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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá procesem ukládání sankcí za přestupky s cílem poukázat 

na nedokonalost současného právního systému. Teoretická část obsahuje popis právní 

úpravy, která reguluje oblast přestupků a jejich postih, definice základních pojmů, popis 

jednotlivých fází přestupkového řízení a v neposlední řadě se zaměřuje na samotné 

ukládání sankcí, jeho principy a na funkci sankcí z ekonomického hlediska. Praktická část 

se věnuje hodnocení ekonomických nákladů na samotné přestupkové řízení u konkrétních 

obcí. 

 

Klíčová slova: přestupek, přestupkové řízení, sankce, správní orgán, veřejnoprávní 

smlouva 

 

Summary 

The thesis is concerned with the process of sanctions assessing for the offences 

aimed at imperfection of existent law system. The teoretical part includes legal form 

description, which regulate the offences field and their sanction, basic concepts definition, 

each stage of offences process description and finaly is focused on sanctions assessing, its 

procedure and economical function. Practical part follow the economical costs evaluation 

for offences process in particular place. 
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1. Úvod, cíl práce 

V České republice je zhruba šest tisíc obcí. Pokud jde o pojem „obec“, není to 

v ţádném případě synonymum pro pojem „vesnice“, jak by si mohli někteří lidé myslet. 

Ostatně i Praha, Brno, Ostrava je obec! Jsou zde však i takové obce, které mají pouze 

několik málo desítek obyvatel. Co to pojem obec vlastně znamená, kdyţ si jej nemáme 

plést s pojmem vesnice? Pojem obec totiţ neznamená vesnici nebo dědinu, jak říkají na 

Moravě, pojem obec je právní „terminus technicus“ definovaný v zákoně o obcích.    

Jedná se o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). A tento zákon říká 

jednak v § 1, ţe „Obec je základním územním společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce“, jednak v § 2 odst. 1, ţe „Obec je 

veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající“. Ostatně i Praha je obec! Jsou 

zde však i takové obce, které mají pouze několik málo desítek obyvatel.  

K těmto právním definicím zákona o obcích bychom měli ještě dodat, ţe obec je 

nejniţším jednotkou veřejné správy. A tato veřejná správa se pak dělí na samosprávu a 

státní správu. Pokud jde o obecní samosprávu, hovoříme zde o samostatné působnosti 

obce. Pokud jde o státní správu, hovoříme o přenesené působnosti obce, kdy obec, jako 

nejniţší správní jednotka státu na základě příslušných zákonů parlamentu České 

republiky a dalších právních předpisů zajišťuje výkon a realizaci těchto předpisů na 

vlastním území obce. 

Podle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích „starosta 

zastupuje obec navenek“ a tedy jako starosta kaţdé obce nese vůči státu odpovědnost za 

to, ţe na území jeho obce bude vykonáno všechno, co zákony, nařízení, vyhlášky 

ministerstev a další všeobecně právní předpisy direktivně určují pro celé území České 

republiky.  

A jednou z těchto povinností, které stát uloţil všem zhruba šesti tisícům starostů 

obcí je zajistit výkon přestupkové správní agendy za správní obvody jejich konkrétních 

obcí. Jakým způsobem starostové jednotlivých obcí tuto povinnost, kterou mají 

uloţenou státem, splní, je jiţ na kaţdém z nich. V praxi má starosta ale pouze dvě 

moţnosti: buď ve své obci zřídí vlastní přestupkový orgán, anebo uzavře tzv. 

veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí, která tento přestupkový správní orgán zřídila sama 

a za tyto sluţby jí bude platit. 

Jako příklad můţeme uvést město Chomutov, které má vlastní přestupkový 
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správní orgán a proto řeší přestupky, respektive vykonává přestupkovou agendu i za 

mnohé menší obce ve svém okolí, které vlastní přestupkový orgán nemají. Samozřejmě, 

ţe ani město Chomutov tuto sluţbu pro tyto menší obce nedělá zadarmo. Podle 

současných veřejnoprávních smluv z roku 2009, kaţdá takováto menší obec zaplatí 

městu Chomutov za řešení kaţdého jednoho přestupkového případu částku 1 800 Kč. 

Kromě toho – samozřejmě – ţe Statutárnímu městu Chomutov zůstávají rovněţ i 

všechny pokuty a poplatky za náklady správního řízení, které přestupcům a případně i 

dalším osobám v souvislosti s řešením jednotlivých přestupků uloţí.  

Vzhledem k tomu, ţe náklady provozu přestupkového správního orgánu jsou dosti 

vysoké a to dokonce i tehdy, pokud lidé vykonávající jeho agendu pracují zadarmo 

(jako čestnou funkci), dá se říci, ţe tento způsob řešení přestupkových věcí je pro malé 

obce finančně výhodný a z tohoto pohledu většina malých obcí raději uzavře 

veřejnoprávní smlouvu s nějakou velkou obcí nebo městem a pak mu za to raději platí. 

To je potom pro malou obec finančně mnohem levnější, neţ kdyby se pokusila zřídit 

svůj vlastní správní orgán.  

Správní orgán je orgán sloţený z několika členů, kteří přijímají rozhodnutí 

kolektivně. Je zřizovaný na základě zákona, který mu svěřuje pravomoc a působnost a 

bývá tří a vícečlenný. Právní úprava obsaţená ve správním řádu je úpravou obecnou, 

příslušné zákony mohou stanovit odchylky, které budou mít před obecnou úpravou 

přednost. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, vede řízení před tímto orgánem 

předseda, případně člen, na kterém se orgán usnesl. Velmi často se takový orgán nazývá 

komise. Je však nutno připomenout, ţe komise jako správní orgán, který je nadán 

působností při rozhodování ve správním řízení, není totoţná s komisí jako orgánem 

územního samosprávného celku.
1)

  

Cílem mé práce je zhodnocení problematiky ekonomických nákladů na 

zabezpečení výkonu přestupkové správní agendy za správní obvody konkrétních malých 

obcí, kterou jsou nuceni starostové jednotlivých obcí zajistit.  

Zaměřil jsem se na malé obce, které mají do 1 500 obyvatel a jejichţ struktura 

v problematice pro rozhodování na zabezpečení výkonu přestupkové agendy je téměř 

totoţná. Svou analýzou sleduji poslední vývoj neustálého zvyšování ekonomických 

nákladů a negativní vlivy v oblasti přestupkového správního řízení. 

                                                 
1)

  http://henryklahola.nazory.cz/prk.htm [cit.2009-09-11]. 
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2. Současná legislativa v oblasti správního řízení 

Celou oblast týkající se ukládání sankcí upravuje zákon č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích). Zákon má 

čtyři části, přičemţ první, „Obecná část“ definuje základní pojmy jako přestupek, 

sankce a další. Část druhá, „Zvláštní část“ obsahuje konkrétní výčet přestupků a sankcí. 

Třetí část „Řízení o přestupcích“ určuje, kdo má k výkonu této činnosti kompetence, 

průběh řízení a zjednodušeně řečeno upravuje proces řízení. Poslední, čtvrtou částí jsou 

„Společná, přechodná a závěrečná ustanovení“. 

Zákon o přestupcích úzce souvisí s dalšími prameny a tím je zákon č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.1. Přestupek – pojem a zákonné znaky 

„Podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za 

přestupek označeno v tomto nebo jiném zákoně a nejde-li o trestný čin nebo jiný 

správní delikt, který je postiţitelný podle zvláštních předpisů. Při určení odpovědnosti 

za přestupek je obecně nutno vycházet z určení těchto základních znaků:  

- protiprávní jednání (porušení povinnosti) uvedené v přestupkovém zákoně 

nebo jiném zákoně, se kterým zákon spojuje hrozbu určitou sankcí a které 

přísluší projednat správnímu orgánu; 

- zaviněné protiprávní jednání z nedbalosti, pokud zákon výslovně 

nestanoví úmyslné zavinění. 

Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuţ byl pachatel povinen 

podle okolností a svých osobních poměrů. K úmyslnému spáchání přestupku dochází 

tehdy, jestliţe občan chtěl (měl cíl) porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem nebo 

zájmy chráněné jinými právními předpisy, kdyţ věděl, ţe svým jednáním můţe 

chráněné zájmy porušit nebo ohrozit a pro případ, ţe je ohrozí či poruší, byl s tím 

srozuměn.“
2)

 

K nedbalostnímu spáchání přestupku dochází tehdy, jestliţe pachatel věděl, ţe 

svým jednáním můţe porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem nebo jinými 

                                                 
2)

 ČERVENÝ, Z.; ŠLAUF, V.: Přestupkové právo. 9. aktualizované vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2002. 

