnutiu 

v blokovom konaní zo strany priestupkového zákona, ale je dôležité to, že v prípade 

súhlasu obvineného z priestupku s vyriešením veci v blokovom konaní nevyužil účastník 

konania  zákonom prípustnú možnosť obrany v blokovom konaní. Takáto obrana, ako už 

                                                 
125 Uznesenie rozšíreného senátu Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 12. 3. 2013, sp. zn. 1 As 21/2010 – 

65. 
126 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 460. 
127 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 29. 12. 2004, sp. zn. č. j. 6 As 49/2003-46. 
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bolo vyššie uvedené, spočíva v odmietnutí vyriešiť vec v blokovom konaní a požadovaní 

zahájenia riadneho priestupkového konania, v ktorom je možné využiť odvolanie ako 

riadny opravný prostriedok. Podľa vyššie uvedeného majú správne súdy žalobu proti 

rozhodnutiu vydanému formou pokutového bloku v blokovom konaní odmietnuť, a to na 

základe § 46 ods. 1 písm. d) z dôvodu neprípustnosti takejto žaloby obsiahnutého v § 68 

písm. a) SPS.128 

4.7 Pokuta ukladaná mladistvým v blokovom konaní 

 Dlhodobo diskutovanou otázkou v rámci správneho práva trestného je 

sankcionovanie mladistvých. Na rozdiel od príkazného konania, je takýto postup 

v blokovom konaní a v neskrátenom priestupkovom konaní povolený, a tak je táto otázka 

aj kvôli týmto okolnostiam predmetom častých diskusií.  

 V rámci trestného práva je právna úprava trestnej zodpovednosti mladistvých, 

obsiahnutá v samostatnom právnom predpise.129 V priestupkovom práve130 je správne-

právna zodpovednosť mladistvých upravená odlišne a to prostredníctvom jednotlivých 

ustanovení priestupkového zákona. Správne-právna zodpovednosť, vzniká dovŕšením 

15 roku života,  pričom takáto okolnosť vyplýva z § 5 ods. 1 priestupkového zákona.131 

Takáto osoba má na základe § 19 ods. 1 priestupkového zákona až do dovŕšenia 18 roku 

života status osoby mladistvej. Správne-právna zodpovednosť osoby mladistvej je 

limitovaná jednotlivými zvláštnymi ustanoveniami priestupkového zákona, a to 

z dôvodu, že takéto osoby ešte nie sú dostatočne rozumovo a mravne vyspelé.132 

 Predmetom diskusií často býva vyššie uvedená hranica správne-právnej 

zodpovednosti, pričom sú niektorí autori toho názoru, že by sa mala po vzore niektorých 

európskych krajín (napr. Anglicko) znížiť.133 Podľa môjho názoru je ale táto hranica 

stanovená optimálne. Osoby mladšie ako 15 rokov, nemajú často ešte dostatočnú 

                                                 
128 MATES, P.. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 134-135.  
129 Zákon č. 2018/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
130 Súbor právnych noriem, upravujúcich konanie o priestupkoch. 
131 Toto konštatoval taktiež Najvyšší správny súd vo svojom rozsudku, zo dňa 22. 1. 2010, sp. zn. 5 As 

65/2009 – 39. 
132 PEŘINOVÁ. E. Správněprávní trestání mladistvých v režimu přestupkového zákona. Správní právo, 

2011, č. 3, s 209. 
133 PEŘINOVÁ. E. Správněprávní trestání mladistvých v režimu přestupkového zákona. Správní právo, 

2011, č. 3, s 210. 
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rozumovú a mravnú vyspelosť, aby si mohli uvedomiť následky protiprávnych jednaní. 

Osoba, ktorá dosiahne 15 rok života je napríklad povinná mať občiansky preukaz, či môže 

vykonávať práva a povinnosti v rámci pracovne-právnych vzťahov.134 S dosiahnutím 15 

veku života je teda spojená celá rada právnych následkov. Podľa môjho názoru 

dosiahnutím tohto veku dochádza k prvému stretu s právnou zodpovednosťou a tak isto 

k prvým stretom so správny orgánmi. Daná osoba si v tomto veku začína uvedomovať 

následky svojich jednaní. 

 Ako už bolo uvedené v kapitole týkajúcej sa rozhodnutia o uložení pokuty 

v blokovom konaní, je možné v blokovom konaní uložiť len jedinú sankciu a to pokutu. 

Rovnako to platí aj v prípade sankcionovania mladistvých, pričom je obecná výška 

pokuty ukladanej v blokovom konaní limitovaná hranicou, ktorú nie je možné v prípade 

mladistvého prekročiť. Dôležité je v súvislosti s pokutou uviesť, že pokuta má 

na páchateľa pôsobiť prostredníctvom výchovného účinku, ktorý sa prejaví v majetkovej 

sfére páchateľa. 

 Argumentov proti ukladaniu pokút mladistvým v blokovom konaní je celá rada. 

Jedným z najčastejšie používaných je fakt, že osoby mladistvé (až na určité výnimky) 

nemajú vlastné financie a tak hospodária z financiami, ktoré im boli poskytnuté 

rodičmi.135 Pokuty ukladané mladistvým sa teda pravdepodobne hradia vo väčšine 

prípadov z peňazí rodičov, a tak nie je možné v súvislosti s pokutou uvažovať 

o výchovnom účinku. 

 Podľa môjho názoru, je z hľadiska výchovného účinku pokuty ukladanej 

v blokovom konaní dôležité rozlišovať, či sa jedná o pokutu na mieste zaplatenú 

(za okolností, že nie je prítomný rodič, ktorý by pokutu uhradil), alebo o pokutu na mieste 

nezaplatenú. Pokiaľ je mladistvému uložená pokuta na mieste a mladistvý takúto pokutu 

uhradí z peňazí, ktoré si sám zarobil, je zrejmé, že tu k výchovnému pôsobeniu 

na mladistvého dochádza. Rovnaká situácia nastáva podľa môjho názoru aj v prípade, že 

mladistvý pokutu uhradí z financií, ktoré dostal od rodičov. Jedná sa totižto o peniaze, 

ktoré môže použiť na iné, jemu prospešnejšie účely a tak sa bude v budúcnosti ďalších 

                                                 
134 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
135 Mladiství sú vo väčšine prípadov ešte školou povinní a tak ich jedinou možnosťou ako sa dostať 

k peniazom je vykonávať príležitostné brigády, alebo žiadať peniaze od rodičov. 



54 

 

protiprávnych jednaní vyvarovať. Zložitejšie je to v prípade, kedy mladiství súhlasí 

s uložením pokuty, ale pokutu na mieste nie je schopný z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov uhradiť. Za takýchto okolností je možné predpokladať, že bude mladistvý 

žiadať rodičov o poskytnutie financií na zaplatenie pokuty. V tomto prípade sa teda rodič 

dozvie o pokute uloženej jeho dieťaťu v blokovom konaní a pravdepodobne pokutu 

uhradí. Následkom je veľká pravdepodobnosť, že bude na svoje dieťa pôsobiť určitým 

výchovným spôsobom, pretože nebude chcieť platiť ďalšie pokuty. Taktiež môže nastať 

situácia, kedy mladistvý rodičovi neoznámi, že mu bola uložená pokuta v blokovom 

konaní a pokutový blok zahodí. V takomto prípade je možné predpokladať, že 

mladistvému nezáleží na uhradení pokuty a k výchovnému účinku by mohlo dôjsť až 

vykonaním exekúcie (nedôjde ani k výchovnému účinku zo strany rodiča a to z dôvodu, 

že sa o pokute nedozvie, poprípade sa to dozvie až vymáhaním pokuty štátu 

prostredníctvom exekúcie) Tiež môže nastať situácia, kedy je v blokovom konaní 

ukladaná pokuta mladistvému, ktorý je umiestnený v detskom domove a je nemajetný. 

Aj keby teda chcel uhradiť blokovú pokutu, nebude mať k tomu finančné prostriedky. 

Ako už bolo vyššie uvedené, v prípade ukladania pokuty mladistvému, môže nastať 

nespočetné množstvo situácií, ktoré prinášajú rôzne nežiadúce následky, a tak považujem 

tento problém za veľmi zložitý.  

 Podľa môjho názoru, by túto situáciu mohol napraviť vznik nového právneho 

predpisu, ktorý by obsahoval ucelenú právnu úpravu správne-právnej zodpovednosti 

mladistvých, pričom by tu boli riešené taktiež jednotlivé špecifiká ukladania pokút 

mladistvých v blokovom konaní. V opačnom prípade som toho názoru, že by mala byť 

možnosť ukladať pokutu mladistvým v blokovom konaní zrušená, pričom by o všetkých 

priestupkoch mladistvých mohol rozhodovať len príslušný správny orgán 

v rámci neskráteného priestupkového konania. Príslušný správny orgán môže totižto 

za súčasných právnych pomerov a špecifík, ktoré prinášajú priestupky mladistvých, 

v neskrátenom priestupkovom konaní lepšie posúdiť priestupok mladistvého. Má totižto 

k dispozícii väčší výber sankcií, ktoré môže mladistvému uložiť a taktiež môže v prípade 

mladistvého využiť inštitút ochranných opatrení.136 S ohľadom na jednotlivé pomery 

                                                 
136 Na základe § 11 ods. 1 priestupkového zákona môže správny orgán v neskrátenom priestupkovom 

konaní mladistvému uložiť mimo pokuty taktiež napomenutie, zákaz činnosti, alebo prepadnutie veci a na 

základe § 16 priestupkového zákona je mu taktiež možné uložiť ochranné opatrenia. 
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mladistvého a na jednotlivé okolnosti prípadu, by mohol taktiež zaručiť efektívnejší 

výchovný účinok u mladistvého. Mladistvý môže taktiež v neskrátenom priestupkovom 

konaní využiť širší okruh práv, pričom nedostatočná možnosť využitia práv mladistvých 

s ohľadom na ich rozumovú a mravnú vyspelosť je taktiež v súvislosti s ukladaním 

pokuty mladistvým v blokovom konaní často diskutovaná. Správny orgán je taktiež 

povinný v rámci neskráteného priestupkového konania oboznámiť zákonného zástupcu 

a OSPOD o nariadení ústneho jednania a o rozhodnutí o priestupku, a tak by v tomto 

prípade dochádzalo taktiež k výchovnému pôsobeniu aj zo strany rodičov.137 

 Podľa môjho názoru teda momentálne prevládajú argumenty, ktoré odôvodňujú 

zrušenie sankcionovania mladistvých v rámci blokového konania. V právnej úprave 

sankcionovania mladistvých v blokovom konaní je totižto mnoho dier, ktoré spôsobujú 

v súvislosti s ukladaním pokuty mladistvým v blokovom konaní mnoho problémov. Ako 

už bolo vyššie uvedené, jedná sa napr. nedostatok výchovného účinku pokuty ukladanej 

v blokovom konaní, nemožnosť mladistvého uplatniť si všetky práva (s ohľadom na jeho 

rozumovú a mravnú vyspelosť) a taktiež možnosť, že sa pokuta uložená v blokovom 

konaní dopracuje až do štádia, kedy bude musieť byť vykonaná exekúcia, ktorá vzhľadom 

na právne postavenie mladistvých a ich vek býva neúspešná. Tieto problémy by bolo 

možné efektívnejšie limitovať, keby boli priestupky mladistvých riešené len 

prostredníctvom neskráteného priestupkového konania. 

