
 

 
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

VYBRANÉ PROBLÉMY ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA 
ÚSEKU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Jan Gottfried, Ph.D. 
 
 
Datum zadání:       1.10.2007 
Datum odevzdání:      30.4.2008 

 

Most 2008       Vladislava MACKOVÁ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci na téma: 

 
„Vybrané problémy řízení o přestupcích na úseku veřejného pořádku“ 

vypracovala samostatně pod odborným dohledem vedoucího bakalářské práce a uvedla 
jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Mostě dne 30.4.2008      Vladislava Macková 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Janu 

Gottfriedovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné vedení při vypracování mé 

bakalářské práce. 

 



5 

Obsah 

 
1 Úvod – Cíle práce, přehled a vývoj relevantní legislativy................................... 7 

1.1. Cíle práce .......................................................................................................... 8 
1.2. Vývoj relevantní legislativy.............................................................................. 8 

1.2.1. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)............................. 8 
1.2.2. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. .... 9 
1.2.3. Zákon č. 200/1990., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů............ 9 

2. Analýza četnosti projednaných přestupků na úseku veřejného pořádku ....... 10 
2.1. Pojem veřejný pořádek ................................................................................... 10 
2.2. Vybrané skutkové podstaty z oblasti veřejného pořádku ............................... 11 

2.2.1. Přestupky proti veřejnému pořádku - § 47.............................................. 11 
2.2.2. Přestupky proti majetku - § 50................................................................ 11 
2.2.3. Přestupky proti občanskému soužití - § 49............................................. 13 
2.2.4. Analýza četnosti projednaných přestupků .............................................. 13 
2.2.5. Zhodnocení analýzy................................................................................ 19 

3. Popis frekventovaných problémů řízení o přestupcích..................................... 20 
3.1. Zajišťování důkazů ......................................................................................... 20 

3.1.1. Objasňování přestupků orgány Policie ČR............................................. 23 
3.2. Doručování...................................................................................................... 24 

3.2.1. Řádné doručení ....................................................................................... 26 
3.2.2. Fikce doručení......................................................................................... 26 

3.3. Donucovací prostředky................................................................................... 27 
3.3.1. Předvedení ..............................................................................................28 
3.3.2. Pořádková pokuta ................................................................................... 28 

3.4. Zastoupení na základě plné moci.................................................................... 29 
3.5. Ochrana osobních údajů.................................................................................. 30 
3.6. Prekluze .......................................................................................................... 30 
3.7. Veřejné pohoršení ........................................................................................... 31 
3.8. Přestupky majetkové....................................................................................... 32 
3.9. Přestupky proti občanskému soužití ............................................................... 32 

4. Návrhy řešení zefektivňujících proces projednání přestupků.............................. 34 
4.1. Centrální evidence přestupků.......................................................................... 34 
4.2. Aplikace kamerových systémů ....................................................................... 35 
4.3. Setkání s policisty ........................................................................................... 35 
4.4. Mediální kampaň ............................................................................................ 36 

5. Závěr - zhodnocení práce, návrhy na další postup řešení problematiky............. 38 
Seznam použité literatury ............................................................................................... 40 
Seznam použitých symbolů a zkratek............................................................................. 41 
Seznam tabulek ............................................................................................................... 42 
Seznam obrázků .............................................................................................................. 43 

 
 
 
 
 



6  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 

Tato bakalářská práce popisuje nejčastější problémy vyskytující se v průběhu 

řízení o přestupku na úseku veřejného pořádku.  

 V hlavní části jsou vysvětleny skutkové podstaty přestupků veřejného pořádku     

a dále je provedena analýza zaměřená na efektivnost přestupkového řízení v souvislosti 

s počtem došlých přestupků. Dále poukazuje na problémy, které nejčastěji narušují 

řádné správní řízení ve věci přestupku.  

 V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky analýzy a v jejich důsledku navržena 

možná řešení, která by mohla zefektivnit proces projednávání přestupků a odstranit 

problémy při jejich projednávání.  

 
 
 
 
 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
 

This diploma work describes problems that most frequently occur in course of 

the offence proceeding in the sector of public order. 

In the main part of the work, states of the fact of the public order offences are 

explained and the effectiveness of the offence proceeding in relation to the number of 

newly occurred offences is analyzed. Further, there are discussed the problems that 

most frequently disturb a due administrative offence proceeding.  

In conclusion of the work, the results of the analysis are evaluated. On the base 

of the evaluation possible solutions that could make the process of offence proceeding 

more efficient and remove the problems in course of the proceedings are proposed.   
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1 ÚVOD – CÍLE PRÁCE, PŘEHLED A VÝVOJ 
RELEVANTNÍ LEGISLATIVY 
  

 Dodržovat zákony a jiné právní předpisy a respektovat práva spoluobčanů, je 

obecnou povinností všech občanů. Záležitosti veřejného pořádku představují jednu 

z významných stránek či oblasti výkonu veřejné správy, která má specifický dopad 

v místech a regionech, neboť vytváří podmínky pro spořádaný a spokojený život 

obyvatel – občanů obcí a krajů. 

 Téma bakalářské práce týkající se problémů řízení o přestupcích na úseku 

veřejného  jsem si vybrala, neboť se touto problematikou zabývám již po dobu třinácti 

let ve svém zaměstnání. Od počátku mého působení v tomto oboru do současné doby 

velmi narostla administrativa a to znatelně přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Po celou dobu mého působení v oblasti přestupkového práva se potýkám se stále 

stejnými problémy, které velmi vážně narušují průběh celého správního řízení.  

 Přestupek je zaviněné deliktní jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti, má nižší společenskou nebezpečnost než trestný čin a je za přestupek 

označeno přímo zákonem o přestupcích a nebo jiným zákonem. [1]  

 S přestupky se během svého života setká velké množství lidí. V průběhu svého 

působení v oblasti správního trestání jsem se setkala se dvěma typy obviněných 

z přestupku, s těmi, kteří nevědí, že svým jednáním páchají přestupek a nebo pouze tuší, 

že by se mohlo jednat o přestupkového jednání a dále s těmi, kteří vědí a chtějí páchat 

přestupky. Přestupci v prvém případě svého jednání litují, ve své výpovědi se přiznají a 

souhlasí s potrestáním. Přestupci ve druhém případě často odmítají vypovídat a nebo 

popírají svou vinu. V tomto případě leží důkazní břemeno na správním orgánu, který se 

potýká s řadou problémů ztěžující řádné potrestání těchto přestupců. Přestupci se velmi 

rychle naučí využívat těchto nedostatků správního řízení a nadále pokračují 

v beztrestném páchání přestupků.  
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1.1. Cíle práce 
 

V průběhu mé bakalářské práce bych ráda provedla porovnání četnosti došlých 

přestupků v oblasti veřejného pořádku v období od roku 2002 do roku 2007 na 

Mostecku s počtem přestupků, které byly v daném období odloženy nebo zastaveny 

podle předem vybraných ustanovení přestupkového zákona. Porovnáním těchto údajů 

bych chtěla zjistit úspěšnost přestupkového řízení. Dále bych chtěla popsat 

nejfrekventovanější problémy vyskytující se v průběhu správního řízení o přestupcích 

a jejich vliv na efektivnost řízení.    

1.2. Vývoj relevantní legislativy 
 

Stát formou příslušných zákonů a dalších právních předpisů poskytuje obcím 

nástroje k vytváření potřebných podmínek pro zajištění veřejného pořádku. K hlavním 

právním prostředkům náleží pravomoc upravovat otázky veřejného pořádku obecně 

závaznými vyhláškami, pravomoc zřizovat obecní policii a projednávání přestupků na 

místní úrovni. Bezpečnost a veřejný pořádek prioritně zajišťují bezpečnostní sbory, 

zejména Policie ČR, se kterými územní samospráva spolupracuje. 

První kodifikovaný právní předpis, který upravoval obecné řízení správní na 

území Československa, bylo vládní nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech 

náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Po druhé světové válce 

byly potom postupně přijaty kodifikované úpravy správního řízení. V roce 1955 to bylo 

vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád). Později, 

v roce 1960, bylo přijato vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení. Jejich 

úroveň byla ale sestupná. Zrychlující se rekodifikace správního řízení ukončil až 

správní řád, který upravil správní řízení poprvé formou zákona. [5] 

1.2.1. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)  
 

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) postupně přestal 

vyhovovat praxi na některých úsecích veřejné správy. To se ve větší míře projevilo 

zejména po roce 1990. Ve zvláštních zákonech byly stanoveny speciální procesní 

úpravy, které v řadě odvětví veřejné správy vytěsnily správní řád z používání. Nejdále 

tento proces zašel v případě zákona o správě daní a poplatků, který obsahuje vlastní 
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komplexní procesní úpravu, včetně základních zásad daňového řízení, a užití správního 

řádu vylučuje. 