410 s. ISBN 80–7201-357–2. 
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právními předpisy, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, ţe takové porušení nebo 

ohroţení nezpůsobí. Dále jde o případ, kdy občan nevěděl, ţe svým jednáním můţe 

způsobit ohroţení nebo porušení zájmů chráněných zákonem nebo jiným právním 

předpisem, ačkoliv s přihlédnutím k okolnostem a osobním poměrům o tom mohl a měl 

vědět. 

2.2. Příslušnost k řízení o přestupcích 

Příslušnost k řízení o přestupcích upravují § 52 aţ 55 přestupkového zákona a § 5 

aţ 7 správního řádu. K projednávání přestupků jsou věcně příslušné: 

- obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí;  

- obecní úřady s rozšířenou působností; 

- orgány Policie ČR; 

- jiné správní orgány, určené zvláštními zákony. 

V rámci tzv. přenesené působnosti vykonávají obce státní správu v rozsahu a za 

podmínek, které stanoví zvláštní zákon. Přestupkový zákon stanoví v § 53 odst. 1 

přestupky, které mohou projednávat obce. Jde o přestupky proti pořádku ve státní 

správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní 

samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky 

proti občanskému souţití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných 

právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky na úseku 

vyhledávání, ochrany, vyuţívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod a lázeňských míst. Zvláštní zákony svěřují obcím 

projednávání přestupků i na úsecích, které nespravují. Je tomu tak ve smyslu § 24 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo podle § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Funkční příslušnost na úrovni obce 

„Přestupkovou agendu jako přenesenou působnost státní správy vykonává ve 

smyslu § 109 odst. 3 písm. b) zákona o obcích obecní úřad. Zastupitelstvo obce je 

vrcholným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a rada obce je výkonným 

orgánem v oblasti samostatné působnosti a nemohou proto rozhodovat o přestupcích. 

Rada obce ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zřizuje a zrušuje podle 

potřeby komise rady obce, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy. Ve 

smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích pak zřizuje odbory a oddělení obecního 
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úřadu a rozděluje pravomoc v obecním úřadu. 

Ve městech zpravidla zřizuje odbor pro vnitřní věci nebo odbor či oddělení 

přestupkového řízení a pověřuje je vyřizováním přestupkové agendy. Ve většině 

případů vykonává přestupkovou agendu komise k projednávání přestupků. Ta je 

zvláštním orgánem obce podle § 108 odst. 1 obecního zřízení. Zřizuje jí starosta, 

jmenuje a odvolává její členy podle § 106 obecního zřízení (Příloha č. 1). 

Na základě ustanovení § 103 odst. 4 písm. c) zákona o obcích můţe starosta obce 

po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit některé komisi rady obce rozhodování 

o přestupcích, které je výkonem přenesené působnosti. Dochází k tomu v případě, kdy 

není zřízena samostatná komise jako zvláštní orgán k projednávání přestupků. Při 

vytváření těchto komisí rady obce musí být splněna podmínka § 53 odst. 3 

přestupkového zákona, ţe předsedou takovéto komise můţe být jen osoba s právnickým 

vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí k projednávání přestupků. V obci, 

kde není zřízena komise k projednávání přestupků, je příslušný k řízení o přestupcích 

obecní úřad. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník (je-li tato funkce 

zřízena) a další zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu podle jednotlivých úseků 

činnosti do odborů zřízených většinou ve městech.  

U malých obcí můţe řešit přestupky zpravidla sám starosta. U velkých obcí a měst 

můţe výkon přestupkové agendy zajišťovat komise pro projednávání přestupků, jako 

zvláštní orgán, komise rady obce nebo obecní či městský úřad. Zaměstnanec úřadu musí 

splňovat podmínku zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 

(zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů).  

Ověřování zvláštní odborné způsobilosti se uskutečňuje před zkušební komisí, 

sestavenou Institutem pro místní správu. Ke zkoušce přihlašuje obec uchazeče u 

Ministerstva vnitra prostřednictvím Institutu pro místní správu. Vydání osvědčení o 

zvláštní odborné způsobilosti v ţádném případě nenahrazuje doklady vzdělání a praxe 

určené pro jednotlivé funkce.  

Pověření orgánů nebo pracovníka obecního úřadu výkonem přestupkové agendy 

sleduje především urychlené vyřízení jednoduchých a jednoznačných přestupků. 

Nevylučuje však, aby sloţitější případy rozhodovala i nadále komise zřízená starostou.“
3)

 

                                                 
3)

 ČERNÝ, J.; HORZINKOVÁ, E.; KUČEROVÁ, H.: Přestupkové řízení. 8. aktualizované vyd. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2004. 681 s. ISBN 80-7201-457-9., str. 31. 
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2.4. Pověřené obecní úřady  

Pověřené obecní úřady jsou obecní úřady určené zákonem č. 314/2002 Sb., o 

stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 

Vedle přenesené působnosti stanovené § 61 odst. 1 písm. a) vykonává pověřený obecní 

úřad v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním 

obvodu určeném prováděcím předpisem. Správní obvody pověřených obecních úřadů 

stanoví vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

U přestupkové agendy vykonávají pověřené obecní úřady státní správu v rozsahu 

a za podmínek stanovených § 53 odst. 1 přestupkového zákona. Pokud orgán obce 

nezabezpečuje jemu svěřenou – přenesenou působnost, můţe obec uzavřít ve smyslu 

§ 63 odst. 1 zákona o obcích veřejnoprávní smlouvu s pověřeným obecním úřadem, 

který bude namísto obce v jejím správním obvodu přenesenou působnost vykonávat. 

K uzavření veřejnoprávní smlouvy je potřeba souhlasu krajského úřadu. Veřejnoprávní 

smlouva se po jejím uzavření zveřejní na úředních deskách obou obecních úřadu po 

dobu 15 dnů. Jestliţe by nebyla uzavřena takováto veřejnoprávní smlouva, rozhodne 

krajský úřad, ţe tuto nebo část přenesené působnosti bude pro tuto obec vykonávat 

pověřený obecní úřad, do jehoţ správního obvodu obec patří. Rozhodnutí krajského 

úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu obce, která 

nesplnila výkon státní správy. 

2.5. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

„Obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou obecní úřady stanovené 

v příloze 2 zákona č. 314/2002 Sb., které vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 

písm. a) a § 64 obecního zřízení vykonávají v rozsahu jim svěřeným zvláštními zákony 

státní správu ve stanoveném územním obvodu. 

U přestupkové agendy vykonávají státní správu podle § 53 odst. 1 přest. zákona., 

ale především podle § 53 odst. 2 přest. zákona, projednávají přestupky ve věcech, které 

spravují a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní 

orgány. Ve skutečnosti zahrnují celou přestupkovou agendu bývalých okresních úřadů. 

Dále obecní úřady obcí s rozšířenou působností vyřizují přestupkové případy podle  

§ 34 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích a další přestupky např. podle zákona 

číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody, zákona číslo 289/1995 Sb., lesní zákon, zákona číslo 449/2001 Sb., o 

myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud orgán obce neplní výkon státní správy svěřený mu jako přenesená 

působnost (§ 7 odst. 2 a § 61 obecního zřízení), rozhodne krajský úřad nařízením, ţe 

tuto agendu bude vykonávat pověřený obecní úřad, do jehoţ správního obvodu 

příslušná obec patří (Příloha č. 2). Rozhodnutí vţdy stanoví výši příspěvku státu, který 

obdrţí pověřený obecní úřad na plnění svěřených úkolů.  

Nejsou-li u některé obce vytvořeny podmínky pro projednávání přestupků a tak 

plnění přenesené působnosti, můţe obec, která vykonává přenesenou působnost ve 

stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností uzavřít veřejnoprávní smlouvu, 

podle níţ budou orgány obce s rozšířenou působností vykonávat přestupkovou agendu. 

Smlouva podléhá souhlasu krajského úřadu, musí být uzavřená písemně a obsahovat 

označení účastníků smlouvy, dobu trvání smlouvy, rozsah vykonávané agendy 

(přenesené působnosti na úseku přestupků) a způsob úhrady nákladů za tuto činnost 

(Příloha č. 3). Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení 

souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. V případech uzavření veřejnoprávní 

smlouvy, týkající se výkonu přestupkové agendy za obce s rozšířenou působností, je 

třeba k platnosti této smlouvy souhlasu ministerstva vnitra. 

Veřejnoprávní smlouva se zveřejňuje, a to jednak po dobu 15 dnů na úřední desce 

obce, která je smluvní stranou této smlouvy, jednak ve Věstníku právních předpisů 

příslušného kraje.“
4)

 

2.6. Orgány Policie ČR 

Orgány Policie ČR jiţ neprojednávají přestupky spáchané porušením předpisů o 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. K tomuto jsou nyní věcně příslušnými 

úřady obcí s rozšířenou působností, kdy přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu projednávají především odbory dopravy a silničního hospodářství 

městských úřadů a magistrátů. Policii ČR zůstala působnost k projednávání přestupků 

pouze na úseku zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve 

znění pozdějších předpisů (zákona číslo 222/2003 Sb.). 