5. Príkazné konanie podľa súčasnej právnej úpravy 

 Už v predchádzajúcich kapitolách bolo zmienené, že obdobu príkazného konania 

obsahovali už niektoré právne predpisy prijaté v období Československa. Jednalo sa 

o Vládne nariadenie č. 51/1936 Zb., o organizácii policajnej správy a služby a 

o niektorých iných opatreniach v oboru vnútornej správy a o zákon č. 89/1950 Zb., 

o trestnom konaní správnom. Neskôr prijatý zákon č. 60/1961 Zb., o úlohách národných 

výborov pri zaisťovaní socialistického poriadku, účinný od 1. 7. 1961, právnu úpravu 

príkazného konania zrušil. K opätovnému zavedeniu inštitútu príkazného konania došlo 

až 1. 7. 1990, kedy nadobudol účinnosť súčasný priestupkový zákon. 

                                                 
137 § 74 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Ako už bolo vyššie uvedené, zvláštna právna úprava príkazného konania je 

obsiahnutá v § 87 priestupkového zákona, pričom sa o ňom zmieňujú aj niektoré ďalšie 

ustanovenia priestupkového zákona.138 Príkazné konanie má taktiež svoju obecnú právnu 

úpravu, ktorá je obsiahnutá v § 150 správneho poriadku (aplikuje sa na základe zásady 

subsidiarity, § 1 ods. 2 správneho poriadku a § 51 priestupkového zákona).  

 V súvislosti s obecnou právnou úpravou sa naskytá zaujímavá otázka a to, v akom 

rozsahu je možné takúto právnu úpravu na príkazné konanie podľa priestupkového 

zákona aplikovať. V prvom rade je potrebné uviesť, že § 150 správneho poriadku 

upravuje príkaz, ako zvláštny druh rozhodnutia vo veci, ktorým je možné rozhodnúť 

v správnom konaní (predovšetkým o sankciách za správne delikty, pričom tu nie sú 

zahrnuté priestupky). Správny poriadok teda v prípade príkazu neupravuje zvláštny druh 

konania, ale zvláštny druh rozhodnutia. Matériu obsiahnutú v § 150 ods. 2 a 4 správneho 

poriadku, upravuje taktiež priestupkový zákon, a tak tieto ustanovenia nie je možné 

na príkazné konanie podľa priestupkového zákona aplikovať. Je teda možné uvažovať len 

o § 150 ods. 1 a 3 správneho poriadku (§ 150 obsahuje právnu úpravu týkajúcu sa vydania 

príkazu na mieste). Toto potvrdzuje M. Kopecký, ktorý vo svojom článku týkajúcom sa 

aj príkazného konania, spomína § 150 ods. 1 a 3 v súvislosti s príkazným konaním podľa 

priestupkového zákona.139 V rámci týchto dvoch ustanovení je najdôležitejšie spomenúť 

to, že § 150 ods. 1 umožňuje vydať príkaz, ako prvý úkon v konaní. V takomto prípade  

sa príkazne konanie nezahajuje podľa § 46 ods. 1 správneho poriadku z moci úradnej 

(oznámením, že bolo konania zahájené), ale k zahájeniu dochádza oznámením príkazu. 

Príkazné konanie zároveň vydaním príkazu končí (za predpokladu, že nebol proti príkazu 

v stanovenej lehote podaný odpor).140 

 Podstata príkazného konania spočíva vo vydaní rozhodnutia bez nariadenia 

ústneho jednania a dokazovania. Takéto rozhodnutie sa vydáva vo forme príkazu a je 

adresované obvinenému z priestupku, o ktorého vine nemá príslušný správny orgán 

pochybnosti. Príkaz, ktorý je podobný trestnému príkazu a platobnému rozkazu, musí byť 

                                                 
138 § 79 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů( v príkaznom konaní 

nie je možné uložiť náhradu škody) a iné. 
139 VEDRAL, J. Přestupkové řízení a nový správní řád. Správní právo, 2006, č. 3, s. 171. 
140 VEDRAL, J. Přestupkové řízení a nový správní řád. Správní právo, 2006, č. 3, s. 171. 
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oznamovaný vždy písomne a musí mať rovnaké náležitosti, ako rozhodnutie o priestupku 

vydávané v neskrátenom priestupkovom konaní.141 

 Z hľadiska času konania jednotlivých druhov priestupkového konania je možné 

zaradiť príkazné konanie medzi blokové konanie a neskrátené priestupkového konanie. 

V mnohých prípadoch sa totižto stáva, že je osoba pristihnutá pri páchaní priestupku 

orgánom oprávneným ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní. Pokiaľ sú dané 

podmienky pre zahájenie blokového konania, správny orgán sa v takomto prípade 

pravdepodobne pokúsi o vyriešenie veci prostredníctvom blokového konania (v prípade, 

že po správnom uvážení uzná takýto postup za vhodný). V prípade, že páchateľ učiní 

kvalifikovaný nesúhlas s vyriešením priestupku v blokovom konaní, odmietne tým 

vyriešiť vec prostredníctvom blokového konania. Príslušný správny orgán oprávnený 

viesť blokové konanie potom učiní oznámenie o priestupku, pričom sa jedná o podnet 

k zahájeniu priestupkového konania z moci úradnej (58 ods. 1 priestupkového zákona).142 

Následne, pokiaľ sú splnené podmienky príkazného konania, môže vydať príslušný 

správny orgán rozhodnutie vo forme príkazu, pričom bude mať príkaz v takomto prípade 

charakter prvého úkonu v neskrátenom priestupkovom konaní. Takýmto úkonom potom 

dôjde k zahájeniu príkazného konania. Pokiaľ páchateľ nebude s takýmto príkazom 

súhlasiť a podá voči nemu opravný prostriedok, príkaz sa zruší a bude sa pokračovať 

v neskrátenom priestupkovom konaní. S ohľadom na vyššie uvedené usudzujem, že je 

možné príkazné konanie (z hľadiska času konania jednotlivých druhov priestupkového 

konania) zaradiť medzi blokového konanie a neskrátené priestupkové konanie. Nie je ho 

totižto možné v rovnakej veci konať pred zahájením alebo ukončením blokového konania 

a tiež po skončení neskráteného priestupkového konania. 

 Prostredníctvom príkazného konania je, taktiež ako u blokového konania, možné 

prejednať akýkoľvek druh priestupku. Výnimku tvoria priestupky spáchané mladistvými, 

priestupky, ktoré je možné prejednať len na návrh a priestupky spáchané osobou 

obmedzenou na svojprávnosti.143  

                                                 
141 KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích. Správní právo, 1992, č. 2, s. 15, § 87 odst. 3 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
142 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 335. 
143 KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích. Správní právo, 1992, č. 2, s. 16, § 19 ods. 2, § 

87 ods. 6, § 87 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Paragraf upravujúci zákaz prejednať v príkaznom konaní priestupky spáchané 

osobou obmedzenou na svojprávnosti (osoba obmedzená na spôsobilosti k právnym 

jednaniam) prešiel s účinnosťou od 1. 10. 2016 novelizáciou. Novo prijatý zákon 

č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len občiansky zákonník) účinný od 1. 1. 2014 

zrušil pojem ,,zbaviť fyzickú osobu svojprávnosti“ a ponechal v platnosti len pojem 

,,obmedziť takúto osobu na svojprávnosti.“144 Podľa občianskeho zákonníku je takýto 

postup možný len na základe zákonom stanovených podmienok, a to prostredníctvom 

rozhodnutia súdu.145 Keďže sa právna úprava novo prijatého občianskeho zákonníku 

dotýkala aj príkazného konania, musel zákonodarca reagovať na novo vzniknuté právne 

pomery. K takémuto postupu došlo prostredníctvom novely priestupkového zákona, čím 

bol novelizovaný aj vyššie uvedený § 87 ods. 2 priestupkového zákona.146 V súvislosti 

s touto novelizáciou je dôležité uviesť, že obmedzenie svojprávnosti nevylučuje 

zodpovednosť za priestupok. Zákon o priestupkoch totižto v § 5 ods. 2 hovorí v súvislosti 

s vylúčením zodpovednosti za priestupok len o nepríčetnosti, z čoho môžeme usúdiť, že 

obmedzenie fyzickej osoby na svojprávnosti nemá za každých okolností za následok 

vylúčenie zodpovednosti za priestupok .147  

5.1 Náležitosti príkazu 

 Priestupkový zákon v § 87 ods. 3 výslovne stanoví, že má príkaz rovnaké 

náležitosti ako rozhodnutie o priestupku. Na základe tejto skutočnosti sa na príkaz 

aplikujú ustanovenia priestupkového zákona upravujúce rozhodnutie vydané 

v priestupkovom konaní a subsidiárne obecné ustanovenia správneho poriadku 

obsahujúce právnu úpravu správnych rozhodnutí. Obecná právna úprava správnych 

rozhodnutí je v správnom poriadku obsiahnutá v § 67–72, pričom z povahy príkazného 

konania a z právnej úpravy obsiahnutej v priestupkovom zákone vyplýva, že sa na príkaz 

                                                 
144 Svojprávnosť podľa § 15 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonník znamená: ,,způsobilost 

nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).“  
145 § 55 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
146 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
147 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. vydán.. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 480-481. 
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použijú len niektoré z týchto ustanovení.148 Na ostatné náležitosti príkazu aplikujeme 

ustanovenia priestupkového zákona. 

 Aby nebolo rozhodnutie o priestupku rozporuplné a aby z neho bolo jasné, čo 

stanoví, je v praxi vyžadované, aby bolo presné, jasné, určité a zrozumiteľné. Na vyššie 

uvedené je možné aplikovať nález ústavného súdu zo dňa 21. 7. 2004, v ktorom sa ústavný 

súd zaoberal obsahovou stránkou platobného výmeru podľa daňového poriadku.149 

Ústavný súd tu stanovil, že pokiaľ obsahuje výroková časť platobného výmeru 

autoritatívne riešenie určitej otázky, musí byť jasná, presná, určitá a zrozumiteľná.150 

 Podľa § 68 ods. 1 správneho poriadku, musí rozhodnutie o priestupku (v našom 

prípade príkaz) obsahovať výrokovú časť, odôvodnenie a poučenie, pričom musia byť 

tieto časti logicky prepojené. 

 Výroková časť (tzv. enunciát) je najdôležitejšou časťou príkazu. Obsahuje totižto 

rozhodnutie príslušného správneho orgánu v konkrétnej veci a ako jediná môže 

nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Na úvod je dôležité uviesť, prečo právna 

úprava hovorí o výrokovej časti a nie o výroku, ako to uvádzal správny poriadok z roku 

1967. Výroková časť rozhodnutia podľa správneho poriadku, môže obsahovať jeden 

a viac výrokov, čo znamená, že je termín výrok s ohľadom na súčasnú právnu úpravu 

správnych rozhodnutí nepresný.151 V prípade príkazu budeme hovoriť o viacerých 

výrokoch za predpokladu, že sa páchateľ dopustil dvoch a viacerých priestupkov 

vo viacčinnom súbehu a vedie sa ohľadom nich spoločné konanie. Výsledkom takéhoto 

konania môže byť potom príkaz, ktorý obsahuje viacej výrokov a to v závislosti na počte 

spáchaných priestupkov. 

 Na výrokovú časť príkazu sa primárne použije špeciálna právna úprava obsiahnutá 

v § 77 priestupkového zákona, pričom túto špeciálnu právnu úpravu dopĺňa obecná 

právna úprava výrokovej časti správnych rozhodnutí obsiahnutá v § 68 od. 2 správneho 

poriadku. 