Správní řád přestal plnit roli obecné normy správního procesu. Důvodem vzniku 

velkého množství zvláštních procesních úprav bylo i to, že stručný a v některých 

směrech mezerovitý správní řád nevyhovoval potřebě upravit složité společenské vztahy 

při respektování principu právní jistoty a ústavní zásady zákonnosti. Soulad správního 

řádu se zásadou, že státní moc lze uplatňovat pouze v případech, mezích a způsoby, 

které stanoví zákon, může být diskutabilní, jelikož jeho úprava obsahovala řadu mezer, 

terminologie neodpovídala současnému právnímu řádu a při aplikaci zákona na 

konkrétní případ správní orgán často postupoval podle komentářů a výkladových 

příruček, než dle samotného zákonného textu. 

Ve zvláštních zákonech vzniklo také množství nedůvodných odchylek od 

správního řádu a mezi zvláštními zákony navzájem. Odchylná procesní úprava ale 

nebyla ve všech případech vynucena pouze specifickou povahou daného správního 

řízení, ale často šlo o důsledek jistých zákonitostí legislativního procesu a absence 

cílené koordinace zvláštních právních úprav ve vztahu ke správnímu řádu. 

I když byl tento správní řád považován za velice stručný, jednoduchý, výstižný  

a pochopitelný většinou svých uživatelů, jeho platnost byla zrušena dne 31. prosince 

2005. 

1.2.2. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.  
 

Dne 1. ledna 2006, nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který 

zásadním způsobem mění průběh správního řízení. Tento zákon je doprovázen 

změnovým zákonem č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím správního řádu, rovněž s účinností od 1. ledna. 2006. [2] 

1.2.3. Zákon č. 200/1990., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„přestupkový zákon“) je základním pramenem přestupkového práva, není ale jeho 

úplnou kodifikací. Ustanovení o přestupcích jsou dále obsažena v řadě zvláštních 

zákonů. V posledním období dochází k jejich  nárůstu a také k častým změnám. [1] 
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2. ANALÝZA ČETNOSTI PROJEDNANÝCH PŘESTUPKŮ 
NA ÚSEKU VEŘEJNÉHO POŘADKU 

 
Analýza bude provedena z údajů získaných z vlastní činnosti odborného 

referenta Magistrátu města Mostu, oddělení přestupků, za období od 1.1.2002 do 

31.12.2007. 

2.1. Pojem veřejný pořádek 
 
 Pojem veřejný pořádek není v právní normě výslovně formulován. Proto si 

musíme vypomoci teorií či doktrínou – podívat se, jak je tento neurčitý pojem chápán 

odbornou literaturou, a to i v historickém kontextu. Např. Všeobecný slovník právní 

z roku 1898. tento pojem objasňuje v souvislosti se zločinem „rušení veřejného 

pořádku“, jehož se dopustí, kdo ruší pořádek veřejně, tj. tím způsobem, že by čin mohl 

být zpozorován od neurčitého počtu osob nebo před více lidmi, kteří však nemusí být 

současně přítomnými, nebo v tisku.  Za zločin rušení veřejného pořádku byly 

považovány i činy proti osobě hlavy státu, proti státní jednotě a zřízení, podněcování a 

svádění k neposlušnosti proti zákonům a státní orgánům.  

- veřejný pořádek v užším slova smyslu – jako ochrana pravidel chování lidí na 

veřejnosti, jež nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich 

zachování je podle panujících obecných názorů v určitém místě a čase nutnou 

podmínkou spořádaného společenského soužití. Tato neformalizovaná pravidla 

chovní jsou právně závazná pouze v mezích právní normy, která obsahuje 

výslovně termín „veřejný pořádek“. [6] 

 

K projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku, je dle ustanovení  

§ 53 odst. 2 přestupkového zákona, na Mostecku věcně a místně příslušný Magistrát 

města Mostu, odbor správních činností, oddělení přestupků. Projednáváním přestupků 

veřejného pořádku se zde zabývá pět pracovnic magistrátu, které jsou oprávněnými 

úředními osobami.  

V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, byly pro tento úsek výkonu státní správy uzavřeny veřejnoprávní 

smlouvy, na jejichž základě Magistrát města Mostu, odbor správních činností, oddělení 

přestupků projednává přestupky za obce Bělušice, Braňany, Korozluky, Patokryje, 

Lužice, Volevčice, Líšnice, Polerady, Bečov, Obrnice, Želenice, Malé Březno, Havraň 
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a Skršín. Obecní úřady těchto obcí nemají vytvořené podmínky pro projednávání 

přestupků stanovené příslušnými zákony. V mnoha případech by to pro ně bylo z 

hlediska praktického i ekonomického náročné a složité. Pokud uvážíme, že v některých 

obcích dojde ke spáchání minimálního počtu přestupků a není výjimkou, že nedojde ke 

spáchání žádného přestupku, bylo by velmi složité přestupky projednávat i s ohledem na 

zajištění procesního postupu v přestupkovém řízení. V roce 2004 bylo v komisi 

k projednávání přestupků projednáno 105 přestupků za výše uvedené obce. V závěru 

uplynulého roku byly veřejnoprávní smlouvy znovu uzavřeny a upraveny tak, aby 

odpovídaly poznatkům získaných v předchozím období.  

2.2. Vybrané skutkové podstaty z oblasti veřejného pořádku 
 

Ve své analýze se zaměřím na nejčastější přestupky veřejného pořádku, mezi které 

patří ustanovení § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku, § 49 – přestupky proti 

občanskému soužití a § 50 – přestupky proti majetku.   

2.2.1. Přestupky proti veřejnému pořádku - § 47 
 

Ustanovení § 47 přestupkového zákona zahrnuje celou škálu skutkových podstat 

od neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, rušení nočního klidu, veřejného pohoršení, 

znečištění veřejného prostranství až po poškození nebo zabrání veřejného prostranství, 

či odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Ve srovnání s předchozími roky počet 

přestupků vykazuje značný nárůst. Tento nárůst můžeme přičíst probíhajícím 

fotbalovým utkáním, když fanoušci ve velké míře neuposlechnou výzvy veřejného 

činitele a při fotbalových utkáních používají dělobuchy a jinou zábavnou pyrotechniku. 

Taktéž se snaží vstoupit do míst, kam je vstup z důvodu bezpečnosti nebo jiného 

obecného zájmu, zakázán a je Policií ČR viditelně označen páskou. [1] 

2.2.2. Přestupky proti majetku - § 50 
 

Mezi nejčastější formy patří krádeže v prodejnách, především typu marketů, kde 

je relativně slabším způsobem zabezpečena ochrana zboží. Předmětem zájmu pachatelů 

je široká škála zboží. Nelze jednoznačně určit, který druh zboží má u pachatelů prioritu. 

Jedním z motivů, je i možnost zboží dále zpeněžit. Předmětem zájmu je drogistické 

zboží, alkoholické nápoje, cukrovinky apod. Pachateli těchto krádeží bývají většinou 

osoby bez pracovního poměru nebo ženy na mateřské dovolené, které si tímto 
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způsobem obstarávají finanční prostředky. Krádeže v prodejnách nejsou na dokazování 

tak složité, protože jsou podloženy dostatečnými důkazy, na jejichž pokladě je možné 

využít zkráceného řízení a uložit sankci v příkazním řízení. Naproti tomu je v mnoha 

případech nemožné příkaz doručit, neboť není znám pobyt obviněného z přestupku. 

Uplynutím lhůty jednoho roku ode dne spáchání přestupku pak nezbývá, než věc 

odložit.         

K dalším velmi častým majetkovým přestupkům patří přivlastňování si cizí věci 

nálezem a to ve většině případů železného šrotu, který je dále zpeněžen ve sběrnách 

surovin. Pachateli v těchto případech bývají velmi často bezdomovci. Rovněž zcizování 

mobilních telefonů, kdy poškozenými jsou nezletilí a mladiství. Jako odůvodnění svého 

jednání přestupci uvádí jejich tíživou sociální a finanční situaci. Pro zajímavost můžeme 

uvést, že přestupkem je i přivlastnění si cizí věci, která byla odložena do odpadkového 

koše nebo kontejneru. I takové věci jsou uloženy na oddělení přestupků a čekají na své 

vyřízení.  

         V případě častého opakování majetkového přestupku jedním přestupcem, 

s ohledem na výši škody a časovou souvislost jednání, zjišťuje správní orgán ve 

spolupráci s policií, zda se nejedná o  pokračující jednání mající znaky trestného činu 

krádeže.  