Jiné správní orgány 

Zvláštní zákony stanoví, které jiné správní orgány jsou oprávněny projednávat 

                                                 
4)

 ČERNÝ, J.; HORZINKOVÁ, E.; KUČEROVÁ, H.: Přestupkové řízení. 8. aktualizované vyd. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2004. 681 s. ISBN 80-7201-457-9., str. 35. 
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přestupky. Jsou to především: orgány Policie ČR, finanční úřady, celní úřady, úřady 

práce, orgány Státní báňské správy, orgány Státní plavební správy, Okresní veterinární 

správy, katastrální úřady, zeměměřičské a katastrální inspektoráty, Česká inspekce 

ţivotního prostředí a další. 

2.7. Projednání přestupku 

2.7.1. Projednání přestupku bez uložení sankce 

„Jestliţe v průběhu řízení je naprosto zřejmé, ţe pouhé projednání přestupku je 

postačující ke zjednání nápravy obviněného, rozhodne správní orgán o vině, ale neuloţí 

ţádnou sankci. Tuto formu pouţije tehdy, jde-li o osobu jinak řádně se chovající, nebo 

osobu, která lituje svého přestupku a snaţí se odčinit škodlivý následek svého jednání, 

např. tím, ţe dobrovolně uhradí škodu, kterou způsobila. Tento závěr však nezprošťuje 

pachatele od zaplacení náhrady nákladů řízení a dává moţnost správnímu orgánu 

vyslovit povinnost náhrady škody, která byla včetně její výše spolehlivě zjištěna.“
5)

 

2.7.2. Napomenutí 

„Nejmírnější sankcí, kterou mohou správní orgány v řízení o přestupcích uloţit, je 

napomenutí. Lze je uloţit za kterýkoli přestupek. Svou podstatou je prostředkem 

morálního donucení. Nemá však velký význam, z pohledu pachatele se ničím neliší od 

pouhého projednání přestupku bez uloţení sankce. Ovlivňuje to i skutečnost, ţe se 

vyhlašuje neveřejně a není tedy veřejnou důtkou, pokud není řízení veřejné. 

Někdy ji pouţívají správní orgány proto, ţe vědí o nedobytnosti pokuty, která by 

správně měla být pachateli za přestupek uloţena. V praxi je tato sankce někdy chybně 

zaměňována za institut ústní domluvy. Jednou z podmínek pro vyřízení přestupku 

v blokovém řízení je skutečnost, ţe nepostačuje domluva. Naproti tomu napomenutí 

jako sankce můţe být pachateli přestupku uloţeno pouze individuálním správním 

aktem, jakým je rozhodnutí o přestupku. Proti napomenutí je navíc ve správním řízení 

přípustný řádný opravný prostředek – odvolání. Napomenutí lze uloţit společně se 

zákazem činnosti a propadnutím věci. Zákon vylučuje pouţít tuto sankci zároveň 

s pokutou. Napomenutí je moţné uloţit i v příkazním řízení. 

                                                 
5)

 ČERNÝ, J.; HORZINKOVÁ, E.; KUČEROVÁ, H.: Přestupkové řízení. 8. aktualizované vyd. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2004. 681 s. ISBN 80-7201-457-9., str. 112. 
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2.7.3. Pokuta 

Pokuta je jednou ze sankcí, kterou lze uloţit za přestupek. Bývá za přestupek 

nejčastěji ukládána a pouţívá se v případě, kdy by napomenutí nevedlo k nápravě. Ve 

zvláštní části přestupkového zákona (§ 21 aţ 50) jsou výslovně stanoveny horní hranice 

sazby pokut. Obdobně je tomu i u jiných zákonů, které mají ve svých ustanoveních 

postih za přestupky. Konkrétní výše pokuty je závislá na rozhodnutí příslušného 

správního orgánu. Při rozhodování o její výši se přihlíţí k závaţnosti přestupku, 

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

přestupek spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele. Správní orgán je 

téţ povinen zohlednit, zda a jakým způsobem byl pachatel přestupku pro týţ skutek 

postiţen v disciplinárním řízení. 

Horní hranice je výrazně diferencována. Pokud by ve II. části přestupkového 

zákona nebo příslušném zákonu nebyla stanovena výše pokuty, pak horní hranice je 

vţdy 1 000 Kč. U mladistvých se horní hranice pokuty sniţuje na polovinu, přičemţ 

však nesmí být vyšší neţ 2 000 Kč. 

Pokuta má ovlivnit pachatele tak, aby se v budoucnu podobného přestupku 

nedopouštěl. Zároveň má odrazovat i ostatní osoby od podobného protispolečenského 

jednání. Pokuta můţe dosáhnout cíle jedině za předpokladu, odpovídá-li závaţnosti 

spáchaného přestupku a znamená-li pro obviněného skutečnou újmu. Takový postup je 

třeba volit v případě, kdy pachatel získal přestupkem určitou výhodu, kterou je moţno 

hodnotově vyjádřit. Někdy by nízká pokuta pachatele spíše povzbuzovala k dalšímu 

protispolečenskému jednání, neţ aby jej odrazovala. Při ukládání pokuty se také 

přihlédne k platebním moţnostem pachatele.“
6)

 

2.7.4. Blokové řízení  

Podle přestupkového zákona i podle rozpočtových pravidel republiky jsou pokuty 

uloţené za přestupky příjmem obce, pokud její orgán buď rozhodoval ve věci v prvním 

stupni na úrovni obce nebo kraje, nebo vymáhal pokutu uloţenou jiným správním 

orgánem. Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají 

pokutové bloky od příslušného finančního úřadu, plyne-li výnos z pokut do příslušného 

státního rozpočtu, a od příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos z pokut do jeho 

rozpočtu nebo do rozpočtu obce. Pokuty uloţené za přestupky jiným správním orgánem 

                                                 
6)

 ČERNÝ, J.; HORZINKOVÁ, E.; KUČEROVÁ, H.: Přestupkové řízení. 8. aktualizované vyd. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2004. 681 s. ISBN 80-7201-457-9., str. 113. 
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jsou obdobně jako sankce za různé jiné správní delikty příjmem rozpočtu České 

republiky a placeny na účet příslušných finančních úřadů, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak.  

„Blokové řízení je tzv. zkrácené řízení o přestupcích. Provádí se v případě, kdy je 

přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a pachatel přestupku je ochoten zaplatit 

pokutu na místě. V případě nesplnění některé z uvedených podmínek se přestupek 

projedná obvyklým způsobem, popřípadě v příkazním řízení. Zákon o přestupcích 

umoţňuje projednat v blokovém řízení všechny druhy přestupků. Výjimkou jsou 

návrhové přestupky. Jedná se o přestupky proti občanskému souţití podle § 49 odst. 1 

písm. a), b) a c) a přestupky proti majetku podle § 50 odst. 1 přest. zákona spáchané 

mezi blízkými osobami.“
7)

  

V blokovém řízení lze uloţit pouze pokutu, nikoliv však jinou sankci. Blokové 

řízení nezná ochranná opatření ve smyslu § 16 přest. zákona, tj. omezující opatření a 

zabrání věci. Rovněţ nelze rozhodnout o povinnosti nahradit náklady řízení a o nároku 

na náhradu škody. 

Z projevu ochoty zaplatit pokutu je zřejmé, ţe pachatel uznává svou vinu a ţe se 

vzdává práva odvolání. Proto zákon stanoví, ţe se nelze odvolat proti uloţení pokuty 

v blokovém řízení. Uloţením pokuty je věc pravomocně skončena. 

Změnu nebo zrušení rozhodnutí o uloţení pokuty lze dosáhnout jen 

v mimoodvolacím řízení (§ 65 a 66 správního řádu) nebo obnovou řízení (§ 62 aţ 64 

správního řádu). U blokového řízení nejsou upraveny opravné prostředky, a proto 

pokutu uloţenou v blokovém řízení nelze soudně přezkoumávat v rámci správního 

soudnictví ani jiným způsobem. 

2.7.5. Blok na pokutu na místě nezaplacenou 

„Nemůţe-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na 

pokutu na místě nezaplacenou. Zároveň je poučen o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě 

její splatnosti a o následcích nezaplacení. Převzetí tohoto bloku potvrdí pachatel 

přestupku na zadní straně útrţku bloku. Pokuta nezaplacená ve stanovené lhůtě se 

vymáhá správní exekucí (§ 88 přest. zákona, § 71 aţ 78 spr. ř. a § 73 zákona o správě 

daní a poplatků).“
8)

 

                                                 
7)

 ČERVENÝ, Z.; ŠLAUF, V.: Přestupkové právo. 9. aktualizované vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2002. 