                                                 
148 § 68 ods. 1 a 3, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
149 Nález ústavného súdu, zo dňa 21. 7 .2004, sp. zn.  II. ÚS 583/2003. 
150JEMELKA, L. PONDĚLÍČKOVÁ, K. BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011, s. 272. 
151 JEMELKA, L. PONDĚLÍČKOVÁ, K. BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2016, s. 369-370. 
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Podľa § 77 priestupkového zákona musí výroková časť príkazu obsahovať stručný 

popis skutku reflektujúci situáciu, ktorá sa odohrala (priebeh spáchaného priestupku). 

Popis skutku musí mimo iné zahŕňať aj čas spáchania priestupku (kedy bol priestupok 

spáchaný) a miesto spáchania priestupku (kde bol priestupok spáchaný). Ďalšími 

povinnými náležitosťami výrokovej časti príkazu sú vyslovenie viny a forma 

zavinenia.152 K praktickému využitiu formy zavinenia ako povinnej náležitosti 

rozhodnutí o priestupku, došlo až 1. 10. 2016, kedy nadobudla účinnosť novela zákona 

č. 269/1994 Zb., o registri trestov, ktorým došlo k vytvoreniu evidencie priestupkov. 

Do evidencie priestupkov sú príslušné správne orgány povinné zapisovať priestupky 

podľa § 91 priestupkového zákona, na základe čoho je možné prísnejšie trestať prípady 

úmyselnej recidívy. Poslednými povinnými náležitosťami, ktoré podľa § 77 

priestupkového zákona pripadajú v úvahu v prípade príkazu, je druh a výmera sankcie, 

poprípade čas, do kedy je potreba  splniť povinnosť stanovenú v príkaze.  

 Jednou z možných náležitostí výrokovej časti rozhodnutia o priestupku je podľa 

§ 77 priestupkového zákona aj výrok o náhrade nákladov konania. Túto náležitosť ale nie 

je možné v prípade príkazu aplikovať. Je tomu tak z dôvodu, že podľa § 79 ods. 2 

priestupkového zákona, nie je možné v príkaznom konaní uložiť povinnosť náhrady 

nákladov. Rovnaká situácia platí v prípade náhrady škody, kde § 87 ods. 6 priestupkového 

zákona stanoví nemožnosť prejednať v príkaznom konaní nárok na náhradu škody. 

Pokiaľ sa teda príslušný správny orgán dozvie o existencii škody, nemal by rozhodnúť 

o priestupku prostredníctvom príkazu (a to aj v prípade, že budú naplnené všetky 

podmienky pre zavedenie príkazného konania).  V súvislosti s náhradou škody je 

potrebné uviesť, že sa jedná len o majetkovú škodu a nie o nemajetkovú újmu. Podľa § 70 

priestupkového zákona sa môže osoba, ktorej bola priestupkom spôsobená škoda, 

domáhať len náhrady majetkovej škody.153 Ďalej je potrebné dodať, že príslušný správny 

orgán nevyhľadáva osoby, ktorým bola spôsobená majetková škoda. O takejto škode sa 

spravidla dozvie spôsobom, že sa osoba, ktorej bola priestupkom spôsobená majetková 

škoda, u príslušného správneho orgánu s takýmto nárokom prihlási. Taktiež sa o takejto 

                                                 
152 § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
153 Je pravda, že posledná novela priestupkového zákona rozšírila pojem poškodeného ako účastníka 

konania aj o osobu, ktorej bola priestupkom spôsobená nemajetková ujma, to ale neznamená, že sa takejto 

škody môže domáhať v priestupkovom konaní. 
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škode môže dozvedieť od oznamovateľa priestupku, ktorý je zároveň osobou, ktorej bola 

spôsobená majetková škoda.154 

 V rámci obecných náležitostí výrokovej časti rozhodnutia podľa § 68 ods. 2 

správneho poriadku, musí výroková časť príkazu obsahovať označenie účastníkov 

konania. V prípade príkazu je účastníkom konania len obvinený z priestupku, ktorý je 

v príkaze identifikovaný prostredníctvom údajov obsiahnutých v § 18 ods. 2 správneho 

poriadku. Jedná sa o meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.   

 S ohľadom na vyššie uvedené je potrebné uviesť, že v prípade absencie niektorých 

vyššie uvedených náležitostí, nemusí mať takáto vada na zákonnosť rozhodnutia vplyv 

(po zohľadnení jednotlivých okolností prípadu), pokiaľ tým neboli skrátené práva 

účastníkov príkazného konania. K vyššie uvedenému sa viaže rozhodnutie Najvyššieho 

správneho súdu zo dňa 21. 9. 2004, ktorým Najvyšší správny súd zamietol kasačnú 

sťažnosť proti rozhodnutiu krajského súdu. Krajský súd v spomínanom rozhodnutí 

zamietol žalobu proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktorou žalobca v danej veci 

požadoval zrušenie rozhodnutia správneho orgánu o uložení pokuty v priestupkovom 

konaní. Zrušenia rozhodnutia sa domáhal z dôvodu absencie náležitosti vyslovenia viny 

obsiahnutej v § 77 priestupkového zákona. Najvyšší správny súd v tomto rozhodnutí 

konštatoval, že s ohľadom na okolnosti prípadu, nezakladá absencia vyslovenia viny 

nezákonnosť rozhodnutia  a zároveň kasačnú sťažnosť zamietol.155 

 Odôvodnenie príkazu predstavuje zhrnutie určitých, pre daný prípad 

relevantných skutočností, ktoré odôvodňujú výrok rozhodnutia.156 Náležitosti 

odôvodnenia príkazu sú obsiahnuté v § 68 ods. 3 správneho poriadku. Prvou náležitosťou 

sú dôvody výroku, ktoré je potrebné uviesť v takom rozsahu, aby bolo možné z príkazu 

pochopiť, prečo bol takýto výrok vynesený. Z uvedených dôvodov výroku musí byť 

taktiež jasné, prečo je ukladaná príslušná sankcia (napr. že došlo k porušeniu ustanovení 

určitého zákona, pričom zákon za takéto porušenie stanoví sankciu). Druhou náležitosťou 

odôvodnenia príkazu sú podklady vydaného výroku, pričom takéto podklady predstavujú 

                                                 
154 PRÁŠKOVÁ, H. Postavení osoby, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma, Správní právo, 

č. 4, s. 233 -235 
155 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 21. 9. 2004, sp. zn. 7 As 3 /2004- 71 
156 ČERNÝ, J. HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Přestupkové řízení - praktická právní príručka. 12. 

vydání. Praha: Linde a. s, 2011, s. 167. 
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určitý dôkaz, z ktorého vychádzal príslušný správny orgán pri vydaní príkazu (protokol 

o výpovedi svedka, úradný záznam o podaní vysvetlenie a iné). Mimo vyššie uvedené 

náležitosti by mal príkaz obsahovať vo svojom odôvodnení úvahy, ktorými sa príslušný 

správny orgán riadil pri hodnotení podkladov a úvahy príslušného správneho orgánu 

ohľadom interpretácie jednotlivých právnych predpisov (úvahy pri stanovení výšky 

sankcie).157  

 Poslednou povinnou náležitosťou príkazu podľa § 68 ods. 1 správneho poriadku 

je poučenie. V poučení sú obsiahnuté informácie ohľadom možnosti využiť riadne 

opravné prostriedky. V prípade príkazu sa za riadny opravný prostriedok považuje odpor, 

ktorým sa je možné proti príkazu brániť u príslušného orgánu na základe § 87 ods. 4 

priestupkového zákona v lehote 15 dní od doručenia príkazu. Opačná situácia platí 

v prípade mimoriadnych opravných prostriedkov, dozorných prostriedkov a žaloby 

v rámci správneho súdnictva. Povinnosť uviesť v príkaze poučenie nezakladá povinnosť 

správneho orgánu informovať účastníka príkazného konania o možnosti napadnúť 

rozhodnutie prostredníctvom vyššie uvedených opravných prostriedkov. Správny 

poriadok totižto hovorí v súvislosti s poučením obsiahnutým v rozhodnutí len o riadnych 

opravných prostriedkoch (odvolanie, rozklad). Toto potvrdil Najvyšší správny súd 

vo svojom rozhodnutí zo dňa 22. 10. 2013.158 

5.2 Podmienky príkazného konania 

 Aby mohlo dôjsť k vyriešeniu veci v príkaznom konaní, je potreba naplniť 

taxatívne stanovené podmienky obsiahnuté v § 87 ods. 1 priestupkového zákona. 

 Základnou podmienkou príkazného konania, ktorú obsahuje § 87 ods. 1 

priestupkového zákona, je, že nie sú pochybnosti o tom, že sa daného priestupku dopustil 

obvinený z priestupku. K tejto podmienke sa vyjadril najvyšší správny súd vo svojom 

rozhodnutí zo dňa 9. 10. 2007. Uviedol tu, že príkazné konanie stojí na splnení taxatívne 

zákonom stanovených podmienok, pričom ako základnú podmienku stanovil, že je nutné, 

aby skutočnosti, o ktoré opiera správny orgán v príkaznom konaní svoj záver, boli 

                                                 
157 JEMELKA, L. PONDĚLÍČKOVÁ, K. BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011, s. 275. 
158 MATES, P.. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 124. 

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 22. 10. 2003, sp. zn. 7 Ads 42/2003-25. 
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dostatočne hodnoverným podkladom o tom, že došlo k naplneniu formálnych 

a materiálnych znakov priestupku (čo znamená, že bol spáchaný priestupok), a že sa tohto 

priestupku dopustil obvinený z priestupku.159 

 Druhou dôležitou podmienkou, ktorú obsahuje právna úprava príkazného 

konania, je, že nedošlo k vyriešeniu veci v blokovom konaní.160 Mimo to, že túto 

podmienku výslovne stanovuje § 87 ods. 1 priestupkového zákona, potvrdzuje ju aj vyššie 

spomenutý fakt, že po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty 

v blokovom konaní vzniká prekážka res iudicatae. Ako už bolo uvedené v kapitole 

týkajúcej sa blokového konania, táto prekážka predstavuje fakt, že v rovnakej veci nie je 

možné vydať ďalšie rozhodnutie, a že sa vec považuje za vybavenú.  