    Správní orgán v ústním řízení povinně projednává přestupky, u kterých vznikla 

poškozenému majetková škoda. Projednávány jsou zejména přestupky poškozování cizí 

věci,  poškození dveří bytů, poškození zaparkovaných vozidel (propíchnutí pneumatik, 

utržení stěračů, zrcátek apod.), krádeže benzínu z aut atd.  Správní orgán působí na 

pachatele přestupku, aby způsobenou škodu dobrovolně uhradil. Není-li pachatel 

ochoten škodu dobrovolně uhradit a je-li škoda náležitě zjištěna, rozhodne o povinnosti 

škodu nahradit.  

    V nemalém počtu projednávaných případů se poškození nepřipojí k řízení 

o náhradě škody, protože by pro ně bylo mnohdy složité, škodu s ohledem na poměry 

pachatele vymáhat. Další skutečností v tomto směru je náležité zjištění skutečné 

hodnoty odcizené, či poškozené věci. 

V některých případech je její zjištění velice problematické a poškození od náhrady škod 

upouštějí (např. odcizení benzínu z osobních vozidel). 
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2.2.3. Přestupky proti občanskému soužití - § 49 
 

Nejčastěji jsou projednávány přestupky dle písmena c). Jedná se především o lehké 

ublížení na zdraví, hrubé jednání, schválnosti apod. Z celkového počtu projednaných 

přestupků proti občanskému soužití je velmi malé procento přestupků pod písmenem a), 

urážky na cti. Tyto přestupky mají zvláštní formu projednávání. Lze je projednat pouze 

na návrh postižené osoby. Pokud návrh není podán v zákonné lhůtě, správní orgán věc 

odloží. Limitujícím prvkem je zde i obava navrhovatele, že pokud se jednání 

obviněného nepodaří prokázat, správní orgán uloží k tíži  navrhovatele povinnost 

nahradit náklady řízení, které byly spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení 

činily do 31.10.2003 500,- Kč, u věcí zahájených po 1.11.2003 pak 1.000.- Kč.  I když v 

konečném důsledku k samotnému projednání těchto tzv. návrhových přestupků nedojde, 

jsou tyto věci administrativně náročné na zpracování. Stejným způsobem se  

projednávají přestupky spáchané mezi osobami blízkými. K projednání přestupku musí 

být osobou postiženou podán návrh na projednání. Přestupky, u kterých nebyl podán 

návrh na projednání přestupku nejsou zahrnuty do projednaných přestupků, jsou 

zahrnuty v položce odložených věcí. [1] 

2.2.4. Analýza četnosti projednaných přestupků 
 

V následující tabulce 1 je možné si povšimnout mírného poklesu nápadu 

přestupků (počet došlých přestupků) v roce 2003, avšak v následujících letech je jejich 

počet téměř vyrovnaný. 

  
 
 

Tabulka 1 - Celkový počet došlých přestupků v jednotlivých  letech 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet 1122 983 1210 1247 1204 1223  

Zdroj: [4] 
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Obrázek 1 - graf celkového počtu došlých přestupků 
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V následujících tabulkách 1 – 7 je porovnání celkového počtu nápadu přestupků 

s počtem odložených a zastavených přestupků v každém jednotlivém roce. U tabulky je 

vždy graficky znázorněno, jakým procentem se podílí počet odložených a zastavených 

přestupků na celkovém počtu došlých přestupků.  

V tabulkách 1 - 7 jsou uvedeny pouze nejčastější důvody odložení přestupku 

a nebo zastavení řízení.  

Přestupek se odloží dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. a), jestliže  došlé 

oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku. Dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. 

e) přestupkového zákona se přestupek odloží v případě, že odpovědnost za přestupek  

zanikla (přestupek lze projednat do jednoho roku od jeho spáchání). 

Řízení ve věci přestupku se zastaví dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. c)  

v případě, že spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku 

prokázáno. A pokud je řízení zahájeno a odpovědnost za přestupek zanikla uplynutím 

lhůty jednoho roku ode dne spáchání přestupku, řízení se zastaví dle ustanovení § 76 

odst. 1 písm. f) (prekluze). [1] 

V těchto případech odložení a zastavení přestupku se nejvíce projeví problémy 

přestupkového řízení. 
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         Tabulka 2 - Došlé přestupky v roce 2002 

                

§ 47 90
§ 49 452
§ 50 580
Celkem 1122  

§ 66/3a 66/3e § 76/1c § 76/1f
§ 47 2 1 5 2
§ 49 99 34 15 75
§ 50 6 111 26 105
Celkem odloženo 253
Celkem zastaveno 228

Odloženo Zastaveno

 
       Zdroj: [4] 

 
 
 
 

Obrázek 2 - graf projednaných přestupků v roce 2002 
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V roce 2002 se z celkového počtu došlých přestupků veřejného pořádku 16% 

přestupků odložilo a 14% zastavilo.  

 
      Tabulka 3 - Došlé přestupky v roce 2003 

                

§ 47 76
§ 49 414
§ 50 493
Celkem 983  

§ 66/3a 66/3e § 76/1c § 76/1f
§ 47 4 3 4 4
§ 49 106 12 45 106
§ 50 9 93 10 76
Celkem odloženo 227
Celkem zastaveno 245

Odloženo Zastaveno

 
Zdroj: [4] 
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Obrázek 3 - graf projednaných přestupků  v roce 2003 
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V roce 2003 se z celkového počtu došlých přestupků veřejného pořádku 16% 

přestupků odložilo a 17% zastavilo.  

 
 
 

       Tabulka 4 - Došlé přestupky v roce 2004 

                 

§ 47 89
§ 49 485
§ 50 636
Celkem 1210  

§ 66/3a 66/3e § 76/1c § 76/1f
§ 47 3 8 4 3
§ 49 169 24 33 157
§ 50 22 160 25 81
Celkem odloženo 386
Celkem zastaveno 303

Odloženo Zastaveno

 
Zdroj: [4] 

 
Obrázek 4 - graf projednaných přestupků v roce 2004 
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V roce 2004 se z celkového počtu došlých přestupků veřejného pořádku 20% 

přestupků odložilo a 16% zastavilo.  

 
 
 

       Tabulka 5 - Došlé přestupky v roce 2005 

                 

§ 47 94
§ 49 479
§ 50 674
Celkem 1247  

§ 66/3a 66/3e § 76/1c § 76/1f
§ 47 3 10 2 15
§ 49 116 17 85 102
§ 50 44 124 51 66
Celkem odloženo 314
Celkem zastaveno 321

Odloženo Zastaveno

 
 

Zdroj: [4] 

 
 

Obrázek 5 - graf projednaných přestupků v roce 2005 
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V roce 2005 se z celkového počtu došlých přestupků veřejného pořádku 17% 

přestupků odložilo a 17% zastavilo.  
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        Tabulka 6 - Došlé přestupky v roce 2006 

                 

§ 47 61
§ 49 468
§ 50 675
Celkem 1204  

§ 66/3a 66/3e § 76/1c § 76/1f
§ 47 8 7 15 7
§ 49 131 34 23 97
§ 50 6 120 25 97
Celkem odloženo 306
Celkem zastaveno 264

Odloženo Zastaveno

 
Zdroj: [4] 

 
 

Obrázek 6 - graf projednaných přestupků v roce 2006 
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V roce 2006 se z celkového počtu došlých přestupků veřejného pořádku 17% 

přestupků odložilo a 15% zastavilo.  

 
 
 
 
 

       Tabulka 7 - Došlé přestupky v roce 2007 

                 

§ 47 85
§ 49 483
§ 50 655
Celkem 1223  

§ 66/3a 66/3e § 76/1c § 76/1f
§ 47 4 4 6 4
§ 49 144 9 81 93
§ 50 17 101 34 84
Celkem odloženo 279
Celkem zastaveno 302

Odloženo Zastaveno
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Zdroj: [4] 

 
Obrázek 7 - graf projednaných přestupků v roce 2007 
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V roce 2007 se z celkového počtu došlých přestupků veřejného pořádku 15% 

přestupků odložilo a 17% zastavilo.  

 

2.2.5. Zhodnocení analýzy 

 
 Z uvedené analýzy vyplynulo, že jednotlivé roky jsou velmi vyrovnané. Avšak 

přestupky, které se nepodařilo projednat a to z různých důvodu, se na celkovém počtu 

došlých přestupků podílí jednou třetinou. Tento výsledek považuji za velmi 

neuspokojivý a v následující části bakalářské práce se zaměřím na problémy, které 

způsobují tento nežádoucí jev.  
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3. POPIS FREKVENTOVANÝCH PROBLÉM Ů ŘÍZENÍ O 
PŘESTUPCÍCH 

 
Správní orgán zahájí řízení na základě oznámení právnické, či fyzické osoby, 

jiného správního orgánu nebo orgánu policie. Zpravidla osoby postižené protiprávním 

jednáním oznámí tuto skutečnosti orgánu policie, která oznámení přijme a provede 

nezbytná opatření k zajištění důkazního materiálu důležitého pro pozdější dokazování 

před správním orgánem.  