410 s. ISBN 80–7201-357–2. 
8)

 ČERNÝ, J.; HORZINKOVÁ, E.; KUČEROVÁ, H.: Přestupkové řízení. 8. aktualizované vyd. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2004. 681 s. ISBN 80-7201-457-9., str. 102. 
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2.8. Příslušnost v blokovém řízení 

„Ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny správní orgány, 

v jejichţ působnosti je projednávání přestupků a osoby jimi pověřené. Jsou to: 

1) orgány obcí. Projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které 

jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti 

veřejnému pořádku, proti majetku a proti občanskému souţití. Nezřídí-li 

zastupitelstvo obce obecní policii, můţe pověřit pracovníky obecního úřadu úkoly 

k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti. Tito 

pracovníci jsou podle § 86 odst. 2 obecního zřízení oprávněni mimo jiné ukládat 

pokuty v blokovém řízení; 

2) obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky ve věcech, které 

spravují a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné orgány. 

3) orgány určené přestupkovým zákonem nebo jinými zákony. Jsou to především; 

a)  orgány policie projednávají přestupky uvedené v § 86 písm. a) přest. zákona a  

§ 157a odst. 5 a § 157b zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky ve znění pozdějších předpisů; 

b) orgány státního odborného dozoru bezpečnosti práce, projednávají přestupky 

zahrnuté v § 86 odst. b) přest. zákona.; 

c)  orgány ochrany veřejného zdraví, stíhající přestupky proti pořádku ve státní 

správě na úseku zdravotnictví (§ 29 odst. 1); 

4) stráţníci obecní policie ukládají pokuty podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o obecní 

policii. Ukládají a vybírají tedy pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47 

a § 48 přest. zákona.), proti občanskému souţití podle § 49 odst. 1 písm. b) a c)  

přest. zákona a pokud jde o ublíţení na zdraví z nedbalosti nebo úmyslné ublíţení 

narušení občanského souţití vyhroţováním, újmou na zdraví, drobným ublíţením 

na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku a spočívajícím ve schválnostech 

nebo jiném hrubém jednání. Stráţníci obecní policie ukládají pokuty za přestupky, 

jejichţ projednávání je v působnosti obce a za přestupky proti pořádku ve státní 

správě ve smyslu § 86 písm. d) přest. zákona. 

Dále řeší v blokovém řízení přestupky proti majetku podle § 50 a na úseku před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 přest. zákona. Zákon o obecní policii 

zmocňuje stráţníky téţ ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky proti bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu podle § 22 přest. zákona. 
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5) veterinární inspektoři projednávající přestupky podle § 73 veterinárního zákona č. 

166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 

6) inspektoři České inspekce ţivotního prostředí oprávnění projednávat přestupky ve 

státní správě na úseku lesního hospodářství, ochrany ţivotního prostředí a za 

porušení jiných povinností v lesním hospodářství podle § 8 zákona č. 282/1991 Sb.; 

7) stráţ přírody projednávající přestupky na úseku ochrany přírody podle § 81 zákona 

č. 114/1992 Sb.; 

8) báňští inspektoři projednávající přestupky podle § 44 zákona č. 61/1998 Sb.,  

o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů; 

9) Česká obchodní inspekce, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, orgány 

hygienické sluţby, orgány veterinární sluţby, Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví a obecní ţivnostenské úřady, které projednávají 

přestupky podle § 24 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů; 

10)  celní úřady, ukládající sankce podle celního zákona č. 13/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů; 

11)  lesní stráţ ukládající a vybírající pokuty podle § 39 odst. 2 písm. b) lesního zákona 

č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

12)  myslivecká stráţ podle § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti; 

13)  další orgány podle zvláštních předpisů.
9)

 

2.9. Náklady na přestupkové řízení 

Obce při výkonu veřejné správy vedou celou řadu správních řízení, vyřizují 

mnoţství ţádostí, vydávají různá osvědčení a provádějí celou řadu dalších úkonů. Aţ na 

výjimky (zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., stavební řád, ţivnostenský zákon a další) 

obecní úřad postupuje vţdy podle správního řádu a v oblasti správních poplatků také 

podle zákona o správních poplatcích.  

Tam, kde je ukládána sankce ve formě pokuty za přestupek či správní delikt, nebo 

kde je vyţadován správní poplatek určený sazebníkem zákona  číslo 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, zpravidla nevznikají problémy. Obce však někdy řeší problém, 

zda lze nechat uhradit účastníkovi řízení i další náklady, které obci vznikly, např. 

                                                 
9)

 ČERNÝ, J.; HORZINKOVÁ, E.; KUČEROVÁ, H.: Přestupkové řízení. 8. aktualizované vyd. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2004. 681 s. ISBN 80-7201-457-9., str. 103. 
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protahováním řízení či neplnění procesních povinností účastníkem řízení, náklady 

vynaloţené na zajišťování přenesené působnosti nebo lze uloţit pokutu za uráţky nebo 

napadání úředníků a úřednic. Jakkoli tato řízení pro obce nejsou zpravidla výdělečná, 

lze účastníka řízení nejen přimět k aktivnější účasti na řízení, ale navíc výnosy z pokut 

mohou být pro obec alespoň částečnou kompenzací nákladů na vlekoucí se řízení.  

V případě finančních povinností ukládaných obcí lze platbu za provedené úkony 

poţadovat pouze na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Náhradu 

nákladů řízení či plnění jiných finančních povinností lze poţadovat opět jen v případech 

stanovených zákonem (např. správní řád, přestupkový zákon). Obec proto nemůţe 

vyţadovat úhradu jiných nákladů a finančních povinností, neţ které zákon stanoví, coţ 

se týká i nákladů na zajištění výkonu přenesené působnosti, neboť na tuto činnost obec 

jiţ obdrţela prostředky ve formě příspěvku na výkon přenesené působnosti, jakkoli je 

tento příspěvek zpravidla nedostatečný.  

2.9.1. Náklady řízení a pořádkové pokuty ve správním řízení 

„Náklady řízení upravuje správní řád v § 79 a účastníkovi řízení, který vyvolal 

porušení své právní povinnosti, se ukládá povinnost nahradit náklady správního řízení, 

které jsou stanoveny vyhláškou č. 520/2005 Sb., stanoveny paušální částkou ve výši  

1 000 Kč. Paušální částka se ve zvláště sloţitých případech, nebo pokud byl přibrán 

znalec z jiného oboru neţ psychiatrie, zvyšuje o 1 500 Kč. Pokud byl přibrán znalec  

z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 2 500 Kč. Pokud bylo 

přibráno více znalců, částky za znalce se sčítají. Paušální částka nákladů řízení po 

zvýšení podle tohoto odstavce můţe činit nejvýše 6 000 Kč. 

Před zahájením řízení lze taktéţ ukládat pořádkové pokuty aţ do výše 5 000 Kč 

tomu, kdo bezdůvodně odepře podání vysvětlení (§ 137 odst. 2 spr. ř.) a v zahájeném 

správním řízení lze ukládat pořádkové pokuty aţ do výše 50 000 Kč tomu, kdo závaţně 

ztěţuje postup řízení tím, ţe se bez dostatečné omluvy nedostaví na předvolání, nebo 

tím, ţe navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek (napadá svědky, vykřikuje při 

jednání) nebo neuposlechne pokynu úřední osoby. V rozhodnutí o uloţení pořádkové 

pokuty je třeba vţdy odůvodnit, v čem spočívá závaţné ztíţení. Závaţné ztíţení musí 

být dále zmíněno i ve výroku rozhodnutí a podmínka závaţného ztíţení musí být 

uvedena i v poučení předvolání, na které předvolaný nereagoval a na které se bude 

rozhodnutí o uloţení pořádkové pokuty odvolávat.  



    Josef Mráz: Ekonomická analýza vybraných problémů správního řízení přestupků 

2010 14 

 

2.9.2. Náklady řízení a pořádkové pokuty v přestupkovém řízení  

Při projednávání přestupku náklady řízení upravuje správní řád, ale i zákon o 

přestupcích, který má pro některé instituty zvláštní úpravu, coţ se týká i nákladů řízení  

(§ 79). Výše nákladů řízení je opět stanovena paušální částkou 1 000 Kč (vyhláška  

č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.). Tato částka se rovněţ zvyšuje o  

1 500 Kč, pokud byl v řízení přibrán znalec a pokud byl přibrán znalec z oboru 

psychiatrie, zvyšuje se částka o 2 500 Kč.   