 Z § 87 ods. 1 priestupkového zákona ďalej vyplýva, že na rozdiel od blokového 

konania, nie je na vydanie rozhodnutia v príkaznom konaní potrebný súhlas obvineného 

z priestupku. V prípade, že dôjde k naplneniu všetkých vyššie uvedených podmienok 

a nenastanú dôvody, na základe ktorých právna úprava vylučuje použiť príkazné konanie, 

bude vydanie príkazu závisieť na správnom uvážení príslušného správneho orgánu.161 

5.3 Sankcie v príkaznom konaní 

 Na rozdiel od blokového konania je možné na základe § 87 ods. 1 priestupkového 

zákona v príkaznom konaní uložiť mimo pokuty aj sankciu napomenutia. V prípade 

napomenutia sa jedná o najmiernejší druh sankcie, ktorý môžu príslušné správne orgány 

ukladať za priestupky. Napomenutie je možné v príkaznom konaní uložiť za všetky druhy 

priestupkov s výnimkou situácií, kde to zákon výslovne zakazuje a priestupkov, u ktorých 

zákon prikazuje uložiť pokutu. Uloženie napomenutia nemá v praxi žiadny nepriaznivý 

následok, a tak sa jedná len o akýsi morálny prostriedok, ktorý predpokladá, že dôjde 

k prevýchove páchateľa jednoduchým prejednaním priestupku. V súvislosti 

s napomenutím je potrebné uviesť, že takúto sankciu nie je možné uložiť v blokovom 

                                                 
159 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, zo dňa 9. 10. 2007, sp. zn. 9 As 37/2007-76. 
160 § 87 ods. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
161 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 480.  
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konaní, kde je podobným inštitútom dohovor, ktorý sa ale od napomenutia odlišuje tým, 

že nemá charakter sankcie.162 

 Ďalší druh sankcie, ktorý je možné uložiť prostredníctvom príkazu, predstavuje 

pokuta. Obecnú výšku pokuty v príkaznom konaní upravuje § 13 ods. 2 priestupkového 

zákona. Takáto pokuta sa od pokuty ukladanej v blokovom konaní odlišuje svojou výškou 

(10 000 Kč) a absenciou podmienok, za ktorých je možné túto obecnú výšku pokuty 

prekročiť. Niektoré zvláštne zákony obsahujú právnu úpravu, podľa ktorej je možné 

za niektoré priestupky uložiť pokutu vyššiu ako je obecná výška pokuty stanovená 

priestupkovým zákonom. 163 Naskytá sa nám teda otázka, či je vôbec možné v prípade 

príkazného konania obecnú výšku pokuty prekročiť.164 Väčšina autorov sa zhoduje, že je 

v tomto prípade potreba aplikovať zásadu ,,lex specialis derogat legi generali,“ na základe 

ktorej má zvláštna právna úprava prednosť pred obecnou právnou úpravou. Takáto 

situácia má za následok, že sa v prípade príkazného konania použijú na danú situáciu 

ustanovenia o výške pokuty podľa zvláštneho právneho predpisu.165 Nájdu sa ale aj takí 

autori, ktorý takýto názor nezdieľajú a prehlasujú, že je potreba v prípade príkazného 

konania dodržiavať obecnú výšku pokuty stanovenú priestupkovým zákonom.166 Podľa 

môjho názoru by sa malo v takomto prípade postupovať podľa zvláštneho zákona, a to 

práve z dôvodu existencie vyššie uvedenej zásady ,,lex specialis derogat legi generali,“ 

ktorá je jednou zo základných zásad práva. 

5.4 Opravné prostriedky proti príkazu 

 Priestupkový zákon v § 87 ods. 4 upravuje ako riadny opravný prostriedok 

proti príkazu odpor. Domáhať sa obrany prostredníctvom odporu je možné 

u správneho orgánu, ktorý tento príkaz vydal a to do 15 dní od doručenia príkazu 

obvinenému z priestupku.167 Obvinený z priestupku má teda zákonom stanovenú 

                                                 
162 BOHADLO, D. POTĚŠIL, J. POTMĚŠIL, J. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury, Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 49-50. 
163 § 42a ods. 7 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
164 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 84. 
165 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 84; HORZINKOVÁ, E. KUČEROVÁ, H. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou,  3. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 74. 
166 ČERVENÝ, Z. ŠLAUF, V. Přestupkové právo. 17. aktualizované vidání. Praha: Linde, 2011, s. 178. 
167 JEMELKA, L. VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení.  2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 482. 

http://www.judikaty.info/najvyssi-sud-sr-jaspi/lex-specialis-derogat-legi-generali
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možnosť brániť sa proti príkazu podaním odporu, pričom včasným využitím takéhoto 

opravného prostriedku dochádza ,,ex lege“ k zrušeniu príkazu. Následkom je potom 

pokračovanie v neskrátenom priestupkovom konaní. Pokiaľ si je obvinený vedomý toho, 

že sa priestupku dopustil a zároveň súhlasí so sankciou uloženou mu príkazom, nepodá 

odpor, pričom márnym uplynutím zákonom stanovenej lehoty k podaniu odporu 

nadobudne príkaz účinky právoplatného rozhodnutia. Právoplatný príkaz nie je možné 

napadnúť po uplynutí vyššie zákonom stanovenej lehoty k podaniu odporu. Je potreba 

dodať, že pokiaľ bude obvinenému z priestupku uložená príkazom pokuta a obvinený 

v stanovenej lehote túto pokutu neuhradí, nadobudne príkaz po márnom uplynutí lehoty 

k úhrade pokuty tiež vykonateľnosť (zvyčajne je táto lehota rovnaká ako lehota stanovená 

zákonom k podaniu odporu). Nadobudnutie vykonateľnosti bude mať za následok vznik 

práva štátu na vymáhanie pokuty prostredníctvom exekúcie.168 

 Ako bolo vyššie uvedené, po včasnom podaní odporu, ktorý spĺňa zákonom 

stanovené náležitosti, bude príkaz zrušený a príslušný správny orgán bude pokračovať 

v neskrátenom priestupkovom konaní. Takéto následné neskrátené priestupkové konanie, 

sa riadi na základe § 87 ods. 4 priestupkového zákona zásadou zákazu reformatio in peius. 

Táto zásada v tomto prípade stanoví, že po využití riadneho opravného prostriedku 

v rámci príkazného konania (odporu), nie je možné v následnom neskrátenom 

priestupkovom konaní, uložiť obvinenému z priestupku prísnejšiu sankciu, ako mu bola 

uložená prostredníctvom zrušeného príkazu. Nie je tak možné učiniť ani v prípade, že sa 

správny orgán dozvie o nových skutočnostiach, ktoré odôvodňujú uloženie prísnejšej 

sankcie. Za prísnejšiu sankciu, a teda za porušenie zásady zákazu reformatio in peius, sa 

nepovažuje len väčšia výška pokuty, ale aj náhrada napomenutia uloženého v zrušenom 

príkaze pokutou. Jediná možná zmena, ktorá pripadá v úvahu v neskrátenom 

priestupkovom konaní, je zmiernenie sankcie uloženej v zrušenom príkaze. Takouto 

pozitívnou zmenou je uloženie pokuty v nižšej výške, ako bola výška pokuty uložená 

príkazom, náhrada pokuty prostredníctvom napomenutia, či úplné upustenie 

od potrestania. 169  

                                                 
168 § 87 odst. 5 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
169 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 139. 
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 Zásada zákazu reformatio in peius je odlišne upravená v prípade trestného príkazu 

vydávaného v trestnom konaní. Podľa § 314g ods. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestnom 

konaní súdnom, v znení neskorších predpisov, sa nemusí samosudca po zrušení trestného 

príkazu v následnom hlavnom líčení riadiť výrokom o vine a treste, ktorý obsahoval 

zrušený trestný príkaz. Po podaní odporu voči trestnému príkazu sa teda zásada zákazu 

reformatio in peius neuplatní. Takýto postup ale neznamená, že môže následne 

samosudca rozhodnúť podľa svojej ľubovôle. V prípade, že chce rozhodnúť spôsobom, 

ktorý sprísni výrok o vine a treste stanovený v zrušenom trestom príkaze, musí takéto 

rozhodnutie zodpovedať zisteným skutkovým okolnostiam a taktiež ho musí riadne 

odôvodniť.170 Podľa môjho názoru je takýto postup efektívnejší. V neskrátenom 

priestupkovom konaní totižto prebieha dokazovanie skutkových a právnych otázok, a tak 

môže nastať situácia, kedy príslušný správny orgán zistí okolnosti, ktoré budú 

odôvodňovať uloženie prísnejšej sankcie. V takomto prípade by príslušný správny orgán 

nemohol potrestať obvineného z priestupku na základe princípu spravodlivosti. Ďalej som 

toho názoru, že zákaz reformatio in peius nepriamo smeruje obvineného z priestupku 

k podaniu odporu. Je tomu tak z dôvodu, že sa postavenie obvineného z priestupku 

v následnom neskrátenom priestupkovom konaní nemôže zhoršiť. V takomto konaní 

môže nastať situácia, že dôjde k udeleniu miernejšej sankcie, či k úplnému upusteniu 

od potrestania a tak je pre obvineného z priestupku výhodnejšie podať odpor. V prípade, 

že by takýto zákaz priestupkový zákon negarantoval, došlo by podľa môjho názoru 

k zvýšeniu počtu priestupkov vyriešených prostredníctvom príkazného konania. Zároveň 

by došlo taktiež k administratívnemu odľahčeniu správneho orgánu, ktorý je príslušný 

viesť neskrátené priestupkové konanie a k celkovému posilneniu princípu spravodlivosti 

v rámci priestupkového konania. 

 Formy, v ktorých je možné podať odpor, upravuje § 37 ods. 4 správneho poriadku. 

Ten stanoví, že je tak možné učiniť písomne, ústne do protokolu, v elektronickej podobe 

a v prípade, že bude podanie odporu zo strany správneho orgánu do 5 dní potvrdené či 

doplnené o jeden z troch vyššie uvedených základných foriem podania, môže tak byť 

                                                 
170 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3593. 
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učinené aj inými spôsobmi, ako napr. ďalekopisom, telefaxom alebo prostredníctvom 

dátovej schránky.171  

 Správny poriadok sa taktiež použije aj na počítanie času v rámci zákonom 

stanovenej lehoty pre podanie odporu. Dôležité je v prvom rade uviesť, že z § 40 ods. 1 

písm. a) správneho poriadku vyplýva, že sa do behu lehoty pre podanie odporu 

nezapočítava deň, ktorý bol rozhodný pre počiatok takejto lehoty. Z toho vyplýva, že 

v prípade príkazu sa do lehoty 15 dní, v ktorej je možné voči príkazu podať odpor, 

nezapočítava deň, v ktorom bol obvinenému z priestupku doručený príkaz. Rovnako má 

na beh lehoty k podaniu odporu vplyv situácia, kedy dopadne posledný deň takejto lehoty 

na Sobotu, Nedeľu, alebo na sviatok. V takomto prípade sa podľa § 40 ods. 1 písm. c) 

správneho poriadku končí lehota k podaniu odporu až nasledujúci pracovný deň. V § 40 

ods. 1 písm. d) správneho poriadku je ďalej stanovené, za akých okolností je lehota 

k podaniu odporu dodržaná. Jedná sa najmä o situácie, kedy obvinený z priestupku 

podáva odpor v posledný deň zákonom stanovenej lehoty. Pokiaľ tak učiní posledný deň 

uplynutia lehoty na pošte, poprípade u iného držiteľa poštovnej licencie, lehota sa 

považuje za dodržanú aj keď podanie dorazí príslušnému správnemu orgánu až po 

uplynutí zákonom stanovenej lehoty k podaniu odporu. Ďalej je to situácia kedy obvinený 

z priestupku nemôže zo závažných dôvodov podať odpor u vecne a miestne príslušného 

orgánu (správny orgán, ktorý príkaz vydal). Správny poriadok mu v takomto prípade 

ponúka možnosť podať odpor u správneho orgánu vyššieho stupňa, pričom tento správny 

orgán následne toto podanie posunie vecne a mieste príslušnému správnemu orgánu.172 

 Rovnako ako u rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom konaní, nie je možné 

právoplatný príkaz preskúmať prostredníctvom žaloby v správnom súdnictve. Je tomu tak 

z dôvodu, že páchateľ priestupku nevyužil riadny opravný prostriedok, ktorý mu ponúka 

priestupkový zákon vo forme odporu. Takáto žaloba bude z dôvodu neprípustnosti  podľa 

§ 68 písm. a) SPS na základe § 46 ods. 1 písm. d) SPS odmietnutá prostredníctvom 

uznesenia. 

                                                 
171 § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
172 VEDRAL, J. Správní řád – komentář. Praha : Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012, s. 1172; § 40 

odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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  Keďže obvinený z priestupku pre vydanie príkazu nemusí poskytnúť svoj súhlas 

a jedná sa o individuálny správny akt podľa správneho poriadku, je možné ho napadnúť 

prostredníctvom obnovy konania a taktiež prostredníctvom prieskumného konania podľa 

správneho poriadku. 