3.1. Zajišťování důkazů 
 

Mezi základní zásady činnosti správních orgánů a také správního řízení patří 

zásada objektivní (materiální) pravdy. Správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav, 

o němž nejsou důvodné pochybnosti, a v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho 

úkonu se zásadou zákonnosti, ochrany práv nabytých v dobré víře, veřejným zájmem a 

dalšími požadavky. Podklady pro rozhodnutí si správní orgán opatřuje sám, může však, 

pokud to neohrozí účel řízení, na požádání účastníka připustit, aby za něj důkazy 

obstaral tento účastník.    

 

 

Obrázek 8 - Podklady pro vydání rozhodnutí 
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Výčet podkladů, z nichž má správní orgán při rozhodování vycházet, stanoví 

správní řád příkladmo (obrázek 1). Jedná se o návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti 

známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo 

orgánů veřejné moci, jakož i tzv. notorieta (všeobecně známé věci, které se nemusí 

dokazovat). Taxativně není vymezen ani okruh důkazních prostředků, správní řád 

výslovně uvádí listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Kromě těchto 

výslovně uvedených institutů může správní orgán samozřejmě jako podklad pro vydání 

rozhodnutí využít i další poznatky, které v průběhu řízení získá a které mají ve vztahu 

k předmětu řízení vypovídací hodnotu. 

V jednoduchých případech může tvořit podklad pro rozhodnutí pouze samotné 

oznámení přestupku. Jindy je třeba provádět, podobně jako u soudu, dokazování.  

Povinnost opatřit podklady pro vydání rozhodnutí má zásadně správní orgán, 

přičemž účastníci řízení mají správnímu orgánu při jejich opatřování poskytovat 

maximální součinnost. 

Správní orgán vždy zjišťuje všechny okolnosti, které jsou v daném případě 

důležité pro ochranu veřejného zájmu. Zásada materiální pravdy se uplatní v těch 

případech, kdy má správní orgán svým rozhodnutím uložit z moci úřední povinnost. 

V těchto případech je správní orgán povinen zjistit, i bez návrhu, všechny důležité 

okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. 

Nejdůležitějším podkladem pro vydání rozhodnutí jsou důkazy. Zákon opět obsahuje 

demonstrativní výčet nejběžnějších důkazních prostředků (obrázek 2), ale správní orgán 

může k dokazování využít všech procesních poznatků, které přispějí ke zjištění stavu 

věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.  

 

Důkaz - prostředek, kterým lze zjistit stav věci, důkaz potvrzuje nebo vyvrací 

skutečnost důležitou pro posouzení a rozhodnutí věci samé 

 

Dokazování – je činnost správního orgánu, jejímž cílem je zajišťování a objasňování 

skutečností a získání poznatků o skutkovém základu pro rozhodnutí. K tomu slouží 

důkazní prostředky: 
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Obrázek 9 - Důkazní prostředky 
 

 

 

 

Listina  – rozumíme tím určitou písemnost obsahující údaje, které slouží k přiznání, 

resp. k prokázání nebo vyvrácení určitých skutečností.  

 

Výslech svědka – svědek je fyzickou osobu, která není v postavení účastníka řízení. 

Každá fyzická osoba je povinna se dostavit na základě výzvy správního orgánu k podání 

svědecké výpovědi.   

Správní orgán může kohokoliv, kdo není účastníkem řízení, vyslechnout jako 

svědka. Předtím ho poučí o povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet stejně jako o 

okolnostech, které znemožňují svědeckou výpověď podat. Dále ho poučí o možnosti 

odepřít svědeckou výpověď v případě, že by jí svědek způsobil sám sobě nebo osobě 

blízké nebezpečí postihu pro trestný čin nebo jiný správní delikt. 

 

Znalecký posudek – ve výjimečných případech, kdy závisí rozhodnutí na posouzení 

skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které nemá ani správní orgán a ani 

nelze posouzení těchto skutečností opatřit od jiného správního orgánu, ustanoví správní 

orgán znalce. Znalci správní orgán zároveň uloží, aby ve stanovené lhůtě vypracoval 

písemný znalecký posudek, který správní orgán v řízení použije jako důkazní 

prostředek. Případně může správní orgán znalce také vyslechnout. 
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Ohledání – stejně jako u listiny, je každý, kdo má u sebe věc, která přispěje ke zjištění 

stavu věci, povinen předložit ji správnímu orgánu nebo strpět její ohledání na místě. Pro 

zákaz nebo odmítnutí ohledání platí stejná úprava jako v případě svědecké výpovědi. 

Účastníci řízení mají povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení. Zákon 

nestanovuje za porušení této povinnosti nějakou bezprostřední hrozbu sankcí, např. 

pořádkovou pokutou, ale v důsledku může být sankcí za nesplnění této povinnosti třeba 

i neúspěch v řízení. 

Správní orgán hodnotí důkazy a další podklady ve smyslu zásady volného 

hodnocení důkazů, tedy podle své úvahy s ohledem na všechny další skutečnosti, které 

v průběhu řízení zjistí. Výjimku z této zásady tvoří důkaz veřejnou listinou. Obsah listin 

vydaných orgány veřejné moci v rozsahu jejich působnosti považuje správní orgán za 

pravdivý, ledaže by byl prokázán opak, například jinou veřejnou listinou. Kromě 

veřejné listiny je privilegovaným podkladem pro vydání rozhodnutí i závazné 

stanovisko dotčeného orgánu, jež je závazné pro výrokovou část rozhodnutí.  

 

3.1.1. Objasňování přestupků orgány Policie ČR  
 

Z poznatků praxe vyplynulo, že uplatňování stávající právní úpravy objasňování 

přestupků má za následek značně ekonomické i personální zatížení Policie ČR. 

Vynaložené síly a prostředky většinou neodpovídají dosaženým výsledkům 

a společenské závažnosti postihovaného protiprávního jednání. Orgány policie ČR 

pracně  prováděli důkazy a další úkony k objasnění přestupků a zjištění jejich pachatelů, 

přičemž při projednávání přestupků ve správním řízení je příslušný správní orgán 

prováděl zpravidla opětovně. Novelizací zákona o přestupcích č. 82/1995 Sb. byl zrušen 

institut objasňování přestupků orgány Policie ČR. V důsledku této změny  se přesunulo 

provádění úkonů nutných z hlediska dokazování až do projednávání věci před 

příslušným správním orgánem. Nutno podotknout, že ze strany policie je věnovaná 

velmi malá pozornost a pečlivost při prověřování skutečností nasvědčujících spáchání 

přestupku. Zanedbání např. při ohledání místa činu či vytěžení případných svědků 

způsobí nenahraditelné škody při pozdějším prokazování viny obviněného z přestupku. 

Rovněž provádění úkonů nutných z hlediska dokazování při správním řízení, je ztíženo 
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často nemalým časovým odstupem. Svědecké výpovědi jsou nepřesné, videozáznamy 

jsou smazány nebo nahrazeny jinými atd. 

3.2. Doručování 
 

Nová úprava správního řádu si klade za cíl nápravu toho, aby měly správní 

orgány k dispozici efektivní nástroje, kterými by mohly dotčené osoby donutit, aby 

svým jednáním nezdržovaly průběh řízení a nepřispívaly ke zmaření vydání rozhodnutí 

v zákonem stanovené lhůtě. Zároveň je však třeba uvést, že správní orgán musí 

zajišťovacích prostředků využívat vždy pouze v těch případech, kdy je to nezbytně 

nutné, a volbu konkrétního institutu, který použije, musí provést vždy takovým 

způsobem, aby nedocházelo k nadbytečnému zatěžování dotčených osob, tedy  

v souladu s požadavky zásady subsidiarity. Výčet zajišťovacích prostředků je taxativní a 

správní orgán nemůže použít, s výjimkou neformálních úkonů, žádných jiných institutů. 

Všechny tyto prostředky lze využít teprve po zahájení řízení. 

Zákon dává správnímu orgánu možnost předvolat osobu, jejíž osobní účast je při 

úkonu v řízení k provedení tohoto úkonu nutná. Správní orgán bude tohoto ustanovení 

využívat nejčastěji ve vztahu k účastníkům řízení a svědkům, ale vedle těchto osob může 

předvolat kohokoliv jiného, je-li to k provedení úkonu nezbytně nutné. 

