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Rozhodnutí 
 
 
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, po projednání věci 
v nepřítomnosti obviněného z přestupku podle ust. § 80 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále také „zákon o odpovědnosti za přestupky“), 
dnešního dne rozhodl v souladu s ust. § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a ust. § 93 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky,  
 

takto: 
 

 
 

 
je vinen, 

 
 

 
že se jako fyzická osoba dopustil řestu ku tím, že dne 15.03.2019, v 08:35:37 hodin, při řízení 
motorového vozidla reg. zn. , překročil v provozu na pozemních komunikacích 
v Praze 4, na ul. K Ryšánce, nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více. 
 
 
Uvedeného jednání se dopustil tím, že 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 
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k ul. Zelený pruh, motorové vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, reg. zn. 3AZ 1346, přičemž 
v prostoru 114,6 metrů od domu č. 16, místa, kde orgány Policie ČR v té době prováděly 
kontrolu rychlosti jízdy, projížděl 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 , tedy byla jako nejnižší 
skutečná rychlost, naměřena rychlost jízdy 57 km/h, což je o 27 km/hod vyšší, než je 
v konkrétním místě dovoleno, 

čímž porušil,  
 

z nevědomé nedbalosti, ustanovení § 4 písm. c) (Při účasti na provozu na pozemních 
komunikacích je každý povinen řídit se světelnými, popřípadě i doprovodnými akustickými 
signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízením pro provozní informace.) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
  

a spáchal tak z nedbalosti 
 

přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 (Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost 
v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 20 km.h-1 a více.) zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, za což se mu podle ustanovení § 125c odst. 5 písm. f) 
tohoto zákona, za použití ustanovení § 36 zákona o odpovědnosti za přestupky, 
 
 

ukládá správní trest 
 

pokuta ve výši  2.500 (slovy dva tisíce pět set) Kč, 
 
 

a dále povinnost uhradit Magistrátu hl. m. Prahy náhradu nákladů řízení v paušální částce 
1.000 (slovy jeden tisíc) Kč podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a 
§ 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
Splatnost uložené pokuty a nákladů řízení se podle § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za 
přestupky stanovuje do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu. Na podkladě výše 
uvedeného správní orgán jmenovanou osobu poučuje, že je povinna pokutu a náklady řízení 
uhradit ve výše stanovené době, a to bezhotovostní platbou na příjmový účet MHMP (číslo účtu: 
130016-0005157998/6000, konstantní symbol 0558, variabilní symbol č.: 3569094814, IBAN: 
CZ98 6000 1300 1600 0515 7998, SWIFT: PMBPCZPP), nebo poštovní poukázkou typu A 
(číslo účtu: 130016-0005157998/6000, konstantní symbol 0379, variabilní symbol č.: 
3569094814, popřípadě s výše uvedenými údaji na pokladně Magistrátu hlavního města Prahy, v 
budově Magistrátu hlavního města Prahy, Na Pankráci 1685/17, Praha 4. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Na podkladě Oznámení přestupku orgánu policie a dalších podkladů, zahájil správní orgán dne 
11.04.2019  oznámením – doručením „Příkazu“ ze dne 05.04.2019, obviněnému  

, prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ve věci shora uvedeného 
přestupku, správní řízení. Dne 11.04.2019, tedy v zákonné lhůtě, podal proti 
předmětnému příkazu „Odpor“. Správní orgán tedy  okračoval dále v řízení a nařídil na den 
21.05.2019, v 08:00 hodin ústní jednání o přestupku. yl o termínu nařízeného 
ústního jednání řádně vyrozuměn písemností, doručenou prostřednictvím veřejné datové sítě do 
datové schránky, obsahující jeho předvolání, kterou převzal dne 23.04.2019.  
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Dne 29.04.2019 obdržel správní orgán od  podání, zaslané prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy, v kterém se jmenovaný omlouvá 
z ústního jednání o přestupku nařízeného na den 21.05.2019, a to z důvodu, že v týdnu od 
20.05.2019 do 25.05.2019 bude na sportovním soustředění, které zaplatil již dne 14.03.2019 a 
doplatek uhradil dne 05.04.2019, přičemž jeho účast na soustředění nelze zrušit. Součástí podání 
je i žádost o náhradní termín ústního jednání. 
 
Správní orgán písemností ze dne 02.05.2019, kterou obdržel prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky dne 02.05.2019, jmenovaného vyzval, aby do pěti 
pracovních dnů od obdržení předmětné výzvy, doložil správnímu orgánu skutečnosti jím 
uváděné v omluvě s tím, že pakliže důvody omluvy řádně nedoloží, nebude správní orgán jeho 
omluvu akceptovat. 
 
