
Abstrakt 

Název práce: Správní delikt provozovatele vozidla 

Práce se zabývá jedním ze specifických institutů správního trestání v dopravě, a to správním 

deliktem provozovatele vozidla. Kromě obecných otázek správního trestání, pojetí správních 

deliktů dle současné platné a účinné právní úpravy, zahrnuje práce popis vývoje tohoto institutu, 

jeho charakteristiku, právní zakotvení a způsob, jakým funguje. Podrobně je znázorněno jeho 

vzájemná provázanost s institutem uhrazení určené částky a graficky přehledně naznačen systém 

fungování. Dále se práce zabývá potenciálními zásahy do některých základních práv a svobod a 

zhodnocuje jejich přiměřenost. Cílem práce je kromě detailní právní analýzy institutu správního 

deliktu provozovatele vozidla také poukázání na jeho silná a slabá místa. Hlavním cílem práce je 

ale právní analýza z hlediska souladu dané právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky. 

Po úvodu, ve kterém jsou nastíněny metody a cíle práce, následuje obecná část o správních 

deliktech. Jejím smyslem je uvedení do problematiky správního trestání a poukázání na značnou 

roztříštěnost a nevyváženost zejména procesních otázek. Jsou rozebrány jednotlivé druhy 

správních deliktů se zaměřením na přestupku a tzv. jiné správní delikty, dále jsou rozebrány znaky 

správních deliktů. 

Třetí část práce se nejprve zabývá vznikem institutu správního deliktu provozovatele 

vozidla a důvody proč byl vůbec do právního řádu zakotven. Tato část mimo jiné poukazuje na to, 

že tento institut byl výsledkem pozměňovacího návrhu a do právního řádu tak byl vtělen bez větší 

diskuze v rámci vlády, resp. jednotlivých ministerstev. Dále je provedena detailní analýza všech 

relevantních ustanovení týkajících se institutu a rovněž velmi detailně je popsán způsob jeho 

fungování. V této souvislosti je rozebrán rovněž přidružený institut, tedy výzva k uhrazení určené 

částky. Graficky je znázorněno jejich vzájemné fungování. Nakonec této části práce je rozebrán 

stav, který nastane v souvislosti účinností nového zákona o přestupcích. 

Čtvrtá část se zabývá problematickými otázkami institutu a jeho kritikou. Rozebrány jsou 

potenciální zásahy do ústavním pořádkem zaručených práv a svobod a na konec této stěžejní části 

práce je proveden test přiměřenosti. V této části práce je obsažena odpověď na otázku, zda je 

institut v souladu s ústavním pořádkem a kde lze spatřovat jeho případné deficity. 



Předposlední část práce obsahuje autorovy úvahy nad platnou právní úpravou. Předmětem 

úvah jsou zejména okolnosti dopadu institutu na silniční dopravu nebo také na rozpočty obcí. Autor 

se zamýšlí také nad využitím institutu uhrazení určené částky a nad jeho smyslem. 

Poslední částí práce je její závěr, který shrnuje důležité poznatky a hodnotí, zda byly 

naplněny vytyčené cíle. 
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