5.5 Príslušnosť v príkaznom konaní 

 Správne orgány príslušné viesť neskrátené priestupkové konanie sú rovnako 

príslušné viesť príkazné konanie. Príslušnosť v príkaznom konaní teda upravuje § 52 

priestupkového zákona, ktorý upravuje vecnú príslušnosť orgánov oprávnených 

prejednávať priestupky v neskrátenom priestupkovom konaní. Jedná sa o obecné úrady, 

alebo zvláštne orgány obcí a iné správne orgány, pokiaľ tak stanoví zákon. Tieto subjekty 

boli rozobraté v kapitole týkajúcej sa príslušnosti v blokovom konaní. 

 V prípade príslušnosti v príkaznom konaní sa už nekladie dôraz len na vecnú 

a funkčnú príslušnosť, ale dôležitú rolu tu zohráva aj miestna príslušnosť. 

Miestna príslušnosť je určená priestupkovým zákonom v § 55 ods. 1, ktorý 

stanoví, že miestne príslušný je ten správny orgán, v ktorého obvode bol priestupok 

spáchaný. V určitých prípadoch môže byť ale miestna príslušnosť stanovená odlišne, a to 

tým, kde osoba obvinená z priestupku má, poprípade kde mala trvalý pobyt (napr. keď sa 

nepodarí zistiť miesto spáchania priestupku).173 

6. Zákon č. 250/2016 Zb., o zodpovednosti za priestupky 

a konanie o nich 

 V posledných rokoch bola často kritizovaná právna úprava správneho práva 

trestného, pričom bola často označovaná za neprehľadnú a nedostatočnú. Vzhľadom 

k takémuto nežiadúcemu stavu, došlo na pôde vlády v roku 2005 k zahájeniu prác 

na návrhu nového zákona o priestupkoch, ktorý mal čiastočne rekodifikovať správne 

právo trestné. K jeho vypracovaniu ale nedošlo, a to z dôvodu, že právna úprava 

správneho práva trestného je úzko spätá s právnou úpravou trestného práva hmotného, 

v rámci ktorého prebiehala v tom období rozsiahla rekodifikácia. Po prijatí zákona 

                                                 
173 § 55 odst. 1 a 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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č. 418/2011 Zb., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a konania proti nim, v znení 

neskorších predpisov, došlo k obnoveniu prác na rekodifikácii správneho práva trestného 

a dňa 16. 7. 2015 vláda predložila poslaneckej snemovni vládny návrh zákona 

o zodpovednosti za priestupky a konania o nich. Vládny návrh úspešne prešiel riadnym 

legislatívnym procesom a dňa 3. 8. 2016 bol v zbierke zákonov vyhlásený ako zákon 

č. 250/2016 Zb., o zodpovednosti za priestupky a konania o nich (ďalej len nový 

priestupkový zákon). Tento zákon, ktorý predstavuje čiastočnú rekodifikáciu trestného 

práva správneho, nadobudne účinnosť 1. 7. 2017 a prinesie mnohé zmeny.174 Jedná sa 

napríklad o zjednotenie podmienok vzniku zodpovednosti za priestupky, iné správne 

delikty fyzických osôb a delikty právnických osôb, pričom už podľa nového 

priestupkového zákona spadajú tieto druhy správnych deliktov pod jednotný termín 

priestupok. Priestupok je novo definovaný v § 5 nového priestupkového zákona ako 

,,společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a 

který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“ Ďalšími zmenami, ktoré 

je dôležité spomenúť, je možnosť trestať pokus o priestupok, či úprava právnej 

zodpovednosti právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb, pričom  sa jedná 

o zodpovednosť objektívnu. Takáto právna zodpovednosť v prípade právneho 

nástupníctva právnickej osoby, alebo smrti fyzickej podnikajúcej osoby, primerane 

prechádza na osobu, ktorá pokračuje v podnikateľskej činnosti takýchto subjektov. 

K zmenám dôjde aj v rámci obecnej premlčacej lehoty priestupkov, pričom sa bude dĺžka 

takejto lehoty odvíjať aj od jednotlivých pokutových sadzieb. U priestupkov, kde je horná 

hranica pokuty stanovená do výšky 100 000 Kč, sa ponecháva lehota ročná, ale 

u priestupkov, ktoré  takúto sadzbu prevyšujú, bude objektívna lehota trojročná. Po vzore 

trestného práva, dôjde účinnosťou nového priestupkového zákona taktiež 

k legálnemu zavedeniu termínov priestupkov pokračujúcich, hromadných a trvajúcich. 

Taktiež dôjde k zrušeniu termínu sankcia a k jeho nahradeniu pojmom správny trest. 

Nový priestupkový zákon teda prináša mnoho zmien v rámci obecnej časti správneho 

práva trestného.175 

                                                 
174 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecní část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 326. 
175 MATES, Pavel. Nad některými oblastmi nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 23. 01. 2017 [cit. 1. 4. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-

advokacie.cz/nad-nekterymi-oblastmi-noveho-zakona-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-

nich?browser=mobi. 
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 Zvláštna časť správneho práva trestného je tvorená radou zvláštnych zákonov, 

ktoré je taktiež potrebné prispôsobiť právnej úprave obsiahnutej v novom priestupkovom 

zákone. K takémuto procesu má dôjsť s účinnosťou k 1. 7. 2017 prijatím tzv. zmenového 

zákona,176 pričom má prostredníctvom neho dôjsť mimo iné k presunu 

jednotlivých skutkových podstát obsiahnutých v starom priestupkovom zákone, ktoré už 

nový priestupkový zákon neobsahuje. Zmenový zákon sa momentálne prejednáva na 

pôde poslaneckej snemovni a je v štádiu druhého čítania legislatívneho procesu. Dôležité 

je taktiež spomenúť zákon č. 251/2016 Zb., o niektorých priestupkoch, ktorý bol prijatý 

spolu s novým priestupkovým zákonom, a ktorý obsahuje skutkové podstaty priestupkov, 

ktoré nie je možné priradiť k žiadnemu zvláštnemu zákonu. Sú to napríklad niektoré 

priestupky na úseku podnikania, alebo priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. 

6.1 Zmeny, ktoré prinesie nový priestupkový zákon vo vzťahu 

k súčasnej právnej úprave blokového konania 

 Zmeny, ktoré prinesie nový priestupkový zákon sa dotknú aj súčasného inštitútu 

blokového konania. V prvom rade je potrebné uviesť, že účinnosťou nového 

priestupkového zákona, dôjde k celkovému zrušeniu inštitútu blokového konania a k jeho 

nahradeniu inštitútom príkazného konania na mieste (príkazné konanie na mieste je 

v súčasnej dobe upravené v § 150 ods. 5 správneho poriadku). Takýto krok hodnotím ako 

veľmi pozitívny a to vzhľadom k tomu, že prispeje k väčšej prehľadnosti právnej úpravy 

správneho práva trestného. Pre osobu, ktorá sa o oblasť správneho práva trestného 

podrobne nezaujíma, je na prvý pohľad zložité odlíšiť blokové konanie podľa súčasného 

priestupkového zákona a príkazné konanie na mieste podľa § 150 ods. 5 správneho 

poriadku. Inštitút príkazného konania na mieste, ktorý môžeme označiť ako zvláštny druh 

príkazného konania, vykazuje totižto mnoho podobných znakov s blokovým konaním. 

Jedná sa napríklad o to, že v prípade oboch vyššie uvedených inštitútov, musí účastník 

konania súhlasiť so zavedením takýchto konaní. Taktiež musí byť v oboch prípadoch 

jednané s účastníkom priamo na mieste. Ďalším príkladom je to, že proti rozhodnutiu 

vydanému v blokovom a príkaznom konaní, zákon zakazuje využiť riadny opravný 

prostriedok, alebo že je v oboch prípadoch možné uložiť ako sankciu povinnosť 

                                                 
176 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (sněmovný tisk 929) 
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k peňažitému plneniu.177 Jediným rozdielom v týchto dvoch inštitútoch je to, že má 

blokové konanie omnoho užšie uplatnenie a je možné ho aplikovať len v rámci 

sankcionovania priestupkov. Jedná sa teda o veľmi podobné inštitúty. Tým, že dôjde 

k zrušeniu blokového konania a k jeho nahradeniu príkazným konaním na mieste je 

zrejmé, že právna úprava príkazného konania na mieste obsiahnutá v správnom poriadku, 

bude (vzhľadom k § 1 ods. 2 správneho poriadku, ktorý stanovuje subsidiaritu správneho 

poriadku vo vzťahu k priestupkovému zákonu) právnou úpravou obecnou a právna 

úprava obsiahnutá v novom priestupkovom zákone bude právnou úpravou zvláštnou. 

Mimo vyššie uvedené je omnoho jednoduchšie rozlišovať v rámci jedného inštitútu 

príkazného konania, ktorého zvláštnou právnou úpravou je príkazné konanie na mieste a 

medzi príkazným konaním, jeho zvláštnou právnou úpravou a blokovým konaním. 

Z vyššie uvedeného teda usudzujem, že zrušením blokového konania a jeho nahradením 

príkazným konaním na mieste dôjde k zjednodušeniu právnej úpravy správneho práva 

trestného a teda k väčšej prehľadnosti takejto právnej úpravy. 

 Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že nahradením blokového konania príkazným 

konaním na mieste, dôjde vo vzťahu k podmienkam potrebných k zavedeniu súčasného 

blokového konania k veľkým zmenám, nie je tomu tak. Príkazné konanie na mieste bude 

možné v prípade spáchania priestupku aplikovať za podobných podmienok, ako súčasné 

blokové konanie. Podmienky k zavedeniu príkazného konania na mieste upravuje § 91 

ods. 1 nového priestupkového zákona. Jedná sa o súhlas obvineného so zisteným stavom 

veci, s právnou kvalifikáciou skutku a s uložením pokuty (rovnaké podmienky bude 

potrebné naplniť aj v prípade napomenutia). Všetky vyššie uvedené podmienky, potrebné 

k uloženiu príkazu na mieste podľa nového priestupkového zákona, sú obsiahnuté taktiež 

v § 84 ods. 1 priestupkového zákona, ktorý upravuje podmienky blokového konania, 

pričom tento paragraf konkretizujú už niekoľkokrát spomenuté judikáty Najvyššieho 

správneho súdu. Obsah podmienok potrebných k zavedeniu súčasného blokového 

konania, teda zostane oproti súčasnému blokovému konaniu viac-menej rovnaký. Hlavná 

zmena nastane predovšetkým v extenzívnom vyjadrení najdôležitejšej podmienky 

                                                 
177 JEMELKA, L. Princíp subsidiarity správního ŕádu. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 246. 
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súčasného blokového konania, a to súhlasu obvineného z priestupku so zavedením 

blokového konania.178 

 K menej významnej zmene dôjde v rámci súčasného inštitútu dohovoru, ktorý 

nový priestupkový zákon už neobsahuje, a ktorý bude nahradený prostredníctvom 

inštitútu napomenutia. Napomenutie je v súčasnej dobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) 

priestupkového zákona plnohodnotnou sankciou. Podľa môjho názoru je zrušenie 

dohovoru taktiež krokom, ktorý prispeje k lepšej prehľadnosti právnej úpravy správneho 

práva trestného, a to z dôvodu, že napomenutie je podľa súčasnej právnej úpravy skoro 

totožný inštitút ako dohovor. Jediným rozdielom je, že dohovor je inštitút špecifický 

v rámci blokového konania a nejedná sa o sankciu, ale len o akési neformálne morálne 

pôsobenie na páchateľa z ktorého neplynú žiadne následky. 179 Na opačnej strane, ako 

som už vyššie uviedol, sa v prípade napomenutia jedná o plnohodnotnú sankciu podľa 

priestupkového zákona. Inštitút dohovoru považujem v súčasnej právnej úprave za úplne 

nadbytočný a jeho nahradenie prostredníctvom napomenutia, ktoré bude v novom 

priestupkovom zákone spadať pod termín správny trest, považujem za zmenu pozitívnu. 