V rámci řízení o přestupku lze téţ za splnění zákonných podmínek uloţit 

povinnost nahradit poškozenému škodu, je-li škoda i její výše spolehlivě určena a není 

dobrovolně nahrazena. Náhrada připadá poškozenému, obec tedy z jejího uhrazení 

nemá ţádný prospěch. 

Před zahájením řízení lze podezřelému z přestupku nebo jiné předvolané osobě 

rovněţ ukládat pořádkové pokuty aţ do výše 5 000 Kč, pokud se nedostaví k podání 

vysvětlení nebo pokud podání vysvětlení bezdůvodně odmítá (§ 60 odst. 2 přest. zákona). 

Zákon o přestupcích zde má speciální úpravu k úpravě obsaţené ve správním řádu).  

Po zahájení řízení lze obviněnému z přestupku (případně svědkům) ukládat 

pořádkové pokuty aţ do výše 50 000 Kč, pokud závaţně ztěţuje postup řízení tím, ţe se 

bez omluvy nedostaví na předvolání, nebo tím, ţe navzdory předchozímu napomenutí 

ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby (§ 62 spr. ř., zákon o přestupcích 

zde nemá speciální úpravu). Zahájeno je doručením oznámení o zahájení řízení  

o přestupku nebo dojitím návrhu na projednání přestupku na věcně i místně příslušný 

správní orgán. Jiné finanční povinnosti v řízení o přestupku nelze ukládat.  

2.9.3. Pozitiva a negativa řízení o uložení pořádkové pokuty 

Ukládání povinnosti nahradit řízení je pro obecní úřady rutinní záleţitostí, avšak 

pro obecní rozpočet záleţitostí nepříliš zajímavou. Prostorem pro získání příjmů na 

straně obce jsou tak rozhodnutí o pořádkových pokutách (podaří-li se je následně 

vymoci). Rozhodnutí o pořádkových pokutách navíc nejsou přezkoumávána v rámci 

správního soudnictví, coţ můţe vést odvolací orgány k větší vstřícnosti při jejich 

potvrzování v rámci odvolacího řízení. U pořádkových pokut je situace navíc mnohem 

přehlednější neţ u rozhodnutí ve věci samé, neboť o povinnosti např. dostavit se na 

předvolání zpravidla není pochyb, stejně jako o porušení této povinnosti.  

Pokud prvostupňový orgán dotyčnou osobu řádně předvolal, v předvolání ji řádně 

poučil a v rozhodnutí o uloţení pořádkové pokuty správně uvedl důvod jejího uloţení, 
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stejně jako se vypořádal s vysvětlením způsobu, kterým bylo probíhající řízení ztíţeno a 

proč je účast předvolaného nezbytná, kdy uloţená pokuta bude přiměřená a 

proporcionální – měl by nadřízený orgán případné odvolání zamítnout a rozhodnutí o 

uloţení pořádkové pokuty potvrdit. Nelze uloţit např. pokutu 50 000 Kč za první 

nedostavení se k jednání, bude-li jednáno o bagatelním porušení nočního klidu a ještě 

navíc spáchaného mladistvým. Pokuty jsou tak zpravidla ukládány v řádech tisíců korun 

a jen výjimečně v řádech desetitisíců a to u zvláště závaţných přestupků nebo 

extrémních forem obstrukcí.  

Pořádkové pokuty lze ukládat i osobě, která se na adrese svého trvalého pobytu 

nezdrţuje a zásilky nepřebírá, neboť v případě doručování na adresu trvalého pobytu lze 

podle § 23 spr. ř. vţdy uplatnit fikci doručení. Také v případě, ţe adresát zásilku 

nepřevezme nebo se o ní nedozví, je rozhodnutí doručeno (viz § 24 spr. ř.), coţ platí 

i o předvolání a rozhodnutí, kde správní řád nestanovuje ţádné výjimky. Pořádkové pokuty 

tak lze ukládat i v případě účastníků řízení, kteří se o probíhajícím řízení ani nedozvěděli, 

neboť si třeba i úmyslně nezajistili přebírání zásilek na adrese svého trvalého pobytu. 

Posilování institutu fikce doručení v dalších procesních předpisech zároveň prosazuje 

v současné době i Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Ve všech případech je však na místě postupovat uváţlivě, zvláště tam, kde 

ukládání pokut bude zcela zjevně neúčinné nebo pokuty budou nevymahatelné, např. 

u bezdomovců nebo cizinců. Je-li však známo místo jejich pobytu nebo „působiště“ 

bude pro zajištění průběhu řízení účelnější předvolávání obecní policií, dále předvádění 

obecní policií a případně i konání jednání na místě samém. 

Je potřeba mít na paměti i nasazení finančních odborů, resp. úředníků 

vymáhajících rozhodnutí, aby nebyli zbytečně přetěţováni mnoţstvím nevymahatelných 

finančních povinností nebo sériemi pětiset aţ tisícikorunových pokut. V případech, kdy 

lze očekávat opakované ukládání pořádkových pokut, lze přistoupit i k uloţení 

pořádkové pokuty „najednou“ aţ po druhém nebo třetím nedostavení se k jednání, a to 

v násobné výši (např. 2 000 Kč, 3 000 Kč). 

Širší vyuţívání pořádkových pokut můţe přispět k urychlení řízení a jeho 

ekonomizaci a zároveň se můţe jednat o další zdroj příjmů nebo alespoň o formu 

„kompenzace“ pro obce, které zdlouhavá řízení, končící nezřídka zastavením nebo 

pouze symbolickou sankcí, tak jako tak musí vést.“
10)

 

                                                 
10)

 http://denik.obce.cz/go/clanek.asp [cit. 2009-11-26]. 
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3. Platby a náklady v souvislosti s přestupkovým řízením 

V souvislosti s přestupkovým řízením jsem porovnával výši plateb účtovaných za 

jeden přestupek a počty přestupků projednaných komisí veřejného pořádku na základě 

sjednaných veřejnoprávních smluv u malých obcí. Jedná se o obce Březno, 

Drouţkovice, Všehrdy, Hrušovany, Nezabylice a Bílence. 

3.1. Platby za přestupky projednané na základě Veřejnoprávních 

smluv 

Uvedené obce mají v rámci přenesené působnosti uzavřenou veřejnoprávní 

smlouvu ve smyslu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se Statutárním 

městem Chomutov, které bude namísto uvedených obcí vykonávat v jejich správním 

obvodu projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích. Tento přestupkový správní orgán má tříčlennou komisi. V roce 2005 byla 

smlouvou uzavřena dohoda k projednávání přestupků a v rámci veřejnoprávní smlouvy 

byly účtovány platby za projednání jednoho přestupku ve výši 200 Kč. V dalším roce 

2006 byly platby také ve výši 200 Kč, ale jiţ o rok později v roce 2007 a následně 2008 

platba a výše nákladů za projednání jednoho přestupku vzrostla na 1 500 Kč. V roce 

2009 se uzavřela dohoda na platby ve výši 1 800 Kč za projednání jednoho přestupku 

(Tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Platby obcí za projednané přestupky Magistrátu města Chomutov 

 

OBEC 
ROK/PLATBY[Kč]  

2005 2006 2007 2008 2009 

Březno 1 400 2 000 18 000 21 000 14 400 

Droužkovice 1 000 200 7 500 4 500 9 000 

Všehrdy 200 1 600 1 500 0 0 

Hrušovany 200 200 6 000 10 500 3 600 

Nezabylice 0 0 21 000 7 500 3 600 

Bílence 0 800 7 500 7 500 28 800 

Zdroj: [Statutární město Chomutov + vlastní zpracování] 

Výše paušální částky, kterou za výkon přenesené působnosti uhradí konkrétní 

obec ze svého rozpočtu za kaţdý projednaný přestupek, není nikde obligatorně 

stanovena. Záleţí přímo na kaţdé obci, jakou finanční částku si ve smluvním ujednání 

dohodne s obcí, která bude přenesenou působnost vykonávat. 
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V praxi to znamená, ţe kaţdá obec se můţe rozhodnout na základě mnoha 

aspektů, ale jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí zřídit si svůj přestupkový orgán je 

počet oznámených přestupků v územním obvodu té které obce (Tabulka č. 2, Graf č. 1). 

Tabulka č. 2: Počty přestupků projednaných na základě veřejnoprávních smluv 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Březno 7 10 12 5 8 

Droužkovice 5 1 5 3 5 

Všehrdy 1 8 1 0 0 

Hrušovany 1 1 4 7 2 

Nezabylice 0 0 14 5 2 

Bílence 0 4 5 5 16 

Zdroj: [Statutární město Chomutov + vlastní zpracování] 

Graf č. 1: Počty přestupků projednaných na základě veřejnoprávních smluv 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Dalšími náklady na výkon přenesené působnosti jsou ty, ţe i úředníci Magistrátu 

města Chomutova, tedy i komise k projednávání přestupků, jsou povinni absolvovat 

vzdělávání úředníků na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů v počtu celkem 18 vzdělávacích dní 
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během tří let, přičemţ cena jednoho školení činí přibliţně 1 700 Kč. Tyto náklady a 

platby však obcím nejsou účtovány.  

