
 
 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Mariánské nám. 2/2, 
110 01 Praha 1  
 

V Buštěhradu 14. května 2019 
Stížnost 
 

Správní orgán mě předvolal ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 
písm. f) bod 3 zákona o silničním provozu, pro porušení ust. § 4 písm. c) uvedeného zákona, 
kterého jsem se měl dopustit tím, že jsem dne 15.03.2019, v 08:35:37 hodin, řídil v provozu na 
pozemních komunikacích v Praze 4, ul. K Ryšánce, ve směru jízdy od ul. Branická k ul. Zelený 
pruh, motorové vozidlo tov. zn. Škoda , reg. zn. , přičemž jsem v prostoru 
114,6 metrů od domu č. 16, místa, kde v té době prováděl orgán Policie ČR kontrolu rychlosti 
jízdy, měl projíždět rychlostí 60km/h, přestože je v tomto úseku místní úpravou provozu na 
pozemních komunikacích dovolena nejvyšší rychlost 30 km/h. Při zvážení možné odchylky 
měřícího zařízení ve výši ± 3 km.h-1, mi tedy měla být, jako nejnižší skutečná rychlost, 
naměřena rychlost jízdy 57 km/h, což je o 27 km/hod vyšší, než je v konkrétním místě dovoleno.  

 
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního 

řízení (dále také „správní orgán“), v přenesené působnosti podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle 
ust. § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, proti 
mě dne 11.04.2019 podle ust. § 78 odst. 1, 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, zahájil řízení ve výše uvedené věci a předvolal mě v souladu s ust. § 
80 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky předvolává k ústnímu jednání o přestupku, které 
nařizuje na den 21.05.2019 v 08:00 hodin. Jednání se uskuteční na adrese Praha 4, Na Pankráci 
1685/17, 4. patro, v jednací místnosti č. 4.059. 
 
 Na základě výše uvedeného předvolání jsem dne 29.4.2019 správnímu orgánu zaslal 
omluvu, že jsem v době nařízeného ústního jednání, konkrétně v době od 20.05.2019 do 
25.05.2019, na společném sportovním soustředění, na které jsem se přihlásil a již uhradil.  
 
 Na základě této omluvy mne dne 2.5.2019 správní orgán vyzval k doložení uvedené 
skutečnosti. S ohledem na ustanovení § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, který 
omluvu z ústního jednání specifikuje pouze tak, že „nemůže-li (předvolaná osoba) tak ze 
závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu 
omluvit“ jsem předpokládal, že jsem učinil vše, co jsem měl dle platné legislativy učinit.  Pokud 
správní orgán požaduje další doložení tvrzené skutečnosti, žádal jsem tedy o sdělení, jakou 
formou požaduje doložení této skutečnosti, společně s odkazem na příslušné ustanovení zákona, 
které jej definuje, neboť si nejsem vědom žádného dalšího zákonného ustanovení, které by 
požadovalo více než jsem učinil, tedy bezodkladné sdělení důvodu omluvy, což jsem učinil. 
Zároveň jsem správnímu orgánu sdělil, ať považujte toto sdělení jako čestné prohlášení, že výše 
uvedené skutečnosti jsou pravdivé.  



 
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem, i přes mou výslovnou žádost, nebyl informován, zda byla 
má omluva ze strany správního orgánu akceptována, rozhodl jsem se v pracovní době dostavit 
ke správnímu orgánu za účelem nahlédnutí do spisu.  
 
Po příchodu na pracoviště jsem po mém sdělení, že jsem přišel nahlédnout do spisu, mi bylo 
pracovnicí recepce sděleno, že pokud nejsem objednán, pravděpodobně mi nahlédnutí do spisu 
nebude umožněno, neboť dotyčný pracovník, pan Vavro, který vede můj správní spis bude 
nejspíš mít blíže nespecifikované jednání. Na můj požadavek přesto telefonicky kontaktovala 
oprávněnou úřední osobu, která jí, údajně, potvrdila, že má jednání, a že se budu moci seznámit 
se spisem nejdříve za hodinu až dvě.  
 