Dne 02.05.2019 obdržel správní orgán od  podání, zaslané prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy, v kterém jmenovaný správnímu 
orgánu sděluje, že s odkazem na ust. § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, předpokládal, že 
jeho omluva je v pořádku a jestliže tedy žádá správní orgán doložení omluvy, aby sdělil, jakou 
formou tak má udělat, a to s odkazem na jím uváděné ustanovení. Dále v podání sděluje, aby 
předmětné podání bylo správním orgánem bráno jako čestné prohlášení toho, že jím uváděné 
skutečnosti jsou pravdivé.  
 
Dne 16.05.2019 se dostavil osobně na recepci pracoviště správního orgánu, kde 
se dožadoval okamžitého přijetí oprávněnou osobou správního orgánu, panem Bc. Milanem 
Vavrem. Tomuto nebylo a ani nemohlo být vyhověno, neboť v dané době robíhalo jiné ústní 
jednání o přestupku, které Bc. Milan Vavro vedl, o čemž byl srozuměn s tím, že 
na pracoviště správního or ánu řišel neočekáván a bez předchozí domluvy, a byl požádán, aby 
vyčkal. Tomuto odmítl vyhovět, a to i přes opětovné vysvětlení celé situace 
přímým nadřízeným Bc. Milana Vavra, panem Bc. Ladislavem Bursíkem, a z pracoviště 
správního orgánu odešel, přičemž do zahájení nařízeného ústního jednání správní orgán doložení 
omluvy neobdržel. Na základě výše uvedených skutečností správní orgán po objektivní úvaze 
omluvu  neakceptoval a nařízené ústní jednání tak proběhlo za neúčasti 
jmenovaného v souladu s ust. § 80 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
 
Proveden m dokazováním byl učiněn jednoznačný závěr, že obviněný z přestupku, pan 

, dne 15.03.2019, v 08:35:37 hodin, řídil v provozu na pozemních 
komunikacích v Praze 4, ul. K R šánce, ve směru ízd  od ul. Branická k ul. Zelený pruh, 
motorové vozidlo tov. zn. Škoda , reg. zn. , přičemž 114,6 m před domem č. 
16, v místě, kde orgány Policie R v té době prováděly kontrolu rychlosti jízdy, projížděl 
rychlostí 60 km/h, přestože je v tomto úseku obecnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích dovolena nejvyšší rychlost 30 km/h. Při zvážení možné odchylky měřícího 
zařízení ve výši ± 3km/h, byla tedy , jako nejnižší skutečná rychlost, 
naměřena rychlost jízdy 57 km/h, což je o 27 km/hod vyšší, než je v konkrétním místě dovoleno. 
 
Učiněný závěr správního orgánu byl spolehlivě prokázán těmito provedenými důkazy a 
podklady: 
 
 
Oznámením přestupku orgánu Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha IV, 
Vnější služba, Dopravní inspektorát, U Přehrady 54/2, 149 00 Praha 4, ze dne 15.03.2019, 
vedené pod číslem jednacím KRPA-110012/PŘ-2019-001406  z něhož v l vá  že dne 
15.03.2019, v 08:35:37 hodin, řídil  

v provozu na pozemních komunikacích v Praze 4, ul. K R šánce, ve směru ízd  od 
ul. Branická k ul. Zelený pruh, motorové vozidlo tov. zn. Škoda , reg. zn.  
přičemž v prostoru 114,6 metrů od domu č. 16, místa, kde orgány Policie ČR v té době 
prováděly kontrolu rychlosti jízdy, projížděl 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 , tedy byla jako 
nejnižší skutečná rychlost, naměřena rychlost jízdy 57 km/h, což je o 27 km/hod vyšší, než je 
v konkrétním místě dovoleno. Z oznámení dále v lývá, že hlídka policie po zjištění uvedeného 
přestupkového jednání vozidlo reg. zn. , zastavila, přičemž totožnost řidiče  
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 byla ověřena dle jím předložených dokladů otřebných pro provoz a řízení 
motorového vozidla, a to občanského průkazu č. a řidičského průkazu ev. č. 