Z uvedených tabulek a grafů vyplývá, ţe náklady na projednání jednoho přestupku 

se zvýšily během pěti let téměř desetinásobně. Ve značné míře se jedná o přestupky 

spáchané porušením ustanovení § 46 – § 50 přestupkového zákona. Vymáhání 

uloţených pokut Statutárním městem Chomutov je vzhledem k osobám přestupců 

(většinou se jedná o nezaměstnané, osoby na pohybu, narkomany) velmi obtíţné. 

Samotná komise se však vymáháním pokut nezabývá, po nabytí právní moci uloţené 

pokuty se věc předává ekonomickému oddělení. 

3.2. Náklady na přestupky projednané komisí veřejného pořádku 

obce Chbany 

Obec Chbany má jako jedna z mála zřízen vlastní přestupkový správní orgán, ve 

kterém jsou 3 členové přestupkové komise. V porovnání s obcemi, které mají uzavřenou 

Veřejnoprávní smlouvu, jsou počty projednaných přestupků v jednotlivých letech  

2005-2009 srovnatelné s obcí Chbany (Tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3: Počet přestupků projednaných v obci Chbany 

 

Obec Chbany Počet projednaných přestupků 

2005 16 

2006 4 

2007 10 

2008 18 

2009 7 

Zdroj:[Obec Chbany + vlastní zpracování] 

Jak jiţ bylo uvedeno, obcím a krajům umoţňuje zákon zřizovat komise  

k projednávání přestupků. Komise můţe být zřízena jako vícečlenná, ale při 

projednávání přestupků je vţdy pouze tříčlenná. Toto kritérium Obec Chbany také 

splňuje.Vţdy však musí jednat za přítomnosti předsedy, který má právnické vzdělání 

nebo který má zvláštní odbornou způsobilost pro projednávání přestupků. Pokud by 

byla ustanovena komise bez předsedy - právníka nebo občana bez ověřené zvláštní 

způsobilosti pro pracovníky v přestupkové agendě, pak všechna rozhodnutí tohoto 
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orgánu mohou být zrušena jako nezákonná. Za výkon funkce předsedy komise můţe 

obec poskytnout odměnu aţ do výše stanovené podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon členů zastupitelstev. Odměna není nároková a je závislá na 

finančních moţnostech obce (Tabulka č. 4). 

Tabulka č. 4: Odměny na funkci předsedy komise podle velikostí obcí 

 

Obec, městský obvod, 

městská část 

počet obyvatel 

Předseda komise 

[Kč] 

Příplatek dle počtu 

obyvatel 

[Kč] 

do 1 000 1 120 180 

nad 1 000 do 3000 1 300 180 

nad 3 000 do 10 000 1 650 260 

nad 10 000 do 20 000 1 990 360 

nad 20 000 do 50 000 2 190 360 

nad 50 000 do 100 000 3 270 430 

statutární města a města 

nad 100 000 
4 570 660 

Zdroj:[Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. + vlastní zpracování] 

Náklady na projednání přestupků na výkon přestupkové komise v obci Chbany 

v jednotlivých letech 2005 - 2009 jsou oproti ostatním uvedeným obcím rozdílné i 

v tom, ţe přestupková komise neřeší a neprojednává jednotlivé přestupky v kaţdém 

měsíci. 

Podle počtu oznámených přestupků se schází jedenkrát za 3 - 4 měsíce a projedná 

více přestupků najednou, coţ zákon o přestupcích umoţňuje. Toto je zcela jistě jeden 

z aspektů, který rovněţ sniţuje náklady na výkon přestupkové komise. Platby na výkon 

přestupkové komise v obci Chbany je uveden v následujícím přehledu (Tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5: Platby na výkon přestupkové komise Obce Chbany 

 

Rok Platby [Kč] 

2005 6 580 

2006 4 900 

2007 7 350 

2008 5 160 

2009 2 580 

Zdroj:[Obec Chbany + vlastní zpracování] 
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Jako u ostatních zmíněných obcí, převládá v obci Chbany projednávání přestupků 

porušením ustanovení § 46 - § 50 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích.  

Do příjmu Obce Chbany jsou zahrnuty i finanční částky vybrané za uloţené 

pokuty správním orgánem za jednotlivé přestupky a také je do příjmu obce započtena i 

náhrada na náklady řízení o přestupcích (Tabulka č. 6). V porovnání s náklady na platby 

na výkon přestupkové komise v jednotlivých letech to není rovněţ zanedbatelná částka. 

Tabulka č. 6:Výše vybraných pokut a náhrad nákladů řízení obcí Chbany 

 

Rok Vybrané pokuty [Kč] Náklady řízení [Kč] 

2005 0 0 

2006 1 500 0 

2007 8 500 4 000 

2008 3 700 3 000 

2009 300 0 

Zdroj:[Obec Chbany + vlastní zpracování] 

Výše uloţených pokut a výše náhrad na řízení o přestupcích téměř koresponduje 

s náklady na výkon přestupkové komise, ale v tomto případě nelze přímo úměrně a 

jednoznačně tyto údaje porovnávat.  

Sankce za spáchané delikty závisí na konkrétní projednávané věci, konkrétním 

případu, osoby pachatele a dalších aspektech, přičemţ za porušením konkrétního 

ustanovení zákona protiprávním jednáním pachatele lze uloţit sankci od napomenutí aţ 

po pokutu do výše 50 000 Kč. Toto vše závisí právě a jen na rozhodnutí správního 

orgánu.  

Rovněţ i vymáhání uloţených pokut se daří jen na 60 % a proto nelze všechny 

tyto sankce zahrnout do příjmů rozpočtů obcí. 

3.3. Přestupky projednávané Policií ČR 

Počty přestupků projednaných komisemi veřejného pořádku však nekorespondují 

se všemi přestupky spáchanými na území správního obvodu té které obce, protoţe tyto 

komise projednávají jen přestupky oznámené podle § 58 odst. 1 zákona číslo 200/1990 

Sb., o přestupcích.  
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Velký počet přestupků je zjištěn, případně oznámen na Policii ČR, která má 

uvedené obce ve svém územním obvodu. Orgány Policie ČR provádí k oznámenému, 

případně zjištěnému přestupku nezbytná šetření, a pokud je přestupek spolehlivě zjištěn 

a jsou dány zákonné podmínky pro uloţení sankce, můţe v rámci své pravomoci 

uvedenou věc vyřídit dvěma způsoby. Buď je přestupek vyřízen v rámci blokového 

řízení Policií České republiky, protoţe jak jiţ bylo uvedeno, Policie ČR je oprávněna 

projednávat a ukládat pokuty podle § 84 odst. 1 za přestupky uvedené v  

§ 86 písm. a) přestupkového zákona, nebo přestupek oznámit k projednání přestupkové 

komisi. 

Podstatou blokového řízení je rozhodnutí o uloţení pokuty ihned po spolehlivém 

zjištění přestupku, její zaplacení pachatelem buď přímo na místě, nebo ve lhůtě 

stanovené v bloku. Pokud vznikla poškozenému jednáním pachatele majetková škoda a 

uplatnil-li poškozený nárok na její náhradu v řízení o přestupku, nebo u orgánu policie, 

lze také takto projednanou věc vyřídit v blokovém řízení v případě, ţe je škoda a její 

výše spolehlivě zjištěna a pachatelem v řádné lhůtě dobrovolně nahrazena. 

Uloţení blokové pokuty má za následek vznik překáţky věci rozhodnuté a věc 

tedy jiţ nemůţe být projednána v rámci přestupkového řízení, a pokud projednávání 

bylo zahájeno před zaplacením blokové pokuty, pak musí správní orgán řízení zastavit 

či věc odloţit. Ve velkém počtu se rovněţ jedná o zjištěné nebo oznámené přestupky 

podle § 46-§ 50 přestupkového zákona (Tabulka č. 7, Graf č. 2). 

Tabulka č. 7: Počty přestupků projednaných v rámci blokového řízení Policií [ČR] 
11)

 

 

§ 46,47,48,49,50 2007 2008 2009 

Březno 15 20 22 

Droužkovice 0 0 2 

Všehrdy 0 0 0 

Hrušovany 0 1 3 

Nezabylice 1 3 1 

Bílence 3 2 1 

Chbany 1 5 27 

Zdroj:[Policie České republiky + vlastní zpracování] 

                                                 
11)

  údaje za rok 2005 a 2006 nejsou k dispozici. 