 Keďže novým priestupkovým zákonom dôjde k zrušeniu blokového konania 

a k jeho nahradeniu príkazným konaním na mieste, nebude možné už hovoriť 

o pokutovom bloku. Nový priestupkový zákon zavedie termín príkazový blok. Príkazový 

blok sa bude vydávať v prípade, že bude obvinenému prostredníctvom príkazu na mieste 

ukladaná pokuta.180 

 V novom priestupkovom zákone je taktiež systematickejšie upravená pokuta, 

ktorú je možné uložiť v príkaznom konaní. Je totižto upravená priamo v ustanoveniach 

týkajúcich sa príkazného konania na mieste (§ 91 ods. 1 nového priestupkového zákona), 

čo nemôžem hodnotiť inak, ako opäť ďalšie pozitívum. Dôvodom je to, že v súčasnom 

priestupkovom zákone, nie je výška pokuty ukladanej v blokovom konaní upravená v § 

84, 85, 86 priestupkového zákona, ktorými je upravená prevažná časť blokového konania, 

ale obsahujú ju obecné ustanovenia týkajúce sa pokuty v rámci neskráteného 

                                                 
178 Porovnanie § 91 ods. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 84 

ods. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
179 BOHADLO, D. POTĚŠIL J. POTMĚŠIL, J. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury, Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 49-50. 
180 Dôvodová správa k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/1353/
http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/1354/
http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/1355/
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priestupkového konania (§ 19 ods. 3 priestupkového zákona). V rámci pokuty dôjde 

taktiež k jej navýšeniu na 10 000 Kč, pričom sa jedná o rovnakú výšku pokuty, akú je 

možné ukladať v súčasnej dobe v rámci príkazného konania na mieste, upraveného v § 

150 ods. 5 správneho poriadku. U mladistvého budú fungovať v rámci obecnej výšky 

pokuty ukladanej v blokovom konaní rovnaké obmedzenia, ako je tomu v súčasnej 

právnej úprave obecnej výšky pokuty ukladanej v blokovom konaní (mladistvému 

nebude možné uložiť pokutu vyššiu ako 2 500 Kč).181 

 Ďalšou významnou zmenou, ktorú prinesie nový priestupkový zákon je to, že bude 

možné prostredníctvom príkazu na mieste uložiť mimo pokuty aj povinnosť 

k nepeňažitému plneniu. Takúto právomoc upravuje § 83 ods. 3 nového priestupkového 

zákona. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že na základe subsidiárneho použitia § 150 

ods. 5 správneho poriadku bude odôvodnenie takéhoto príkazu na mieste nahradené 

udelením súhlasu obvineného z priestupku. Taktiež bude môcť byť prostredníctvom 

príkazu na mieste ukladaná peňažité záruka za splnenie povinnosti. Rovnako ako 

v prípade rozhodnutia o uložení pokuty blokovom konaní, nadobudne príkaz na mieste 

podpisom príkazového bloku právoplatnosť a vykonateľnosť. Dôvodová správa k návrhu 

nového priestupkového zákona hovorí o tom, že budú mať príkazové bloky vo vzťahu k 

náležitostiam vyžadovaných zákonom rôznu formu. Bude sa jednať napríklad o príkazové 

bloky na pokutu na mieste zaplatenú, príkazové bloky na pokutu na mieste nezaplatenú, 

alebo o príkazové bloky pre fyzické podnikajúce osoby a právnické podnikajúce osoby. 

V prípade príkazu na mieste, vydávaného formou príkazové bloku, sa  bude taktiež jednať 

o správne rozhodnutie podľa § 67 ods. 1 správneho poriadku. Nový priestupkový zákon 

obsahuje v § 92 ods. 2 nového priestupkového zákona náležitosti príkazové bloku, a tak 

sa naň ustanovenia týkajúce sa obecných náležitostí správneho rozhodnutia podľa 

správneho poriadku, či ustanovenia týkajúce sa náležitostí rozhodnutia v neskrátenom 

priestupkovom konaní použijú len subsidiárne. Jedná sa o rovnaké náležitosti, aké 

obsahujú súčasné pokutové bloky, pričom určité náležitosti ešte pribudnú (napr. forma 

zavinenia, alebo možnosť prijať záruku za splnenie povinnosti). Príkazové bloky bude 

                                                 
181 § 91 ods. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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rovnako ako dnes na základe § 93 ods. 3 nového priestupkového zákona, vydávať 

Ministerstvo vnútra.182 

 Ako už bolo vyššie uvedené, nadobudne príkazový blok podpisom obvineného z 

priestupku právoplatnosť a vykonateľnosť, z čoho vyplýva, že nebude možné proti 

príkazu na mieste využiť riadny opravný prostriedok. Nový zákon o priestupkoch ale 

predpokladá, rovnako ako je to v súčasnej právnej úprave blokového konania, možnosť 

podať podnet v rámci prieskumného konania, a tak využiť dozorný prostriedok podľa § 

101 nového priestupkového zákona v spojitosti s § 100 nového priestupkového zákona. 

 Právna úprava príslušnosti príkazného konania na mieste sa bude od právnej 

úpravy príslušnosti blokového konania obsiahnutej v súčasnom priestupkovom zákone 

taktiež v určitých smeroch odlišovať. V prvom rade je potrebné uviesť, že bol nový 

priestupkový zákon vytvorený tak, že predpokladá právnu úpravu vecnej príslušnosti, či 

novelizovanie právnej úpravy vecnej príslušnosti správnych orgánov v jednotlivých 

zvláštnych zákonoch.183 V prípade, že by nebola takáto príslušnosť v jednotlivých 

zvláštnych zákonoch upravená, obsahuje nový priestupkový zákon v § 60 poistku 

v podobe úpravy zostatkovej vecnej príslušnosti. Je tu stanovené, že v prípade, že nie je 

príslušnosť upravená iným zákonom, je k prejednaniu priestupkov vecne príslušný 

obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou. Nový priestupkový zákon v § 61 upravuje 

taktiež funkčnú príslušnosť v rámci priestupkového konania, a to v podobe možnosti 

zriadenia komisie k prejednávaniu priestupkov, ako zvláštneho orgánu obce. Mimo tejto 

obecnej úpravy, obsahuje nový priestupkový zákon v § 91 ods. 2 špeciálnu právnu úpravu 

príslušnosti, ktorá sa uplatní len v rámci príkazného konania na mieste. Po vzore 

súčasného priestupkového zákona tento paragraf upravuje príslušnosť niektorých 

správnych orgánov, pričom budú takéto správne orgány oprávnené riešiť niektoré druhy 

priestupkov, ktorých skutkové podstaty upravuje zákon č. 251/2016 Zb., o niektorých 

priestupkoch. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že správnym orgánom príslušným 

ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky obsiahnuté v zvláštnom 

zákone by mal byť k 1. 7. 2017 správny orgán upravený v takomto zvláštnom zákone. 

                                                 
182 Dôvodová správa k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
183 Zmenovým zákonom má byť upravená, či novelizovaná príslušnosť správnych orgánov v jednotlivých 

zvláštnych zákonoch, pričom sa takáto príslušnosť má týkať len skutkových podstát priestupkov 

obsiahnutých v takýchto zvláštnych zákonoch. 
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Taktiež bude možné v rámci príslušnosti v blokovom konaní postupovať podľa § 91 ods. 

2 nového priestupkového zákona. Ak nebude možné určiť príslušnosť podľa zvláštneho 

zákona ani podľa § 91 ods. 2 nového priestupkového zákona, bude nasledovať užitie 

obecných ustanovení o vecnej príslušnosti podľa § 60 nového priestupkového zákona. 

Novy priestupkový zákon v ustanoveniach upravujúcich príkazné konanie na mieste 

neobsahuje, na rozdiel od súčasného priestupkového zákona, možnosť príslušného 

orgánu poveriť osobu k prejednávaniu priestupkov. Takáto právna úprava je ale 

obsiahnutá v spoločných ustanoveniach nového priestupkového zákona, a to v § 111. Na 

základe tohto paragrafu môže príslušný správny orgán oprávnený ukladať príkaz na 

mieste poveriť zamestnanca, či už prostredníctvom vnútorného predpisu alebo na základe 

poverenia, k vyberaniu a ukladaniu pokút prostredníctvom príkazu na mieste.184 

 Nová právna úprava, ktorá nahradí inštitút blokového konania, inštitútom 

príkazného konania na mieste, prinesie mnoho zmien. Podľa môjho názoru sa nejedná 

o zmeny zásadné, ale skôr o zmeny pojmové a zmeny, ktorými má dôjsť hlavne 

k sprehľadneniu a zjednodušeniu súčasnej právnej úpravy skrátených konaní 

o priestupkoch. 

6.2 Zmeny, ktoré prinesie nový priestupkový zákon vo vzťahu 

k súčasnej právnej úprave príkazného konania 

 Nový priestupkový zákon prinesie určité zmeny aj vo vzťahu k súčasnej právnej 

úprave príkazného konania. Jedná sa napríklad o to, že vypustil ustanovenie § 51 

priestupkového zákona, ktoré stanovuje subsidiárne použitie obecných predpisov 

správneho poriadku na priestupkové konanie. Podľa môjho názoru sa jedná o pozitívnu 

zmenu, a to z dôvodu, že sa jednalo o nadbytočné ustanovenie. Subsidiárne použitie 

správneho poriadku na priestupkové konanie je totižto možné usúdiť z § 1 ods. 2 

správneho poriadku. 

 Asi najdôležitejšiu zmenu v rámci príkazného konania predstavuje § 90 ods. 1 

nového priestupkového zákona. Sú v ňom obsiahnuté jednotlivé správne tresty, ktoré 

bude možné po účinnosti nového priestupkového zákona uložiť v príkaznom konaní. 

                                                 
184 Porovnanie zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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Mimo napomenutia a pokuty, ktorú je možné uložiť podľa súčasnej právnej úpravy 

v príkaznom konaní, pribudne možnosť uložiť správny trest zákazu činnosti, prepadnutia 

veci, alebo prepadnutia náhradnej hodnoty.185 

 Právna úprava správneho trestu zákazu činnosti je obsiahnutá v § 47 (v spojitosti 

s § 35 nového priestupkového zákona) nového priestupkového zákona. Jedná sa 

o správny trest, ktorý predstavuje vážny zásah do páchateľových práv, a to z dôvodu, že 

smeruje k obmedzeniu pracovnoprávneho pomeru páchateľa alebo iného obdobného 

pomeru, v rámci ktorého, alebo v súvislosti s ktorým došlo k spáchaniu priestupku. 