. Dále z oznámení vyplývá, že se na místě k věci nevyjádřil, ani formulář 
Oznámení přestupku nepodepsal. Dále z oznámení vyplývá, že byla pořízena fotodokumentace. 
Úředním záznamem zakročujících policistů orgánu Policie České republiky, Obvodní ředitelství 
policie Praha IV, Vnější služba, Dopravní inspektorát, U Přehrady 54/2, 149 00 Praha 4, ze dne 
15.03.2019, vedený pod číslem jednacím KRPA-110012/PŘ-2019-001406  z kterého v l vá  že 
dne 15.03.2019, v 08:35:37 hodin, řídil  

, v provozu na pozemních komunikacích v Praze 4, ul. K R šánce, ve směru ízd  
od ul. Branická k ul. Zelený pruh, motorové vozidlo tov. zn. Škoda , reg. zn. , 
přičemž v úseku s maximální dovolenou rychlostí jízdy vozidel stanovenou místní úpravou 
pravidel silničního provozu svislou dopravní značkou č. „B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost“ 
na 30 km/hodině, byla při průjezdu místem měření rychlosti jízdy silničním laserovým 
rychloměrem MicroDigiCam LTI č. UX018260, umístěným u domu č. 16, nastaveným podle 
návodu k obsluze, zjištěna rychlost jízdy vozidla, zastaveného policistou u domu č. 16  60km/h. 
Při zvážení možné odchylky měřícího zařízení ve výši ± 3 km.h-1 byla tedy 
naměřena rychlost jízdy 57 km/h, čímž porušil ust. § 4 písm. c) uvedeného zákona a dopustil se 
tak přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 uvedeného zákona. 
 
Obrazovým důkazem – Záznamem o přestupku (číslo snímku z měřiče 17237) silničního 
laserového rychloměru MicroDigiCam LTI, výr. č. zařízení UX018260, z něhož vyplývá, že dne 
15.03.2019, byla v čase 08:35:37 hodin, v provozu na pozemních komunikacích v Praze 4, na ul. 
K Ryšánce, 114,6 metrů před domem č. 16, naměřena motorovému vozidlu tov. zn. Škoda 
Octavia, reg. zn. 3AZ 1346, rychlost o 27 km/h vyšší, než je v místě povoleno. Jak ze snímku 
jednoznačně vyplývá, záměrný kříž rychloměru spočívá přímo na středu přední části vozidla a 
předmětné vozidlo se na komunikaci nachází samo. Taktéž je ze snímku dobře čitelná registrační 
značka 3AZ 1346. Dále ze záznamu vyplývá, že zařízení rychloměru nastavila osoba jménem 
Brabec. Uvedený záznam o přestupku je ve spisovém materiálu, a to na nosiči dat CD-R, veden i 
v elektronické podobě. 
 
Listinným důkazem - Ověřovacím listem č. 8012-OL-70436-18, vydaným Českým 
metrologickým institutem se sídlem Okružní 31, 638 00 Brno, ze dne 31.10.2018 (ověření 
provedl Ing. Enrico Buttoraz, metrolog), z kterého vyplývá, že provedené zkoušky rychloměru  
s výrobním číslem lidaru UX018260, výrobním číslem kamery MV001000, výrobním číslem 
počítače MC 001053, prokázaly, že silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti, 
jako stanovené měřidlo byl ověřen a lze jej používat v souladu s právní úpravou metrologie pro 
měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti. Doba 
platnosti ověření rychloměru končí dne 30.10.2019. 
 
Obrazovými důkazy – čtyřmi fotografiemi pořízenými zakročující hlídkou policie, které jsou 
uloženy na nosiči dat CD-R. Na první fotografii, na které je uvedeno datum 15.03.2019 a čas 
08:37 hodin, je zachycen řidič motorového vozidla, který, jak vyplývá z fotografie, sedí ve 
vozidle na místě řidiče a který uniformovanému policistovi, stojícímu u vozidla, předkládá 
otevřeným okénkem u řidiče doklady potřebné k provozu a řízení motorového vozidla. Na další 
fotografii, na které je uvedeno datum 15.03.2019 a čas 10:13 hodin,  je zachycen nápis ulice 
„K Ryšánce“ s čísly popisnými 1668/16; 19/18 a 294/20a. Na dalších dvou fotografiích, na 
kterých je uvedeno datum 15.03.2019 a čas 10:554 a 10:56 hodin, jsou vyobrazeny z každé 
strany ul. K Ryšánce svislé dopravní značky č. „B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost“, a to 
s vyobrazením číslice „30“.  
 
Listinným důkazem – Potvrzením ze dne 01.07.2010, vedeným pod č.j. ORIV-14015/ČJ-2010-
001406, které potvrzuje to, že příslušník Policie ČR, Tomáš Brabec, ČOZ 322 929, provádějící 
měření, absolvoval základní školení operátora laserového měřiče rychlosti MicroDigiCam LTI a 
v potřebném rozsahu ovládá laserový rychloměr MicroDigiCam LTI a je oprávněn provádět 
měření. 
 