    Josef Mráz: Ekonomická analýza vybraných problémů správního řízení přestupků 

2010 22 

 

Graf č. 2: Projednané přestupky Policií ČR v jednotlivých obcích 
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Zdroj:[vlastní zpracování] 

Celkovým počtem vyřízených přestupků v rámci blokového řízení Policií ČR lze 

konstatovat, ţe Policie ČR projednala v jednotlivých letech srovnatelný počet 

přestupků, jako byly projednány ve správním řízení přestupkovou komisí Statutárního 

města Chomutov nebo přestupkovou komisí obce Chbany. Na rozdíl od přestupků 

oznámených do správního řízení a vyřízených v blokovém řízení má sankce uloţená 

Policií ČR v blokovém řízení okamţitý účinek pro pachatele přestupku a tímto se 

náklady na správní řízení při projednání přestupku obcemi podstatně sniţují. 
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4. Analýza ekonomické situace v malých obcích při řešení 

přestupků v oblasti správního řízení 

4.1. Analýza s porovnáním počtu obyvatel v obcích 

Všechny porovnávané obce, Drouţkovice, Hrušovany, Všehrdy, Nezabylice, 

Bílence a Chbany mají kromě obce Březno relativně shodný počet obyvatel  

(Tabulka č. 8). 

Tabulka č. 8: Počty obyvatel v jednotlivých obcích – stav k 31.12.2008 

 

Obec Počet obyvatel 

Březno 1 258 

Droužkovice 674 

Všehrdy 119 

Hrušovany 472 

Nezabylice 213 

Bílence 243 

Chbany 612 

Zdroj:[Veřejná databáze ČSÚ + vlastní zpracování] 

Obec Březno má např. ve srovnání s obcí Chbany
12)

 dvojnásobný počet obyvatel, 

ale pokud budeme zároveň porovnávat počet oznámených a projednaných přestupků 

obce Březno (celkem 8 přestupků v roce 2009) ve srovnání s počtem oznámených a 

projednaných přestupků v obci Chbany (celkem 7 přestupků v roce 2009), je tento počet 

přestupků srovnatelný. 

Pokud budeme dále srovnávat náklady na platby projednaných přestupků na 

základě Veřejnoprávní smlouvy, za které bylo obcí Březno v roce 2009 zaplaceno  

14 400 Kč Statutárnímu městu Chomutov, činily oproti této částce náklady přestupkové 

komise zřízené v obci Chbany 2 580 Kč v roce 2009. Lze tedy konstatovat, ţe náklady 

obce Chbany jsou také téměř pětinásobně niţší.  

Jak jiţ bylo také uvedeno, nejsou zcela zanedbatelné počty přestupků projednané 

Policií ČR v rámci blokového řízení. Je však potřeba uvést, ţe ne všechny přestupky 

Policie ČR můţe řešit v blokovém řízení, ale v poslední době se tento počet přestupků 

                                                 
12)

 http://vdb.czso.cz/  [cit. 2009-11-26]. 
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projednaných v blokovém řízený značně zvyšuje, neboť toto řízení je jednoduché, 

rychlé, sankce má okamţitý účinek a pro pachatele přestupku odpadne zdlouhavé 

jednání ve správním řízení před správním orgánem. 

Počet těchto přestupků projednaných „blokově“ policisty v rámci územního 

obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Březně ušetřilo např. u obce Březno 

(20 přestupků v roce 2008) za rok 2008 platby ve výši 30 600 Kč a v roce 2009 platby 

ve výši 39 600 Kč (22 přestupků v roce 2009). 

 Je zřejmé, ţe takto projednané přestupky šetří obcím nejen finanční prostředky 

hrazené pověřeným obcím na výkon přenesené působnosti, ale hlavně čas, prostředky 

na výkon správního řízení a další náklady na vymáhání uloţených pokut. 

 Dalším kritériem, které můţeme porovnávat, je roční rozpočet obcí Březno a 

Chbany. V případě obce Březno byl v roce 2009 její rozpočet ve výši 50 842 000 Kč
13)

.  

Na činnost místní správy bylo v roce 2009 u Obce Březno vyčleněno  

4 096 000 Kč, coţ činí 8 % z jejího celkového ročního rozpočtu. Dále z předchozích 

údajů vyplývá, ţe výdaje na platby za přestupky projednané Magistrátem města 

Chomutova byly v roce 2009 ve výši 14 400 Kč, tedy 0,35 % nákladů z rozpočtu na 

činnost místní správy.  

Na druhé straně roční rozpočet obce Chbany, která má zřízen vlastní přestupkový 

orgán a má téměř o polovinu méně obyvatel, činil 10 144 000 Kč
14)

 v roce 2009. 

Můţeme konstatovat, ţe je pětinásobně menší.  

Na vnitřní správu Obce Chbany a její provoz je z celkového ročního rozpočtu 

vyčleněno 2 029 000 Kč a samotná přestupková komise měla náklady na projednávání 

přestupků v roce 2009 ve výši 2 580 Kč, coţ činí 0,13 % nákladů z ročního rozpočtu 

Obce Chbany na činnost přestupkové komise.  

Při porovnání těchto dvou obcí a nákladů na provoz přestupkové komise je 

zřejmé, ţe náklady Obce Chbany jsou třetinové ve srovnání s Obcí Březno. 

4.2. Analýza plateb za veřejnoprávní smlouvy  

Při analýze ekonomické situace řešení přestupků v malých obcích jsem se zabýval 

také platbami a náklady v souvislosti s uzavřenými smlouvami v rámci výkonu 

přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků i u jiných obcí v rámci okresu 

Chomutov. Bylo zjištěno, ţe např. Obec Pesvice, Boleboř, Všestudy, Vrskmaň a další 

                                                 
13)

  http://www.obecbrezno.cz/index.php?lang=1&level=2&id=1247&za_rok=2009 [cit. 2009-11-16]. 
14)

  http://e-deska.cz/chbany/index.php?slozka=1651&doc=20588 [cit. 2009-11-16]. 
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uzavřely v roce 2009 s Městem Jirkov na okrese Chomutov veřejnoprávní smlouvu, ve 

které uvedené obce uhradí ze svého rozpočtu za výkon činností při projednávání 

přestupků Městu Jirkov částku ve výši 500 Kč za kaţdý řešený přestupek.
15)

  

Z těchto údajů a z analýzy ekonomické situace vyplývá, ţe Statutární město 

Chomutov na obcích, se kterými uzavřelo veřejnoprávní smlouvu, hodně „vydělává“ 

v porovnání například s obcí Jirkov. Nelze však jednoznačně říci, ţe by toto bylo pouze 

jedno z kritérií, proč tyto obce Veřejnoprávní smlouvu uzavřely. Jeden z důvodů 

starostů, kterým byli nuceni smlouvu uzavřít je i fakt, ţe v obci nechtějí projednávat 

přestupky s občany, které zde znají a které by v případě projednávání za spáchání 

přestupku byli nuceni vzhledem k místní znalosti a případné podjatosti řešit. 

                                                 
15)

  Věstník Ústeckého kraje 19/VS/2009(KU) [cit. 2009-11-26]. 
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5. Návrh opatření 

Analýzou bylo zjištěno, ţe obce Drouţkovice, Nezabylice, Hrušovany, Všehrdy a 

Bílence, které jsou srovnatelné co do počtu obyvatel a do počtu vynaloţených 

prostředků za zajištění výkonu přestupkové agendy s obcí Chbany nemají potřebu měnit 

své rozhodnutí při uzavření Veřejnoprávních smluv se Statutárním městem Chomutov. 

Naproti tomu obec Březno má všechny předpoklady pro zřízení vlastní 

přestupkové komise. Analýza ukázala, ţe je několik moţností, jak vyuţít prostředky 

vynakládané na zabezpečení výkonu přestupkové správní agendy za správní obvod obce 

Březno. 

Pokud by si Obec Březno zřídila vlastní přestupkovou komisi, jistě by značné 

mnoţství finančních prostředků vynaloţených na platby Statutárnímu městu Chomutov 

ušetřila. Bylo to prokázáno v téměř shodném počtu oznámených a projednaných 

přestupků řešených v jednotlivých letech a také ve srovnání vynaloţených finančních 

prostředků, které jsou poloviční vůči vynaloţeným finančním prostředkům obce 

Chbany.  

V této souvislosti by bylo vhodné, kdyby také iniciovala uzavření smlouvy za 

výkon činností při projednávání přestupků Veřejnoprávní smlouvu s některou z dalších 

přilehlých obcí, např. Drouţkovice, Nezabylice, Bílence a Hrušovany. 