Taktiež je možné prostredníctvom takéhoto príkazu obmedziť určitú činnosť, ktorú je 

možné vykonávať len na základe verejnoprávneho oprávnenia (napríklad vedenie 

motorového vozidla). Obecná doba, na ktorú je možné zákaz činnosti prostredníctvom 

príkazu uložiť, činí 3 roky, pričom je takýto správny trest možné uložiť len za priestupky, 

u ktorých to zákon výslovne umožňuje, a to v rámci sadzby, ktorá je takýmto zákonom 

stanovená. Jedná sa napríklad o priestupok obsiahnutý § 9 ods. 2 písm. b) zákona 

o niektorých priestupkoch, za ktorý je možné uložiť správny trest zákazu činnosti 

v maximálnej možnej výmere 1 roku. Rovnako ako súčasná právna úprava, umožní aj 

nový priestupkový zákon páchateľovi priestupku po vykonaní polky trestu žiadať 

o odpustenie zvyšku trestu. Je ale na následnom správnom uvážení príslušného správneho 

orgánu, či takejto žiadosti vyhovie (správny orgán bude po preskúmaní jednotlivých 

okolností posudzovať, či páchateľ preukázal, že k dosiahnutiu účelu trestu nebude nutné 

zvyšok trestu vykonať a taktiež či splnil ostatné povinnosti, ktoré mu boli stanovené 

prostredníctvom príkazu).186 Tento správny trest súčasný priestupkový zákon už 

obsahuje, avšak nie je ho možné uložiť v súvislosti s príkazným konaním, a to 

pravdepodobne z dôvodu, že sa jedná o vážny zásah do páchateľových práv. Je teda 

otázkou, či je správne, že nový priestupkový zákon, umožňuje uložiť takýto správny trest 

v príkaznom konaní (bez dokazovania skutkových a právnych otázok). Podľa môjho 

názoru sa určite jedná o pozitívnu zmenu a nevidím dôvod, prečo by nemohol byť 

prostredníctvom príkazu ukladaný aj zákaz činnosti. Tento názor zastávam z dôvodu, že 

si obvinený z priestupku môže vybrať, či proti príkazu podá odpor, alebo odpor nepodá 

a vyjadrí tak súhlas s uložením takéhoto správneho trestu. Je teda v jeho dispozícii, či 

                                                 
185 § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
186 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního,  6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 102-103. 
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bude takýto správny trest prostredníctvom príkazu skutočne uložený. Taktiež považujem 

za zbytočné, aby príslušný správny orgán viedol v prípade, kedy chce uložiť správny trest 

zákazu činnosti neskrátené priestupkové konanie, keď by ho mohol uložiť ihneď 

prostredníctvom príkazu a administratívne sa tak odľahčiť (za predpokladu, že sú splnené 

podmienky pre vydanie príkazu a obvinený z priestupku nepodá proti príkazu odpor). 

 Ďalším správnym trestom, ktorý nový priestupkový zákon umožní ukladať 

prostredníctvom príkazu, je prepadnutie veci, alebo prepadnutie náhradnej hodnoty. 

Inštitút prepadnutia veci taktiež súčasný priestupkový zákon upravuje, pričom ho ale 

neumožňuje uložiť v príkaznom konaní. Účelom správneho trestu prepadnutia veci (§ 48 

nového priestupkového zákona), je hlavne odňať páchateľovi priestupku vec, ktorú získal 

v súvislosti so spáchaním priestupku, ktorá bola použitá k spáchaniu priestupku, alebo 

ktorú páchateľ priestupku nadobudol za vec, ktorú získal vyššie uvedenými spôsobmi.187 

Táto vec musí byť pritom vo výlučnom vlastníctve páchateľa. Úplne novým inštitútom, 

nie len v rámci príkazného konania, ale aj neskráteného priestupkového konania, je 

inštitút prepadnutia náhradnej hodnoty upravený v § 49 nového priestupkového zákona. 

Tento inštitút doplňuje správny trest prepadnutia veci, a to takým spôsobom, že je 

prostredníctvom príkazu taktiež možné uložiť prepadnutie náhradnej hodnoty. Takúto 

sankciu je možné uložiť len v prípade, že páchateľ vec, ktorá by mohla byť predmetom 

správneho trestu prepadnutia veci, zničí, poškodí, zatají, učiní nepoužiteľnou, spotrebuje, 

či prevedie vlastnícke právo k tejto veci na iného. Takýto správny trest je možné uložiť 

až do výšky hodnoty veci, ktorá mala byť predmetom správneho trestu prepadnutia 

veci.188 

 V § 90 ods. 2 sú upravené negatívne podmienky príkazného konania, ktoré sú 

v zásade totožné s negatívnymi podmienkami príkazného konania obsiahnutými 

v súčasnej právnej úprave. Nová právna úprava priestupkového konania ale prinesie 

v tomto prípade jedno veľké pozitívum, a to, že upravuje všetky negatívne podmienky 

príkazného konania v jednom odstavci. V súčasnom priestupkovom zákone sú totižto 

tieto podmienky roztrieštené v rôznych častiach priestupkového zákona, a tak je ich 

dohľadanie podstatne náročnejšie. V tomto prípade teda účinnosťou nového 

                                                 
187 § 48 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
188 § 49 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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priestupkového zákona taktiež dôjde k zjednodušeniu správneho práva trestného. Určité 

zmeny je možné v prípade negatívnych podmienok príkazného konania spozorovať aj 

v prípade zákazu prejednať v príkaznom konaní náhradu škody. Po novom bude 

do takéhoto zákazu zahrnuté aj vydanie bezdôvodného obohatenia získaného spáchaním 

priestupku. Nový priestupkový zákon totižto umožní, na rozdiel od súčasného 

priestupkového zákona, nárokovať si mimo náhrady škody aj vydanie bezdôvodného 

obohatenia. Súčasná právna úprava umožňuje v priestupkovom konaní žiadať len 

o náhradu majetkovej škody. Ostatné negatívne podmienky zostali viac-menej 

nezmenené. Jedná sa o zákaz rozhodnúť prostredníctvom príkazu v konaní zahájenom so 

súhlasom osoby poškodenej priestupkom (obdoba návrhových priestupkov obsiahnutých 

v súčasnej právnej úprave), či v prípade mladistvého, alebo osoby obmedzenej 

na svojprávnosti.189 

 Ustanovenie § 90 ods. 3 obsahuje, rovnako ako súčasná právna úprava, možnosť 

využiť proti príkazu odpor. Nie je tu ale stanovená lehota k podaniu odporu, a tak sa 

odpor bude riadiť obecnou právnou úpravou príkazného konania podľa § 150 ods. 3 

správneho poriadku, kde je takáto lehota oproti súčasnej právnej úprave kratšia. Novým 

priestupkovým zákonom teda dochádza k skráteniu lehoty 15 dní k podaniu odporu na 8 

dní. 

 Nový priestupkový zákon zachováva zásadu zákazu reformatio in peius. V § 90 

ods. 3 stanovuje zákaz uložiť v neskrátenom priestupkovom konaní (po podaní odporu 

proti príkazu) iný druh správneho trestu, či vyššiu sankciu. Prípustná je len zmena 

na napomenutie. V zásade sa jedná o rovnakú právnu úpravu zásady zákazu reformatio 

in peius, ako je tomu v súčasnom priestupkovom zákone, až na jednu výnimku, a to, že 

sa táto zásada v prípade zmeny právnej kvalifikácie skutku nepoužije. 

 Nový priestupkový zákon veľa zmien v rámci príkazného konania neprinesie.  

Dôležité ale je, že právnu úpravu príkazného konania zjednoduší a upresní, čo je vlastne 

aj jedným z účelov nového priestupkového zákona. 

                                                 
189 § 90 ods. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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Záver 

 V úvode diplomovej práce som si dal za cieľ zoznámiť čitateľa tejto diplomovej 

práce s priebehom skrátených konaní o priestupkoch, pričom som chcel dosiahnuť, aby 

si osvojil postupy, ktoré môže v súvislosti s blokovým a príkazným konaním využiť. 

Za týmto účelom, som v diplomovej práci často uvádzal judikatúru, ktorá blokové 

a príkazné konanie v mnohých častiach dopĺňa a upresňuje. 

 V prípade blokového konania sa jedná o zvláštny druh správneho konania, 

ktorého výsledkom je rozhodnutie o uložení pokuty. Takéto rozhodnutie má potrestať 

páchateľa za priestupok, pričom k tomu dochádza priamo v ,,teréne“. 

  Korene právnej úpravy blokového konania, môžeme spozorovať už v období 

Rakúsko-Uhorska, pričom sa následne počas existencie Československa tento inštitút 

postupne vyvíjal. Do právnej úpravy ČR, bolo blokové konanie zavedené v roku 1990 

priestupkovým zákonom, a to, mimo iné, z dôvodu, aby bolo možné postihnúť páchateľa 

priestupku za priestupok priamo na mieste. Blokové konanie môžeme teda podľa môjho 

názoru chápať, aj ako určitú alternatívu k neskrátenému priestupkovému konaniu. 

 Aby mohol byť priestupok vyriešený prostredníctvom blokového konania je 

potrebné naplniť podmienky, ktoré stanovuje § 84 ods. 1 priestupkového zákona. Tieto 

podmienky som v diplomovej práci podrobne rozobral, pričom som dospel k názoru, že 

najdôležitejšou podmienkou blokového konania je ochota obvineného z priestupku 

zaplatiť pokutu. Táto podmienka v sebe zahŕňa súhlas obvineného z priestupku 

s vyriešením priestupku prostredníctvom blokového konania, pričom ho príslušný 

správny orgán k takémuto súhlasu nemôže nútiť. Posledné slovo má teda vždy obvinený 

z priestupku (po tom ako sú naplnené ostatné podmienky a príslušný správny orgán chce 

vyriešiť priestupok uložením pokuty v blokovom konaní) a je len v jeho dispozícii, či 

dôjde k vyriešeniu priestupku prostredníctvom blokového konania. Z diplomovej práce 

ďalej vyplynulo, že je príslušný správny orgán (v prípade, že obvinený z priestupku 

nesúhlasí s uložením pokuty) povinný učiniť oznámenie o priestupku. Je ale potrebné 

uviesť, že oznámenie o priestupku nemá samo o sebe účinok zahájenia neskráteného 

priestupkového konania. Príslušný správny orgán môže totižto v prípade, že oznámenie 

neodôvodňuje zahájenie neskráteného priestupkového konania vec odložiť (§ 66 ods. 3 
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písm. a priestupkového zákona) a to ešte pred zahájením neskráteného priestupkového 

konania.  

 Sporná bola otázka, či je možné zahájiť blokového konanie aj po zahájení 

neskráteného priestupkového konania. Na základe jednotlivých argumentov autorov, 

ktoré som uviedol v diplomovej práci, som toho názoru, že takýto postup nie je možné 

po zahájení neskráteného priestupkového konania vykonať. V prípade zahájenia 

neskráteného priestupkového konania totižto vzniká na základe § 48 správneho poriadku 

prekážka litispendencie. Táto prekážka neumožňuje, aby bolo ohľadom toho istého 

priestupku zahájené ďalšie konanie. Keďže má blokové konanie povahu procesného 

postupu, prekážka litispendencie by mala vyriešenie priestupku prostredníctvom 

blokového konania (po zahájení neskráteného priestupkového konania) vylučovať. 

 Účastníci neskráteného priestupkového konania sú upravení v § 72 

priestupkového zákona, pričom ale priestupkový zákon nešpecifikuje, kto sú účastníci 

blokového konania. V diplomovej práci som sa teda zaoberal otázkou, kto sú účastníci 

blokového konania. Po úvahách nad možnými účastníkmi neskráteného priestupkového 

konania uvedenými v § 72 priestupkového zákona, som dospel k tomu, že jediným 

možným a zároveň obligatórnym účastníkom blokového konania je obvinený 

z priestupku.  