Nový správní řád výslovně klade na předvolání požadavek písemné formy. 

Předvolání se musí doručovat do vlastních rukou s dostatečným, zpravidla nejméně 

pětidenním předstihem. Pokud tedy v řízení nehrozí nebezpečí z prodlení, bude třeba, 

aby správní orgán předal předvolání k poštovní přepravě zhruba 15 dnů před datem, kdy 

má proběhnout úkon, ke kterému je dotčená osoba předvolávána. Pokud předvolání 

splňuje všechny formální požadavky a má všechny předepsané obsahové náležitosti, je 

ten, komu je doručováno, povinen výzvě v něm obsažené vyhovět a na předvolání 

správního orgánu se dostavit. Jedinou výjimkou je situace, kdy předvolaný má závažné 

důvody pro to, aby se nedostavil. V takovém případě, je jeho povinností bezodkladně se 

správnímu orgánu omluvit. 

Povinnost doručit písemnost má správní orgán, který jí vyhotovil. Může tak 

učinit sám prostřednictvím kteréhokoliv ze svých zaměstnanců, jenž by měl při tomto 

úkonu statut úřední osoby a byl by oprávněn zjišťovat totožnost adresátů. Tento postup, 

stejně jako využití obecního úřadu v místě, kam se doručuje, případně Policie ČR 

či obecní policie, nebude zřejmě v praxi nejčastěji využíván. Stejně jako v současné 
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době lze i do budoucna předpokládat, že správní orgány budou při doručování nejvíce 

využívat služeb provozovatele poštovních služeb, tedy nejčastěji České pošty, ale 

správní orgán má možnost zvolit i jiného provozovatele, který bude poskytovat třeba 

levnější či kvalitnější služby, ovšem pouze za předpokladu, že bude schopen zajistit 

doručování způsobem, jejž správní řád u některých druhů písemností vyžaduje, tedy do 

vlastních rukou.  

Povinností správního orgánu není doručovat písemnosti na adresu trvalého 

pobytu fyzických osob či sídla právnických osob. Nově má před těmito adresami 

přednost adresa, kterou si sám účastník zvolí jako adresu pro doručování. Jako další 

projev přiblížení veřejné správy požadavkům veřejnosti, je nově umožněno doručovat 

veškeré písemnosti elektronicky. Takový způsob doručování ovšem vyžaduje jednak 

určitou úroveň technického vybavení, klade vyšší nároky na zabezpečení a k platnému 

doručení je nezbytná aktivní součinnost adresáta. 

Nový správní řád taxativně stanovuje, které písemnosti je nutné doručovat do 

vlastních rukou. Jedním z projevů zásady veřejné správy jako služby veřejnosti je nově 

upravený institut zmocněnce pro doručování, jenž není zástupcem účastníka řízení. Jeho 

jediným oprávněním je přebírání písemností, které se doručují do vlastních rukou jiné 

fyzické osobě. Účastník řízení může požádat o doručování písemností, jež se ze zákona 

doručují do vlastních rukou, jiným způsobem, např. běžnou poštovní zásilkou. Toho 

mohou využít např. obyvatelé menších obcí, kteří by jinak byli nuceni vyzvednout si 

písemnost na mnohdy vzdálené pobočce pošty ve městě. Kromě toho se účastník řízení 

může práva na doručování některých rozhodnutí úplně vzdát. 

Správní řád upravuje v souvislosti s doručováním písemností dvě skupiny 

adresátů, a to fyzické osoby a právnické osoby. U fyzických osob je potom ještě třeba 

rozlišovat, zda je jim písemnost doručována v souvislosti s jejich podnikatelskou 

činností. Potom mají stejné postavení jako právnické osoby. Tento rozdíl má zásadní 

vliv na situaci, kdy není v okamžiku doručování na dané adrese nikdo zastižen. Pouze 

fyzická osoba, které nebyla písemnost určená do vlastních rukou doručována 

v souvislosti s její podnikatelskou činností, může za splnění zákonem stanovených 

podmínek zvrátit fikci doručení a může požadovat prominutí úkonu, který díky tomu,  

že správní orgán považoval písemnost za doručenou, zmeškala. 

V případě doručování písemností, kdy je třeba, aby bylo doručení doloženo, musí 

být zajištěn písemný doklad stvrzující, že písemnost byla doručena nebo že poštovní 

zásilka obsahující písemnost byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo.  Dodejka jakožto 



26  

písemný doklad stvrzující předepsané skutečnosti bude se všemi potřebnými údaji 

následně vrácena správnímu orgánu.  

Fyzickým osobám se má doručovat v prvé řadě na adresu, kterou si účastník 

zvolil, a dále na adresu jeho trvalého pobytu. V případě, že se jedná o záležitost týkající 

se podnikání, má být doručováno do místa podnikání. Jestliže o to účastník požádá, je 

třeba mu doručovat elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, a pokud jsou 

splněny všechny zákonem stanovené předpoklady, musí mu správní orgán vyhovět.  

Fyzické osobě lze ovšem doručit kdekoli, např. na pracovišti nebo na veřejném 

prostranství. Tento způsob lze využít v takových případech, kdy se dotyčný vyhýbá 

doručení. [2] 

3.2.1. Řádné doručení  
 

V případě nezastižení adresáta se písemnost uloží u správního orgánu, který ji 

vyhotovil nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb. Adresát se vyzve 

vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na 

jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost do 15 dnů vyzvedl. Nevyzvedne-li si 

písemnost do 15 dnů, písemnost se vrátí správnímu orgánu. Zároveň s oznámením se 

adresát písemně poučí o právních důsledcích, které bude mít jeho jednání, jestliže si 

písemnost nevyzvedne nebo znemožní doručení tím, že ji odmítne převzít nebo 

neposkytne dostatečnou součinnost. [2] 

3.2.2. Fikce doručení 
 

Nevyzvedne-li si adresát uloženo písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla 

k vyzvednutí připravena, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.  

Desetidenní lhůta se počítá od okamžiku, kdy byla písemnost opravdu připravena 

k vyzvednutí a kdy si ji tedy adresát reálně může vyzvednout. Neučiní-li tak, nastává 

tzv. fikce doručení (rovněž náhradní doručení), totiž, má se za to, že poslední den této 

lhůty je doručeno. 

Základním předpokladem správního řízení je vzájemná součinnost a spolupráce 

správních orgánů a účastníků řízení. V nemalé míře se správní orgány setkávají se 

snahou účastníků řízení ztížit, resp. znemožnit doručení úředních zásilek.  

Je však nutno přihlížet především k zásadě „Veřejná správa je službou veřejnosti“ 

a vždy zvolit takové řešení, které zajistí lepší ochranu práv dotčených osob.  
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Ústní jednání není obligatorní fází správního řízení. Správní orgán nařídí ústní 

jednání ve věci přestupku vyžaduje-li to povaha věci a přispěje-li se tím k jejímu 

objasnění. Správní orgán při opatřování podkladů pro rozhodnutí postupuje v těsné 

součinnosti s účastníky řízení. Těsná součinnost s účastníky řízení má prvořadý význam 

pro zjištění spolehlivých podkladů pro rozhodnutí. Právo navrhovat důkazy a jejich 

doplnění a klást svědkům a znalcům otázky je jedním z důležitých procesních práv 

účastníků řízení. Správní orgán je povinen dát účastníkům řízení možnost, aby se ještě 

před vydáním rozhodnutí vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí. [3] 

Předpokladem ústního jednání je řádné doručení předvolání účastníkům řízení či 

svědkům. V tomto případě nelze využít institutu náhradního doručení, neboť je žádoucí, 

aby se adresát dozvěděl o nařízeném ústním jednání a dostavil se k podání výpovědi do 

protokolu před správním orgánem.  

Problém: Zde narážíme na problém, kdy nemalá řada adresátů se v místě svého 

trvalého bydliště nezdržuje. Adresa trvalého pobytu je u nich pouze evidenční 

záležitostí, jako např. ohlašovna obecních úřadů (viz. ustanovení § 12  zákona  č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel). V uplynulém roce došlo opět k výraznému nárůstu 

zahájených správních řízení o zrušení trvalého pobytu v Mostě.  K 31. 12. 2007 bylo na 

adresu ohlašovny Magistrátu města Mostu, ulici Radniční 1, přihlášeno k trvalému 

pobytu celkem 879 osob, přičemž v roce 2006 jich bylo 779 a v roce 2005 568.  

Bezdomovci a osoby, které často migrují z jednoho bydliště do druhého, se tak 

stávají pro správní orgán nedosažitelní a tak i nepostižitelní za přestupek.  