To, že zakročující policisté Policie ČR, byli v danou dobu úředními osobami a prováděli dohled 
nad dodržováním zákona (podíleli se na plnění úkolů společnosti a státu a používali přitom 
pravomoci, která jim byla v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřena), považuje 
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správní orgán jejich zjištění na místě kontroly a následné oznámení jednání majícího znaky 
přestupku za dostačující a plně věrohodné. 
 
Po s rávním uvážení, ve světle výše uvedených důkazů a podkladů, správní orgán konstatuje, že 
se přestupkového jednání, pro které byl orgánem policie oznámen a které je mu 
správním orgánem kladeno za vinu, dopustil. Správní orgán nemá žádné důvodné pochybnosti o 
tom, že by měření rychlosti, vzhledem k obrazovému důkazu – Záznamu o přestupku, proběhlo 
v rozporu s Návodem měření a má za prokázané, že obviněný, který byl bezprostředně po zjištění 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti hlídkou policie zastaven, dle jím předložených dokladů 
totožnosti ztotožněn, při řízení vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a 
více. 

 
Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně 
označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. K otázce subjektivní 
stránky skutkové podstaty přestupku správní orgán uvádí, že podle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, k odpovědnosti fyzické 
osoby za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba 
zavinění úmyslného. Podle ustanovení § 15 odst. 3 písm. b) uvedeného zákona, je přestupek 
spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit 
zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a 
mohl. K naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 125c  odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, porušením ustanovení § 4 písm. c) uvedeného zákona, není třeba 
úmyslného zavinění, ale naopak postačuje i zavinění v minimální formě nevědomé nedbalosti. 
Ve shora uvedených souvislostech správní orgán mimo jiné konstatuje, že jednou z podmínek 
získání řidičského oprávnění je absolvování autoškoly a následně i složení příslušné zkoušky 
zaměřené i na znalost zákona o silničním provozu, kterým jsou upraveny práva a povinnosti 
účastníků silničního provozu a tak není důvod pochybovat, že přinejmenším tato minimální 
forma zavinění u obviněné dána byla. 
 
Ze spisového materiálu dále vyplývá, že obviněný yl orgánem policie bezpečně 
ztotožněn jako řidič motorového vozidla reg. zn. v době spáchání předmětného 
přestupkového jednání a záměna řidiče s případnou osobou, která by se za řidiče vydávala, byla 
zcela vyloučena. Pokud se jedná o obecné vlastnosti subjektu, zde správní orgán uvádí, že 
obviněný dosáhl věku, kdy je osoba za své jednání, z pohledu zákona o odpovědnosti za 
přestupky, odpovědná. Správnímu orgánu dále nejsou známy skutečnosti, které by naznačovaly, 
že obviněný pro duševní poruchu nemohl protiprávnost svého jednání rozpoznat nebo své 
jednání ovládat. Zvláštní vlastností subjektu je zde potom „řidič“, zde vzhledem k tomu, že 
obviněný řídil předmětné vozidlo a toto vozidlo řídil v okamžiku spáchání předmětného 
přestupku, přičemž záměna s jinou osobou je vyloučena, splnil i tuto zvláštní vlastnost subjektu.  
 
Správní orgán při správním uvážení vycházel z judikatury Nejvyššího správního soudu sp. zn.  
7As 18/2011-59 ze dne 3.3.2011, který se zabýval procesem dokazování překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti. Správní orgán v dané věci vycházel z listinných písemností postoupených 
v souladu s ust. § 73, § 74 odst. 2, 3 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, od orgánu Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha 
IV, Vnější služba, Dopravní inspektorát, U Přehrady 54/2, 149 00 Praha 4, pod číslem jednacím 
KRPA-110012/PŘ-2019-001406 (Oznámení přestupku, Úřední záznam, Záznam o přestupku, 
Ověřovací list, Osvědčení o absolvování školení operátora měřiče rychlosti, fotografie). 
Předestřené důkazní  prostředky obrazového záznamu dokumentované rychlosti vozidla reg. zn. 
3AZ 1346 byly dostatečné k objasnění skutkového stavu věci. V dané věci správní orgán nebyl 
v důkazní nouzi, tj. v situaci, kdy by podkladem správního řízení byl toliko jediný důkaz. V dané 
věci správní orgán pro nadbytečnost nepřistoupil k dalšímu dokazování - výslechu policistů, 
neboť svědci by neuvedli ve věci nic jiného, než co vyplývá již z provedených listinných důkazů 
a překročení rychlosti je dokumentováno důkazním prostředkem - obrazovým záznamem 
rychlosti.   
 