 Taktiež som sa chcel dopracovať k tomu, ktoré druhy opravných prostriedkov je 

možné proti rozhodnutiu o uložení pokuty v blokovom konaní využiť. Problematiku 

jednotlivých opravných prostriedkov v rámci blokového konania často riešil vo svojich 

rozhodnutiach Najvyšší správny súd. Svoje zistenia som teda opieral primárne 

o judikatúru Najvyššieho správneho súdu. Z podrobného rozboru jednotlivých opravných 

prostriedkov s prihliadnutím k judikatúre vyplynulo, že v rámci blokového konania sú 

jedinými prípustnými opravnými prostriedkami prieskumné konanie a obnova konania 

(obnova konania len v určitých prípadoch).  

 Z mojej diplomovej práce tiež vyplynulo, že  je možné v blokovom konaní uložiť 

pokutu aj mladistvému, a to aj napriek tomu, že je takýto postup v rámci príkazného 

konania zakázaný. Jedná sa ale o veľmi sporný postup, ohľadom ktorého sa vedú rôzne 

diskusie. Takáto právna úprava priniesla mnoho problémov. V súvislosti s týmito 
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problémami som konštatoval, že by bolo najvhodnejšie možnosť ukladať pokutu 

mladistvým v blokovom konaní zrušiť, poprípade podrobne vypracovať zákon upravujúci 

správne-právnu zodpovednosť mladistvých, pričom by v takomto zákone boli upravené 

jednotlivé špecifiká ukladania pokuty mladistvým v blokovom konaní. 

 V druhej časti diplomovej práce som sa venoval príkaznému konaniu. 

V príkaznom konaní je obvinenému z priestupku ukladaný príkaz, a to v prípade, kedy 

príslušný správny orgán nemá pochybnosti o tom, že sa daného priestupku dopustil 

obvinený z priestupku. Jedná sa o situáciu až natoľko jasnú, že nie je potrebné vykonávať 

dokazovanie skutkových a právnych otázok.  

 Prvým problémom, ktorý som v prípade príkazného konania riešil je, či sa na 

úpravu príkazného konania vzťahuje právna úprava príkazu obsiahnutého v správnom 

poriadku. Dopracoval som ta k tomu, že je § 150 ods. 1 priestupkového zákona až natoľko 

obecným ustanovením, že sa jedná o obecnú právnu úpravu príkazného konania podľa 

priestupkového zákona. Z tohto teda usudzujem, že je možné na príkazné konanie 

subsidiárne aplikovať obecnú právnu úpravu príkazu podľa správneho poriadku, ale len 

v rámci § 150 ods. 1 správneho poriadku, a to v časti, ktorá hovorí, že môže byť príkaz 

prvým úkonom v konaní. 

 Taktiež som v súvislosti s príkazným konaním rozobral zásadu zákazu 

reformationis in peius, pričom bola porovnávaná s právnou úpravou zásady zákazu 

reformationis in peius obsiahnutou v trestnom práve. V súvislosti s týmto porovnaním 

som dospel k tomu, že sa takáto zásada v rámci trestného príkazu ukladaného v trestnom 

konaní neuplatní. Taktiež som zhodnotil, že sa jedná v prípade absencie zásady zákazu 

reformatio in peius u trestného príkazu o efektívnejší spôsob právnej úpravy, a to 

z dôvodu, že je možné v následnom trestnom konaní v prípade zistenia nových 

skutočností sprísniť trest, ktorý bol navrhovaný prostredníctvom trestného príkazu. 

Takýto postup je podľa môjho názoru spravodlivejší. 

 Príkazné konanie je v súvislosti so sankciami rozšírené o možnosť uložiť 

prostredníctvom príkazu mimo pokuty aj napomenutie. Dospel som k tomu, že 

napomenutie je síce formálne označené ako sankcia, ale z praktického hľadiska nemá 
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žiadne nežiadúce účinky a tak sa v jeho prípade predpokladá, že dôjde k prevýchove 

páchateľa len prostredníctvom prejednania priestupku. 

 V záverečnej fáze diplomovej práce som sa venoval zákonu č. 250/2016 Zb., 

o zodpovednosti za priestupky a konanie o nich, ktorý má od 1. 7. 2017 nahradiť súčasnú 

právnu úpravu priestupkov. Tento zákon prinesie mnoho zmien, ktoré majú ale vo väčšine 

prípadov len zjednodušiť a sprehľadniť súčasné právne pomery správneho práva 

trestného. Najdôležitejšou zmenou, ktorú nový priestupkový zákon prinesie, je podľa 

môjho názoru to, že dôjde k nahradeniu blokového konania inštitútom príkazného 

konania na mieste. V diplomovej práci som sa ale dopracoval k tomu, že sa jedná o veľmi 

podobné inštitúty, a tak sa v tomto prípade taktiež jedná hlavne o zjednodušenie 

správneho práva trestného. Ďalšie pozitívne zmeny, ktoré nový priestupkový zákon 

v súvislosti s inštitútom skrátených konaní o priestupkoch prinesie, je napríklad to,  že 

pod pojem priestupok budú po novom spadať aj iné správne delikty fyzických osôb a 

delikty právnických osôb, dôjde k zrušeniu inštitútu dohovoru a jeho nahradeniu 

inštitútom napomenutia, príslušný správny orgán bude mať v prípade príkazu možnosť 

širšieho výberu sankcií, alebo bude môcť byť prostredníctvom príkazu na mieste 

ukladaná povinnosť k nepeňažitému plneniu.  
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     neskorších predpisov. 

Občiansky zákonník   Zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení 

     neskorších predpisov. 
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SPS     Zákon č. 150/2001 Zb., súdny poriadok správny,  

     v znení neskorších prepisov. 

Zákon o obciach   Zákon č. 128/2000 Zb., o obciach, v znení   

     neskorších predpisov. 
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Zhrnutie 

 Táto diplomová práca sa zaoberá skrátenými formami priestupkového konania, 

ktoré literatúra označuje ako zvláštne druhy správneho konania. Jedná sa o blokové 

a príkazné konanie. Tieto tradičné inštitúty správneho práva trestného, boli obsiahnuté už 

v právnej úprave rakúsko-uhorskej (v podobnej forme) a neskôr aj v právnej úprave 

prijatej v období Česko-Slovenska. Jedným z hlavných účelov právnej úpravy blokového 

konania je snaha postihnúť páchateľa priestupku ihneď po spáchaní priestupku 

a administratívne tak odľahčiť správny orgán, ktorý je ohľadom takéhoto priestupku 

príslušný viesť neskrátené priestupkové konanie. Naproti tomu je účelom príkazného 

konania zjednodušenie procesu prejednávania priestupkov a to v prípadoch, kedy nie sú 

pochybnosti o tom, že sa priestupku dopustil konkrétny páchateľ. Za týmto účelom 

neprebieha v blokovom ani v príkaznom konaní dokazovanie skutkových a právnych 

otázok. Súčasná právna úprava blokového a príkazného konania je obsiahnutá 

v priestupkovom zákone. Na blokové a príkazné konanie sa ale tiež subsidiárne aplikuje 

správny poriadok. Taktiež sú v rade zvláštnych zákonov obsiahnuté jednotlivé skutkové 

podstaty priestupkov, ktorých sa môžu páchatelia dopustiť svojim protiprávnym 

jednaním a ktoré je možné prejednať prostredníctvom blokového a príkazného konania. 

 Diplomová práca je členená do 6 kapitol, z ktorých sa prvá zaoberá neskráteným 

priestupkovým konaním a pojmom priestupok. Tieto dva inštitúty sú dôležité pre 

pochopenie inštitútu blokového a príkazného konania a pre ucelenú predstavu o 

priestupkovom práve. 

 Druhá kapitola popisuje inštitút skrátených konaní o priestupkoch, pričom na ňu 

nadväzuje tretia kapitola, ktorá popisuje históriu právnej úpravy tohto inštitútu. 

 Štvrtá kapitola je najrozsiahlejšou kapitolou tejto diplomovej práce. Táto kapitola 

je členená do 7 podkapitol, v ktorých sú popísané jednotlivé časti a inštitúty blokového 

konania. Jedná sa o podmienky blokového konania, príslušnosť v blokovom konaní, 

obvineného z priestupku, rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní, opravné 

prostriedky a pokutu ukladanú v blokovom konaní mladistvým. Dôraz je tu kladený na 

judikatúru, ktorá upresňuje právnu úpravu blokového konania. 
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 V piatej kapitole je podrobne popísané príkazné konanie. Táto kapitola je taktiež 

členená do niekoľkých podkapitol, ktoré sa týkajú jednotlivých častí a inštitútov 

príkazného konania. Jedná sa o podmienky príkazného konania, náležitosti príkazu, 

opravné prostriedky, príslušnosť v príkaznom konaní a sankcie, ktoré je možné uložiť 

v príkaznom konaní. 

 Záverečná šiesta kapitola rozoberá novo prijatý priestupkový zákon č. 250/2016 

Zb., o zodpovednosti za priestupky a konanie o nich, ktorý nadobudne účinnosť 1. 7. 

2017. Dôraz je tu kladený na jednotlivé zmeny, ktoré sa dotknú inštitútu skrátených 

konaní o priestupkoch. 
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Summary 

 This thesis deals with the abbreviated forms of administrative misdemeanour 

procedure (or summary procedures), which can also be referred to as a special type of 

administrative proceedings by literature. These proceedings are known as ticket 

procedure and order procedure. These traditional legal concepts of administrative law 

were already included in the legal system of Austria-Hungary and later in the legal system 

of Czechoslovakia. One of the main reasons for regulation of ticket procedure was attempt 

to affect the offender immediately after the commitment of misdemeanour and thus 

mitigate the pressure on the respective administrative body. On the other hand, the 

purpose of the order procedure is to simplify the proceedings regarding offences in cases, 

where there is no dubiety about the offender. For these reasons, the evidence is not 

presented and proving of facts and law is absent from both mentioned proceedings. The 

main legal regulation is contained in the Misdemeanours Act. The Administrative 

Procedure Code applies subsidiarily. However, other individual subject-matters of 

misdemeanours possibly fulfilled by offenders are present in special laws, which allow 

to deal with the offences in ticket and order procedure as well. 

 This thesis is divided into 6 chapters, of which the first one deals with the ordinary 

misdemeanour procedure and with the term misdemeanour itself. These two concepts are 

important for understanding of ticket and order procedures and for the general knowledge 

about legal regulation regarding misdemeanours. The second chapter covers the 

abbreviated misdemeanour procedures and is followed by the historical overview of this 

concept in the third chapter. 

 The fourth and the most extensive chapter of this thesis is divided into 7 

subchapters and is devoted to individual parts and conceptions of the ticket procedure. 

The content consists primarily of conditions necessary for initiation of ticket procedure, 

jurisdiction in ticket procedure, dealing with the offender, decision on fine imposing, 

remedies and decisions on fines imposed on juveniles. The focus is put on case law, which 

specifies legal regulation of the ticket procedure in more detail. 

 The order procedure is characterized in the fifth chapter of this thesis. This chapter 

is also divided into several subchapters, which deal with different parts and concepts of 

the order procedure. These are primarily conditions for initiation of order procedure, 
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requisites of order, remedies, jurisdiction and sanctions that can be imposed on the 

offender in the order procedure. 

The sixth and the last chapter of this thesis is devoted to the new Act No. 250/2016 

Coll., on liability for administrative offences and procedure, which comes into force on 

1.7.2017. In this chapter, the thesis focuses on the changes, which will affect the 

regulation of abbreviated forms of misdemeanour procedure.  
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