 

3.3. Donucovací prostředky 
 

V případě, že účastník řízení či svědek byl správním orgánem řádně předvolán  

a na předvolání se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů nedostavil, může 

správní orgán využít donucovacího prostředku.  

 

Donucovací prostředek – jde o procesní opatření donucovacího charakteru, jímž může 

správní orgán působit účinně na osoby, které ruší nebo ohrožují průběh správního 

řízení. Jeho účelem je čelit především zbytečným průtahům a nedostatku součinnosti 

osob zúčastněných na správním řízení.  
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Mezi donucovací prostředky patří: 

• předvedení 

• pořádková pokuta 

 

3.3.1. Předvedení  
 

Nedostaví-li se účastník nebo svědek bez náležité omluvy nebo bez dostatečných 

důvodů na předvolání správního orgánu, může správní orgán rozhodnout o jeho 

předvedení. Nově u předvedení postačuje pouze jedno neúspěšné předvolání, správní 

orgán nemusí před tím, než k předvedení přikročí, činit opětovné předvolání. 

Předvedení je tak běžným prostředkem k zajištění účelu a průběhu jednání tam, 

kde správnímu orgánu i přes náležité předvolání neposkytují zúčastněné osoby 

potřebnou součinnost. Tento nástroj však lze použít pouze vůči účastníkům a svědkům, 

nikoliv již osobám dalším (zástupcům účastníků, tlumočníkům, znalcům) a to pouze 

proti účastníkům a svědkům procesně způsobilým.  

Předvedení na požádání správního orgánu zajišťuje obecní policie, Policie ČR 

nebo jiný ozbrojený sbor. Správní orgán by měl vždy brát v úvahu, že při předvedení 

dochází k zásahu do osobnostních práv předváděného. Účelem předvedení je zajistit 

v řízení přítomnost osob, které neuposlechly předvolání správního orgánu.  

Správní orgán může institutu předvedení využít za splnění určitých podmínek. 

Svědkovi nebo účastníku řízení se podaří řádně doručit předvolání k ústnímu jednání 

tak, že si jej osobně převezme a podepíše doručenku a i přesto se k řízení bez omluvy 

nebo důležitého důvodu nedostaví. [2] 

Problém: Předváděné osoby se však nemusí v místě bydliště zdržovat. Mohou být 

v zaměstnání a nebo neotevřou své bytové dveře a s policií nespolupracují. V takových 

případech se tento donucovací prostředek míjí účinkem. 

3.3.2. Pořádková pokuta  
 

Pořádková pokuta je nejdůležitější a nejpružnější nástroj správního orgánu 

k zajištění průběhu a účelu správního řízení. Ve staré právní úpravě však nebyl příliš 

využíván, s ohledem na to, že maximální, zákonem č. 71/1967 Sb., stanovená výše 

pořádkové pokuty 200,- Kč byla směšná a uložení takové pořádkové pokuty na chování 

dotčených osob nemělo žádný efekt. Nová právní úprava však z pořádkové pokuty 
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vytvořila nástroj pro správní orgán skutečně efektivní, kdy posunula horní hranici 

pokuty k částce 50.000,- Kč.  

 Zákona hovoří jasně, správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou 

pokutu až do výše 50.000,- Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se 

bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu nebo navzdory předchozímu 

napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby. Naproti tomu však 

dodává, že pořádková pokuta se může uložit opakovaně, ale pouze v takové výši, aby 

nebyla v hrubém nepoměru k významu předmětu řízení. Z toho vyplývá, že přestože 

horní hranice pořádkové pokuty je nemalá, správní orgán zabývající se přestupky 

v oblasti veřejného pořádku se musí při jejich ukládání pohybovat v řádech stovek 

korun. [2] 

Problém: Při ukládání pořádkové pokuty nelze přihlížet k majetkovým poměrům 

dotčené osoby a proto pro některé osoby ztěžující postup řízení je výše pořádkové 

pokuty málo citelná a tudíž je pro ně přijatelnější obdržet pořádkovou pokutu, než se 

zúčastnit ústního jednání ve věci přestupku. Tento donucovací prostředek se rovněž míjí 

účinkem u nemajetných osob, např. bezdomovců.  

3.4. Zastoupení na základě plné moci 
 

Účastník má právo, v zásadě nikoliv povinnost, zvolit si zmocněnce. Zmocněncem 

může být osoba s právnickým vzděláním (advokát) nebo jakákoliv jiná osoba, která je 

způsobilá k právním úkonům. Zmocnění je dvoustranným právní vztah vznikající na 

straně jedné tím, že účastník zmocněnce k zastupování své osoby zmocní, a na straně 

druhé přijetím tohoto zmocnění zmocněncem. Ke zmocnění nemusí dojít písemnou 

formou, postačí zmocnění ústní. [2] 

Zmocněnec vystupuje a jedná v řízení jménem zastoupeného a z jeho jednání 

nabývá práva a povinnosti přímo zastoupený. Jde tedy o zastoupení přímé.  

Problém: Zvolení advokáti však nejsou vázáni pouze u jednoho klienta a jejich 

přítomnost u správního jednání je často narušována nutnou účastí na jiných jednání 

např. u soudu nebo jiného správního orgánu. Dochází k jejich omluvené neúčasti  

a jednání je odročováno a prodlužováno.   
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3.5. Ochrana osobních údajů 
 

Potřeba přesně identifikovat účastníky správního řízení plyne už ze samotného 

faktu, že by bylo protismyslné jednat s někým jako s účastníkem, aniž  by bylo zřejmé, 

že jím tato osoba skutečně je. Obdobně to platí i o jiných tzv. dotčených osobách, tj. 

těch, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případu týká. 

Rozsah údajů, které lze k tomuto účelu použít, musí vyhovovat požadavku, aby 

byl účastník určen co možná nejpřesněji, současně však i principu, že použít je možno 

pouze ty údaje a v takovém rozsahu, který je k jeho určení nezbytně nutný. Minimální 

rozsah osobních údajů potřebný k identifikaci fyzické osoby představuje jméno, 

příjemní a datum narození a v daném případě patří mezi tyto údaje rovněž adresa jeho 

trvalého pobytu. K upřesnění identifikace účastníka lze použít dále např.  jeho 

akademický titul, nikoli však rodné číslo, protože zákon jeho použití nepředpokládá.  

Problém: Pro správní řízení jsou však tyto identifikační údaje nedostačující. 

Osoby páchající velké množství přestupků velmi často mění své bydliště. Rovněž 

změnou příjmení, např. po sňatku, se tyto identifikační údaje změní a pro správní orgán 

se tato osoba jeví, jako nová a v minulosti nepostižená. Problém pak nastává při 

podávání zprávy o pověsti orgánům činným v trestním řízení. Dochází k rozporům 

zejména u třetího identifikačního údaje a to je bydliště. Zprávy proto bývají často 

neúplné a nepřesné. Tyto nedostatky by se vyřešily užitím dalšího identifikačního údaje 

a to rodného čísla.  

 

3.6. Prekluze 
 

Uplynutím lhůty jednoho roku ode dne spáchání přestupku nelze ve správním 

řízení pokračovat a přestupek je tzv. v prekluzi. Z praktického hlediska je lhůta jednoho 

roku velmi krátká. Vezmeme-li v úvahu, že účastník řízení nespolupracuje a správní 

orgán je nucen využít veškeré možnosti, jak dovést řízení ke zdárnému konci, lhůta 

jednoho roku je velmi svazující. Na doručení obsílky s předvoláním na jednání je nutné 

ponechat lhůtu 15 dnů.  Jednání se často z různých důvodů odročuje (omluva pro 

nemoc, omluva právního zástupce, nedoručení předvolání svědkům nebo účastníkům 

řízení, nezdařené předvedení dotčené osoby).  
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3.7. Veřejné pohoršení 
 

S ohledem na stávající znění § 47 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích („vzbudí 

veřejné pohoršení“) nelze efektivně stíhat výtržnictví a veřejné pohoršení, nejde-li  

o trestný čin. A to přes skutečnost, že většina občanů dokáže velmi dobře rozlišovat, 

které jejich jednání nebo chování je či není pohoršlivé.  

Za stávající úpravy lez stíhat veškerá jednání, která lez kvalifikovat jako vzbuzení 

veřejného pohoršení, v podstatě jen v blokovém řízení nebo je-li pachatel srozuměn 

s nepřijatelností svého jednání a nehodlá-li podat odpor proti příkazu nebo odvolání 

proti rozhodnutí. U banálních, leč občany obtěžujících jednání typu vykonávání potřeby 

na zastávce MHD, polehávání pozvracené osoby na frekventované ulici, opilecké 

pokřikování a obtěžování zákazníků ze strany povalečů před supermarketem atd. nelze 

po policistech, strážnících ani po obcích spravedlivě požadovat, aby prováděli mezi 

občany „anketu“, zda  byli subjektivně pohoršení, zda je k údajnému pohoršení nevedou 

postranní úmysly a zda jsou ochotni účastnit se minimálně několikaměsíčního řízení 

v pozici svědka, konkrétně v řízení o přestupku asociální osoby, jíž lze uložit max. 