S tímto jsem se odmítl spokojit, neboť jsem přesvědčený, že účastník správního řízení má právo 
nahlížet do spisu kdykoliv v pracovní době bez předchozího objednání, což s ohledem 
například na rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského Kraje, vedeným pod č.j. 
160972/2011/KUSK-DOP/HOL, kde je výslovně uvedeno, že „K nahlížení do spisu odvolací 
orgán uvádí, že v souladu se správním řádem má každý účastník řízení právo nahlížet do spisu 
kdykoliv a kdekoliv, kde se správní spis nachází. Toto právo lze omezit či vyloučit pouze 
zákonem. Správní úřad, kde se správní spis nachází, musí oprávněným osobám umožnit 
nahlédnutí do něj každý pracovní den, kdykoliv v průběhu pracovní doby. Předmětné právo 
nesmí správní úřad omezit s odkazem na úřední hodiny. Správní úřad není oprávněn vyhovění 
žádosti oddalovat s poukazem, že spis není připraven. Pokud je spis v kanceláři oprávněné 
úřední osoby, která není momentálně přítomna, je její představený (příp. jiná přítomná osoba) 
povinen zajistit okamžité zpřístupnění spisu v podobě, v jaké se momentálně nachází.“ 
 
Požadoval jsem proto po recepční přivolání nadřízeného této osoby, pana Hubku. Ten se 
dostavil a po mém opětovném přednesení požadavku mi sdělil, že mi ani on mi ke spisu přístup 
neumožní a ani mi o této skutečnosti neposkytne písemné vyrozumění, neboť mi „přístup ke 
spisu neodepřel, ale budu do něj moci nahlédnout později.“  
 
Jsem přesvědčený, že tento přístup je v rozporu s dikcí zákona a byl jsem krácen na svých 
procesních právech. Navíc, vzhledem k faktu, že nemám žádné informace o tom, zda má 
omluva z ústního jednání byla akceptována, neboť mi správní orgán i přes mou žádost toto 
nesdělil, jedinou možnou cestou, jak toto zjistit, je nahlédnutím do spisu. Toto právo mi však 
bylo odepřeno.  
 
Na základě výše uvedených skutečností podávám tímto  
 

s t í ž n o s t  
na úřední osoby Milana Hubku a Milana Vavru, neboť porušili má procesní práva tak, jak je 
popsáno výše, tím, že mi znemožnili uplatnění mých procesních práv ve správním řízení 
vedeným pod č.j. MHMP 620269/2019/Vav. 
 
Žádám o  



1. poučení výše uvedených pracovníků o možnostech účastníka správního řízení, jejich 
opětovném proškolení v problematice vedení správního řízení a přezkoušení ze znalostí 
správního řádu; 

 
2. sdělení, s jak a s jakým výsledkem byli uvedení pracovníci přezkoušeni a poučeni. 

 
 
Námitka podjatosti 
 

Tímto v souladu s ust. § 37 odst. 3 zákona 500/2004 sb., Správního řádu (dále jen 
SpŘ) Vznáším námitku podjatosti Milana Vavry bezprostředně se podílející na výkonu 
pravomoci správního orgánu tím, že vůči mé osobě vede správní řízení týkající se výše č.j. 
MHMP 620269/2019/Vav, a dále Milana Hubky. 
 

Správní orgán mě předvolal ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 
písm. f) bod 3 zákona o silničním provozu, pro porušení ust. § 4 písm. c) uvedeného zákona, 
kterého jsem se měl dopustit tím, že jsem dne 15.03.2019, v 08:35:37 hodin, řídil v provozu na 
pozemních komunikacích v Praze 4, ul. K Ryšánce, ve směru jízdy od ul. Branická k ul. Zelený 
pruh, motorové vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, reg. zn. , přičemž jsem v prostoru 
114,6 metrů od domu č. 16, místa, kde v té době prováděl orgán Policie ČR kontrolu rychlosti 
jízdy, měl projíždět rychlostí 60km/h, přestože je v tomto úseku místní úpravou provozu na 
pozemních komunikacích dovolena nejvyšší rychlost 30 km/h. Při zvážení možné odchylky 
měřícího zařízení ve výši ± 3 km.h-1, mi tedy měla být, jako nejnižší skutečná rychlost, 
naměřena rychlost jízdy 57 km/h, což je o 27 km/hod vyšší, než je v konkrétním místě dovoleno.  

 
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního 

řízení (dále také „správní orgán“), v přenesené působnosti podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle 
ust. § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, proti 
mě dne 11.04.2019 podle ust. § 78 odst. 1, 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, zahájil řízení ve výše uvedené věci a předvolal mě v souladu s ust. § 
80 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky předvolává k ústnímu jednání o přestupku, které 
nařizuje na den 21.05.2019 v 08:00 hodin. Jednání se uskuteční na adrese Praha 4, Na Pankráci 
1685/17, 4. patro, v jednací místnosti č. 4.059. 
 
 Na základě výše uvedeného předvolání jsem dne 29.4.2019 správnímu orgánu zaslal 
omluvu, že jsem v době nařízeného ústního jednání, konkrétně v době od 20.05.2019 do 
25.05.2019, na společném sportovním soustředění, na které jsem se přihlásil a již uhradil.  
 