Vzhledem k tomu, ţe nikde není stanovena výše paušální částky za platby spojené 

s výkonem přenesené působnosti, ušetřila by Obec Březno ve svém rozpočtu značné 

finanční prostředky a naopak by ještě při uzavření smluv s jinými obcemi „vydělala.“  

Je na místě zmínit i příjem finančních prostředků za uloţené pokuty, který by 

Obec Březno do svého rozpočtu obdrţela. 

V této souvislosti by toto rozhodnutí zřejmě pozitivně přijaly i další přilehlé obce, 

které by za projednávání přestupků také sníţily náklady za projednané přestupky. 

V případě plateb např. ve výši 500 Kč obci Březno za jeden projednaný přestupek by 

zcela jistě obce Drouţkovice, Nezabylice, Hrušovany a Bílence sníţily náklady na 

správní řízení o dvě třetiny a toto není zanedbatelná částka. 

Malé obce jsou také charakteristické úzkými vztahy mezi svými obyvateli a jistě 

nemusím zdůrazňovat jistou podjatost členů ve sloţení případné přestupkové komise při 

řešení přestupků. Moţným řešením by bylo jmenování více členů přestupkové komise, 

nebo jmenovaní člena z nějaké přilehlé obce, kdy by byla případná podjatost vyloučena. 
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Jedním z dalších doporučení je i ta skutečnost, aby Policie ČR byla při výkonu 

své činnosti více zapojena na projednávání zjištěných a oznámených přestupků 

v blokovém řízení. Pokud jí to zákonné podmínky dovolí a věc vyřeší v blokovém 

řízení, mohla by Policie ČR ušetřit jednotlivým obcím značné prostředky na nákladech 

ve správním řízení, neţ kdyţ přestupek pouze oznámí podle § 58 přestupkového 

zákona. 
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6. Závěr 

V závěru shrnuji poznatky, k nimţ jsem došel při zpracovávání své práce. Jednou 

z otázek, kterou jsem si kladl na počátku, bylo zhodnotit současný systém při 

projednávání přestupků ve správním řízení. 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problematikou ekonomických nákladů na 

zabezpečení výkonu přestupkové správní agendy za správní obvody konkrétních malých 

obcí, kterou jsou nuceni starostové jednotlivých obcí zajistit. Velkým problémem, který 

souvisí s výkonem přestupkové agendy, je existence velkého mnoţství malých obcí pod 

1 500 obyvatel. Česká republika patří ke státům s největším počtem malých obcí, 

přičemţ správa malých obcí je z mnoha důvodů neefektivní. Většina těchto důvodů se 

odvíjí od ekonomického hlediska, kdy obec má minimum finančních prostředků na svůj 

provoz a s tím souvisí i ostatní záleţitosti, jako je výkon přestupkové agendy. A proto je 

pro tyto malé obce téměř nemoţné zajistit řádné přestupkové řízení. 

Ve své práci jsem se zaměřil na malé obce, které mají od 200 do 1 500 obyvatel a 

jejichţ struktura v problematice pro rozhodnutí na zabezpečení výkonu této povinnosti 

dané státem je téměř totoţná. Svou analýzou jsem sledoval poslední vývoj finančních 

nákladů v oblasti přestupkového správního řízení. 

Vynakládání finančních prostředků u obcí, které mají uzavřené veřejnoprávní 

smlouvy, se téměř kaţdým rokem u jednotlivých obcí neúměrně zvyšují a projednávání 

i zcela jednoduchých případů stojí značné finanční náklady. Cílem mé analýzy bylo 

vypracování doporučujícího stanoviska k případnému moţnému vyuţití v praxi.  

Podařilo se mi prokázat, ţe u obce Březno by bylo zřízení přestupkové komise 

efektivním řešením, i kdyţ je v této problematice ještě mnoho aspektů, které na dané 

stanovisko a rozhodnutí mohou hrát důleţitou roli. 

Přesto je na kaţdé obci samotné, aby se rozhodla pro nejlepší řešení uvedené 

problematiky.  
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Příloha č. 1 

 

Oznámení starosty obce o zřízení komise k projednávání přestupků a 

jmenovaní členů - § 53 odst. 3 přestupkového zákona a § 106 obecního zřízení 

 

 

Zřízení komise k projednávání přestupků obce Chbany 

 

 

Starosta obce Chbany podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb. V souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších 

předpisů zřizuje komisi k projednávání přestupků obce Chbany. 

 

 

Členy komise jsou: 

 

Předsedkyně:  Dana Miltnerová, nar. DD.MM.RRRR, MÚ Chomutov, bytem 

Chomutov, Palackého 1111, 430 01 Chomutov 

Člen: Josef Otýpka, nar. DD.MM.RRRR, bytem Chbany, část  Přeskaky 

č. 8, 438 01 Ţatec 

Členka:  Petra Hanáková, nar. DD.MM.RRRR, bytem Seifertova 4444 

Chomutov, 430 01 Chomutov 

   

 

 

 

  kulaté razítko         Ing. Josef Zajíc  

  se státním znakem     Starosta 

 

Ve Chbanech dne 21. 5. 2004 



     

 

 

Příloha č. 2 

 

 

Sdělení obce krajskému úřadu o zajištění přestupkové agendy - § 65 odst. 1 

obecního zřízení 

 

 

Obecní úřad Blatno 
 

 

         Dne 20. ledna 2004 

 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje  

Správní odbor 

Ústí nad Labem 

 

 

Zajištění přestupkové agendy v naší obci 
 

 

Rada obce Blatno projednala na své schůzi dne 9. ledna 2004 Váš přípis  

zn. SO/20/2003 o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků. 

 

Konstatovala, ţe dosavadní předseda komise k projednávání přestupků Dr. Petr 

Vít jako důchodce se nyní velmi málo zdrţuje v naší obci, a proto se nemůţe dostatečně 

věnovat odborné práci komise. Poněvadţ v místě nemáme ţádného kvalifikovaného 

pracovníka, který by splňoval poţadavky na funkci předsedy komise k projednávání 

přestupků, bylo rozhodnuto komisi zrušit a poţádat Váš orgán o vydání nařízení, kterým 

by bylo stanoveno, ţe přestupkovou agendu za naši obec bude vykonávat Městský úřad 

ve Vejprtech. 

K tomuto návrhu na zabezpečení přestupkové agendy formou nařízení ředitele 

krajského úřadu přistupujeme proto, ţe dosavadní jednání s Městským úřadem Vejprty 

jako příslušným pověřeným obecním úřadem nevedlo k výsledku. 

Bylo by vhodné, aby toto opatření vstoupilo v platnost ke dni 1. února 2004. 

 

 

 

       Karla Sýkorová 

           Starostka 



     

 

 

Příloha č. 3 

 

Veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy 

§ 63 obecního zřízení 
 

 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Na základě usnesení Rady města Chomutov č. 087/09 ze dne 2. 3. 2009 

a 

usnesení obce Březno ze dne 19. 11. 2008 

uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 
 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Statutární město Chomutov 

 se sídlem:  

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 

IČO: 00261891 

zastoupené primátorkou města: Mgr. Ing. Ivanou Řápkovou 

2. Obec Březno  

Adresa: Radniční 97, 431 45 Březno 

IČO: 00261823 

zastoupená starostou obce: Zdeňkem Valentou 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

 

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, bude Statutární město Chomutov vykonávat namísto obce 

Březno v jeho správním obvodu následující přenesenou působnost: 

 

- projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů.  



     

 

 

III. 

Doba trvání smlouvy 

 

 

1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého 

kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2009. 

3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami 

se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 

IV. 

Způsob úhrady nákladů 

spojených s výkonem přenesené působnosti 
 

1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II smlouvy, uhradí 

obec Březno ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 1 800,- Kč za kaţdý 

přestupek, který bude projednán komisí pro projednávání přestupků Statutárního 

města Chomutov. 

2. Úhradu provede obec Březno na účet Statutárního města Chomutov  

č. 19-626441/0100 vedený u Komerční banky a to dvakrát ročně vţdy k 30. 6. a 

31. 12. kalendářního roku se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování. 

3. Uloţené pokuty a náhrada řízení o přestupcích jsou příjmem Statutárního města 

Chomutov. 

4. V případě, ţe se Statutární město Chomutov stane v budoucnu plátcem DPH 

budek částce stanovené v čl. IV. Odst. 1 připočtena sazba v zákonem stanovené 

výši. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích, 

správním řádem a podpůrně občanským zákoníkem. 

2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemţ jeden stejnopis 

obdrţí Statutární město Chomutov, jeden stejnopis obdrţí obec Březno a jeden 

stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrţí Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se 

ţádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

………………………………….   ………………………………….. 

Mgr. Ing. Ivana Řápková    Zdeněk Valenta 

    primátorka města     starosta obce 

 

(úřední kulatá razítka se státním znakem) 

 

Smlouva je uzavřena dnem…………………….. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne………………….  Sejmuto dne………………. 

 