1000,- Kč pokutu, aniž lze této osobě zakázat vstup na míst, kde přestupky obvykle 

páchá. Dodejme, že dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o přestupcích lze zakázat vstup 

pouze do restaurací, sportovních hal, koncertních síní, tzn. uzavřených prostor. 

Notorického přestupce tak nelze trvale (úředně) vykázat z prostor před nádražím, 

prodejnou potravin, z místního parku apod. jakkoliv by to asi bylo účinnější řešení než 

ukládání pokut.  

Definice skutkové podstaty § 47 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích by si proto 

zasluhovala revizi, a to zejména s ohledem na oblibu, s níž Ústavní soud na zmíněné 

nefunkční a v praxi neúčinné a nevymahatelné ustanovení odkazuje. Dle trestního 

zákona je postihováno výtržnictví a jiné pohoršlivé jednání bez ohledu na subjektivní 

mínění náhodných kolemjdoucích – podstatná je veřejnost a neslušnost páchaného 

skutku. Za stávající úpravy též nelze využít policistů nebo strážníků jako svědků 

 (jakkoliv policista nebo strážník nemůže být „pohoršen“ – svědomitého policistu či 

strážníka by mělo pohoršovat každé neslušné nebo nezákonné jednání – může být 

v jiných řízeních příslušník ozbrojených složek svědkem jako každý jiný, a obecní 

úřady i soudy svědectví policistů a strážníků hojně využívají).  

Revizi by si zasloužil i § 17 odst. 1 zákona o přestupcích, neboť řada deliktů 

páchaných (mj.) pod vlivem alkoholu se z uzavřených prostor (restaurací) přesouvá na 
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rozličná veřejná prostranství, což zákonodárce v roce 1990, tzn. před více jak 15 lety, 

nemohl předpokládat.  

3.8. Přestupky majetkové 
 

U majetkových deliktů se obce opakovaně setkávají se sériově páchanými 

drobnými krádežemi do 5.000,- Kč (příp. do 500,- Kč v případě pachatelů obávajících 

se postihu za § 247 odst. 1 písm. e) trestního zákona – tzv. „éčkarů“). Nejedná se o 

krádeže z nouze, ale o krádeže „na výdělek“ (drahé sýry nebo uzeniny, nářadí, domácí 

spotřebiče, kosmetika atd.), za něž si pachatelé opatřují drogy, levný alkohol nebo 

cigarety. V součtu činí škoda tisíce až desetitisíce Kč, pokud však pachatel prochází 

více správními obvody, z nich každý řeší pouze jedno dílčí jednání, jedná se jako by 

stále o přestupky, jakkoliv je zde páchán pokračující trestný čin ve smyslu §  89 odst. 3 

trestního zákona. Obec ani policie nemá zpravidla možnost se o souběžně probíhajících 

řízení dozvědět.  

Podobná situace panuje u tzv. „újezdů“ od benzinových čerpacích stanic, kde 

Policie ČR poskytne obci záznamy z bezpečnostních kamer, resp. zpracované spisy 

týkající se těch případů, kde se řidiče podařilo odhalit (cca 20% všech újezdů). Z tohoto 

množství se opět  jen v cca ¼ případů podaří prokázat úmysl poškodit jiného na 

majetku, resp. obohatit se na úkor cizího majetku. Existují však pachatelé, kteří zcela 

programově objíždějí benzinové čerpací stanice v širokém okolí, příp. po určitém trase 

nebo mimo své trvalé bydliště, a škoda jimi způsobené dosahuje až desítek tisíc Kč, byť 

mají max. několik záznamů o přestupku v různých správních obvodech.  

Další slabinou zákona o přestupcích je nedokonalý § 50, např. nemožnost stíhat 

spolupachatelství krádeže, kdy spolupachatel „jen“ ukrýval věci v prodejně do tašky, ale 

pokladním prostorem bez zaplacení prošel někdo jiný a nebo hlídal a pomáhal při 

prodeji odcizených věcí. 

3.9. Přestupky proti občanskému soužití 
 

V oblasti přestupků proti občanskému soužití existují pachatelé, kteří jsou 

opakovaně stíhaní za fyzické napadení, a vždy se jedná o přestupek. Vážnější bývá 

situace, kdy i zlomená žebra nebo trvale poškozené čichové ústrojí po zlomení nosu 

nebo např. kopání do břicha (nezanechávají zjevné známky zranění) jsou posuzovány 

jako přestupek.  
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Vážná situace je i v  oblasti domácího násilí, kdy i dvouleté fyzické napadání, 

doložené řadou lékařských zpráv, je nakonec kvalifikováno jako přestupek nebo kde 

opakované výhrůžky psychopatického násilníka nejsou brány vážně, dokud nejsou 

proměněny v trestný čin. I poměrně brutální útoky s rizikem dalšího opakování jsou 

obcím postupovány jako přestupek. Čím obtížnější prokazatelnost, tím spíše věc 

„skončí“ jako přestupek, byť by i jen zahájené trestní stíhání mohlo mít na pachatele 

určitý preventivní efekt. Proškolení policistů, policistek, státních zastupitelství i soudů, 

resp. porozumění problematice domácího násilí, je na zmíněných úrovních značně 

nerovnoměrné či spíše nedostatečné až zcela absentující. Věc řešená jako přestupek pak 

nejčastěji končí zastavením řízení, buď pro nedostatek důkazů nebo z důvodu přísného 

přístupu ze strany odvolacích a dozorových orgánů, argumentujících dle potřeby tu 

trestněprávní judikaturu Nejvyššího soudu, tu povinností zjistit „úplný“ stav věci nebo 

nutností vyhotovit ještě znalecký posudek. Než aby byla  respektována zásada volného 

hodnocení důkazů a osobní znalosti účastníků řízení a poškozených správním orgánem 

prvního stupně, jsou požadovány další (někdy i neproveditelné) důkazy.  

Pachatel tak může spokojeně vyčkávat data zániku odpovědnosti za přestupek, 

příp. cítit uspokojení ze skutečnosti, že oběť je minimálně další rok v jeho „dosahu“ 

skrze účastnická práva (právo klást otázky, být přítomen při všech výsleších a jiných 

úkonech, právo navrhovat další důkazy apod. ) 
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4. NÁVRHY ŘEŠENÍ ZEFEKTIV ŇUJÍCÍ PROCES 
PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKŮ 

4.1. Centrální evidence přestupků 
 

V současné době jednotlivé správní orgány provádí evidenci přestupků ve 

vlastní režii. Používají se softwarové produkty různých kvalit. Ve většině případů se 

výběr programu řídí množstvím finančních prostředků, které mají správní orgány k 

dispozici. Jako příklad jednoho z nabízených programů pro zpracování přestupků 

vidíme na obrázku 3.  

 

Obrázek 10 - Ukázka programu pro zpracování přestupků 

 

 

 

 

Velkou pomocí obcím i Policii ČR by bylo zřízení centrální evidence přestupků. 

Policie by neobtěžovala obce s ryze formální žádostí o pověst v místě trvalého pobytu, 

která má vypovídací schopnost blížící se nule a zároveň pro obce představuje pouze 

(nezanedbatelnou) administrativní zátěž. 

Rovněž tak by zasahující policisté měli online přístup k informacím, zda pachatel 

drobné krádeže byl nebo nebyl v minulosti projednáván za stejný skutek a zda se 
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nejedná o podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě, že se jedná pouze  

o přestupek a poškozené prodejně nevznikla majetková škoda na odcizeném zboží, např. 

poškozením obalu výrobku nebo odtržením zabezpečovacího zařízení z oděvu, a není 

pochyb o tom, že skutek se stal, mohla by být věc na místě vyřízena v blokovém řízení. 

Přínosem by to bylo hlavně u pachatelů, kteří se pravidelně nezdržují v místě svého 

pobytu a kteří vědomě neposkytují součinnost správnímu orgánu.   