 Na základě této omluvy mne dne 2.5.2019 správní orgán vyzval k doložení uvedené 
skutečnosti. S ohledem na ustanovení § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, který 
omluvu z ústního jednání specifikuje pouze tak, že „nemůže-li (předvolaná osoba) tak ze 
závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu 
omluvit“ jsem předpokládal, že jsem učinil vše, co jsem měl dle platné legislativy učinit.  Pokud 
správní orgán požaduje další doložení tvrzené skutečnosti, žádal jsem tedy o sdělení, jakou 



formou požaduje doložení této skutečnosti, společně s odkazem na příslušné ustanovení zákona, 
které jej definuje, neboť si nejsem vědom žádného dalšího zákonného ustanovení, které by 
požadovalo více než jsem učinil, tedy bezodkladné sdělení důvodu omluvy, což jsem učinil. 
Zároveň jsem správnímu orgánu sdělil, ať považujte toto sdělení jako čestné prohlášení, že výše 
uvedené skutečnosti jsou pravdivé.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem, i přes mou výslovnou žádost, nebyl informován, zda byla 
má omluva ze strany správního orgánu akceptována, rozhodl jsem se v pracovní době dostavit 
ke správnímu orgánu za účelem nahlédnutí do spisu.  
 
Po příchodu na pracoviště jsem po mém sdělení, že jsem přišel nahlédnout do spisu, mi bylo 
pracovnicí recepce sděleno, že pokud nejsem objednán, pravděpodobně mi nahlédnutí do spisu 
nebude umožněno, neboť dotyčný pracovník, pan Vavro, který vede můj správní spis bude 
nejspíš mít blíže nespecifikované jednání. Na můj požadavek přesto telefonicky kontaktovala 
oprávněnou úřední osobu, která jí, údajně, potvrdila, že má jednání, a že se budu moci seznámit 
se spisem nejdříve za hodinu až dvě.  
 
S tímto jsem se odmítl spokojit, neboť jsem přesvědčený, že účastník správního řízení má právo 
nahlížet do spisu kdykoliv v pracovní době bez předchozího objednání, což s ohledem 
například na rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského Kraje, vedeným pod č.j. 
160972/2011/KUSK-DOP/HOL, kde je výslovně uvedeno, že „K nahlížení do spisu odvolací 
orgán uvádí, že v souladu se správním řádem má každý účastník řízení právo nahlížet do spisu 
kdykoliv a kdekoliv, kde se správní spis nachází. Toto právo lze omezit či vyloučit pouze 
zákonem. Správní úřad, kde se správní spis nachází, musí oprávněným osobám umožnit 
nahlédnutí do něj každý pracovní den, kdykoliv v průběhu pracovní doby. Předmětné právo 
nesmí správní úřad omezit s odkazem na úřední hodiny. Správní úřad není oprávněn vyhovění 
žádosti oddalovat s poukazem, že spis není připraven. Pokud je spis v kanceláři oprávněné 
úřední osoby, která není momentálně přítomna, je její představený (příp. jiná přítomná osoba) 
povinen zajistit okamžité zpřístupnění spisu v podobě, v jaké se momentálně nachází.“ 
 
Požadoval jsem proto po recepční přivolání nadřízeného této osoby, pana Hubku. Ten se 
dostavil a po mém opětovném přednesení požadavku mi sdělil, že mi ani on mi ke spisu přístup 
neumožní a ani mi o této skutečnosti neposkytne písemné vyrozumění, neboť mi „přístup ke 
spisu neodepřel, ale budu do něj moci nahlédnout později.“  
 
Jsem přesvědčený, že tento přístup je v rozporu s dikcí zákona a byl jsem krácen na svých 
procesních právech. Navíc, vzhledem k faktu, že nemám žádné informace o tom, zda má 
omluva z ústního jednání byla akceptována, neboť mi správní orgán i přes mou žádost toto 
nesdělil, jedinou možnou cestou, jak toto zjistit, je nahlédnutím do spisu. Toto právo mi však 
bylo odepřeno.  
 
Na základě výše uvedených skutečností jsem podal stížnost. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že Vavro a Hubka porušili zákon, za což byla mou osobou podána 
stížnost, předpokládám, že vzhledem ke skutečnosti, že jsem oficiální cestou poukázal na  jejich 



neznalost zákona očekávám, že rozhodování těchto úředních osob nebude nestranné a 
spravedlivé.  
 
Dále vzhledem ke skutečnosti, že Milan Hubka je přímý nadřízený všech pracovníků Odbor 
dopravněsprávních činností-oddělení správního řízení Magistrátu Hlavního města Prahy, 
obávám se, že žádný z pracovníků tohoto odboru nebude rozhodovat nestranně. Proto tímto 
také podávám námitku podjatosti na všechny pracovníky v přímém podřízení vedoucího 
oddělení správního řízení Milana Hubky.  
 
 
        
 
 
 