4.2. Aplikace kamerových systémů 
 

Ve správním řízení se ve velké míře používá jako důkazní prostředek svědecká 

výpověď zasahujících policistů. Postavení policistů jako svědků, je na stejné úrovni 

jako svědecká výpověď jakéhokoliv jiného občana. Z tohoto důvodu dochází k situaci, 

kdy např.  zasahující  dvoučlenná hlídka policistů svědčí proti výtržníkovi, který má na 

své straně větší počet svých „příznivců“. Bohužel zde platí nepsané pravidlo, kdo má 

více svědků, vyhrává. Velkou pomocí při dokazování v těchto případech by byla např. 

videonahrávka. Správní orgán by nemusel vyslýchat policisty, kteří by mohli tento čas 

využít prospěšněji. Nehledě na to, že s odstupem času je jejich svědecká výpověď 

zkreslená a nebo neúplná v souvislosti s větší četností obdobných zákroků.  Rychlý 

rozvoj moderní komunikační, lokalizační, monitorovací a záznamové video a audio 

techniky umožňuje takto vybavit nejen policejní vozidla, ale i samotné policisty tak,  

aby jim to nebránilo v jejich práci.  

Kamerové systémy se stávají stále častějším doplňkem našeho života. V domácím 

prostředí slouží k monitorování dění v domě a jeho okolí (hlídání malých dětí, zahrady, 

vjezdu do domu, garáže, ....). Upozorňující nápis o monitorování prostoru je  

preventivním a odstrašujícím prostředkem. Samotný kamerový záznam je pak velmi 

podstatným důkazním prostředkem v případě protiprávního jednání.    

4.3. Setkání s policisty 
 

Důležitým krokem pro zlepšení přestupkového řízení je správná motivace  

a komunikace s policisty Policie ČR, ale i se strážníky městské policie. Samotní 

policisté jsou velice důležitým článkem v procesu prokazování jednání nasvědčujícímu 

spáchání přestupku. Policisté a strážníci jsou ve většině případech první, kteří se dozví o 

možném spáchání přestupku. Jsou to oni, kteří na místě provádějí úkony k zajištění 

důkazů a to ohledání místa činu a vytěžení případných svědků. Jejich práce je důležitá 
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pro samotné dokazovací řízení. Je samozřejmé, že se policisté a strážníci neúčastní 

řízení o projednávání přestupku a proto nemohou znát problémy, které vzniknou při 

řízení. Z tohoto hlediska se nabízí uskutečnit, ne jedno, ale více po sobě následujících 

jednání pracovníků správního orgánu se samotnými policisty, kteří jsou v přímém 

kontaktu s přestupci, ale i s poškozenými a svědky a nastínit jim problémy, kterých by 

se měli vyvarovat a rovněž je nasměrovat tak, aby jejich práce nebyla zbytečná a 

přestupek se na základě zbytečné chyby nepodařilo prokázat.    

4.4. Mediální kampaň 
 

Ze zkušeností víme, že samotní občané jsou velmi málo seznámeni s podstatou 

přestupku. Větší povědomost mají díky médiím o přestupcích v dopravě. Přestupky 

veřejného pořádku nejsou tak medializovány a občané v častých případech vůbec 

netuší, že jejich jednání může zakládat podezření ze spáchání přestupku. Toto se týká 

např. přestupku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona, kde 

přestupku se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nálezem. Za tento přestupek lze uložit 

pokutu do výše 15 000,- Kč. Tento přestupek se zdá mnohým lidem jako malicherný, 

ale možný postih by byl pro ně velmi citelný.  Jistě každý, kdo by našel věc nikoli malé 

hodnoty a vystavil by se možnosti trestního stíhání, tuto věc dobrovolně vydá na 

příslušném oddělení policie a nebo na obecním úřadě. Pokud však najde věc malé 

hodnoty, např. mobilní telefon nebo prstýnek, nepovažuje již za nutné tuto věc 

odevzdat. Není výjimkou, že někteří sociálně slabší občané obchází kontejnery  

na komunální odpad a hledají věci, které by mohli později zpeněžit. I v těchto případech 

se však jedná přestupkové jednání. Málokdy se však toto jednání stíhá s ohledem  

na finanční situaci těchto přestupců.   

Rovněž tak nejsou v povědomosti občanů povinnosti uložené v obecně závazných 

vyhláškách obce.  

Z těchto důvodu by bylo vhodné vydávat více článků týkajících se této 

problematiky. Občané by jistě uvítali více informací z průběhu správního řízení. Rovněž 

tak informace o nejběžněji páchaných přestupcích, ale i zajímavosti z této problematiky. 

Uvedené články by mohly obsahovat i různé rady, co může občana potkat na ulici,  

ale nejen tam, a jak se může proti tomu bránit.  

Vysvětlením problematiky přestupkového řízení lze odstranit kolikrát zbytečná 

oznámení občanů, kdy si i oni uvědomí zbytečnost svého jednání, ale pak je často pozdě 
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zpětvzetí oznámení. Rovněž tak lze odstranit obavy občanů z podání svědecké 

výpovědi.   
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5. ZÁVĚR – ZHODNOCENÍ PRÁCE, NÁVRHY NA DALŠÍ 
POSTUP ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 
 

Cílem mé práce bylo zjistit, jaký vliv mají některé problémy vyskytující se 

v řízení o přestupcích na efektivnost přestupkového řízení. Z provedené analýzy 

vyplynulo, že přestože v období let 2002 – 2007 proběhlo několik novelizací 

přestupkového zákona a zároveň od 1. ledna 2006 nabyl účinnosti nový správní řád 

zákon č. 500/2004 Sb., na efektivnost přestupkového řízení tyto změny neměly 

významný vliv.  

Změny typu navýšení možné hranice pokuty, problém neřeší, zvlášť, když  

obviněnému z přestupku nelze jeho zaviněné jednání dokázat. Rovněž tak navýšení 

pořádkové pokuty, kdy správní orgán nemůže využít celou její možnou výši, neboť 

uložená pořádková pokuta nesmí být v hrubém nepoměru k závažnosti přestupku.  

Přestupkové řízení, přestože se zabývá zaviněným jednáním malé společenské 

nebezpečnosti, je velice administrativně náročné a složité.  Maximální lhůta jednoho 

roku pro vyřízení přestupku je v souvislosti s náročností administrativy neadekvátní. 

Pokud obviněný z přestupku využije všech zákonem povolených možností pro svou 

obhajobu, není v silách správního orgánu dodržet tuto lhůtu a úspěšně ukončit řízení.  

Po uplynutí jednoho roku zanikne možnost přestupek projednat a řízení se zastaví. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné tuto lhůtu prodloužit na dobu nejméně dvou let.  

V průběhu řízení se klade velká váha na presumpci neviny obviněného 

z přestupku a jakákoli pochybnost je ve prospěch obviněného. Oproti tomu se klade 

velmi malá důležitost na dokumenty a záznamy vypracované Policií ČR. Všechny 

výpovědi sepsané na Policii ČR je správní orgán nucen opětovně převyslechnout. 

Všechny výpovědi sepisované na Policii ČR jsou ve většině případů bezprostředně po 

spáchaném přestupku a všechny pozdější výpovědi jsou již zkreslené a neúplné. Rovněž 

tak nelze brát jako důkazní prostředek úřední záznam Policie ČR. Výpověď 

zakročujícího policisty má stejnou váhu, jako výpověď jakéhokoli jiného svědka. 

Specielně přestupky proti veřejnému pořádku se z toho důvodu odloží nebo zastaví, 

protože v řízení dojde k tvrzení proti tvrzení. Výpověď policisty by měla mít  

ve správním řízení větší důležitost a větší váhu při rozhodování o vině obviněného 

z přestupku. Nedocházelo by pak k situacím, kdy v případě projednání přestupku má 

správní orgán k dispozici pouze výpovědi svědků a větší počet svědků na straně 

výtržníka způsobí jeho neprokazatelnost a tudíž i beztrestnost. Podle mého názoru je 



39  

současná legislativa nedostatečná v tom směru, že se příliš úzkostlivě chrání práva 

obviněného z přestupku a zároveň se opomíjí práva „postižených“ protiprávním 

jednáním.  

Pro zlepšení správního řízení a eliminování problémů, které se vyskytují při 

projednávání přestupků by bylo vhodné o problémem informovat nadřízený orgán 

krajský úřad, který metodicky prvoinstanční správní orgány vede a provádí nad nimi 

dozor. Rovněž tak hovořit o uvedených problémech při pravidelných setkáních se 

zástupci Policie ČR a společně hledat možná řešení a opatření.   

Problematika přestupkového řízení se dá rozebrat z několika možných pohledů. 

Jako další se nabízí např. přehled sankcí, které je možné uložit za přestupky v oblasti 

veřejného pořádku a  následná analýza skutečné výše ukládaných pokut. Jejich tvrdost  

a schopnost působit na osobu přestupce a jeho nápravu. S tím ovšem souvisí i platební 

kázeň a vymahatelnost uložených pokut.  
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