Správní orgán tak o osouzení všech roveden ch důkazů, jednotlivě i v jejich vzájemné 
souvislosti, jednání , hodnotí jako zaviněné jednání, které 
bylo v přímém příčinném vztahu k následku. Je zde tedy naprosto odůvodněný závěr, že 
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jmenovaný svým jednáním, z nevědomé nedbalosti, porušil povinnosti vyplývající mu z ust. § 4 
písm. c) (Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý  povinen  řídit se 
světelnými, popřípadě i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními 
zařízeními a zařízením pro provozní informace) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
jednáním tak jmenovaný z nedbalosti naplnil formální znaky skutkové podstaty přestupku podle 
§ 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona o silničním provozu, neboť se jako jako fyzická osoba 
dopustil přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročil 
nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1  a více. 
  
Aby mohlo být jednání obviněné označeno jako přestupkové, musí být splněna i potřebná míra 
společenské nebezpečnosti a tedy materiální znak přestupku. Nebezpečnost jednání obviněného 
vyplývá jednak přímo ze skutečnosti, že je toto jednání kvalifikováno jako zvláštní skutková 
podstata přestupku v zákoně o silničním provozu, a jelikož by toto pojetí bylo možné považovat 
za zcela formalistické, je s ohledem na konkrétní okolnosti případu nutné uvést, že došlo 
k narušení zájmu společnosti na tom, aby v provozu na pozemních komunikacích nedocházelo 
ze strany účastníků provozu k porušování pravidel provozu a tedy k ohrožování ostatních 
účastníků silničního provozu. Dále je nutno zohlednit, že pozemní komunikace je projektována 
na určitou rychlost a ostatní účastníci silničního provozu ve svém rozhodování mají právo 
očekávat a předpokládat, že i ostatní pravidla provozu dodržují. Překračování nejvyšší dovolené 
rychlosti je závažné porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích a častým důvodem 
nehod se závažnými následky. Obviněný by si měl uvědomit, že rychlou jízdou ohrožuje ostatní 
účastníky silničního provozu. Rychlá jízda může být příčinnou dopravní nehody a to v důsledku 
delší brzdné dráhy, kterou rychle jedoucí vozidlo bezpochyby má, na rozdíl od vozidla, které 
jede předepsanou rychlostí. Obviněný musí jako řidič, rovněž předpokládat, že se na vozovce 
mohou objevit nepředvídatelné překážky (např. vozidla, která měla účast na dopravní nehodě 
apod.), díky kterým by řízení vozidla jedoucího vysokou (nepovolenou) rychlostí nemusel 
zvládnout a zbytečně by tak mohlo dojít ke vzniku škody na zdraví a majetku ostatních účastníků 
silničního provozu. V obci se také ve zvýšené míře mohou pohybovat chodci a cyklisté a vozidlo 
pohybující se v obci rychlostí vyšší, než v konkrétním místě, povolenou by bylo pro tyto velkým 
nebezpečím. Správní orgán má za to, že překročení nejvyšší povolené rychlosti zvyšuje pro 
společnost nebezpečnost osoby obviněného. Závažnost přestupkového jednání obviněného tedy 
spočívá především v ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 
 
Při ukládání správního trestu pak správní orgán hodnotil všechna kritéria uvedená v ustanovení § 
37 až 40 zákona o odpovědnosti za přestupky, kdy v souladu s ustanovením § 37 zákona o 
odpovědnosti za přestupky přihlédl k povaze a závažnosti přestupku (povaha a závažnost 
přestupku je dána okolnostmi uvedenými v ustanovení § 38 zákona o odpovědnosti za 
přestupky). Při tomto pak správní orgán přihlédl zejména k významu zákonem chráněného 
zájmu, který byl přestupkem porušen, tedy k překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci, což 
lze obecně považovat za nebezpečné protiprávní jednání, při kterém dochází k ohrožování 
bezpečnosti silničního provozu. Dále pak správní orgán přihlédl k okolnostem spáchání 
přestupku, kdy k jeho spáchání došlo v dopoledních hodinách na méně frekventované pozemní 
komunikaci, přičemž jeho spácháním nedošlo k bezprostřednímu ohrožení jiného účastníka 
provozu na pozemních komunikacích. Dále správní orgán přihlédl k míře zavinění 
přestupkového jednání, danou formou nevědomé nedbalosti, která je v pomyslné stupnici forem 
zavinění nejníž, k čemuž správní orgán přihlédl jako k polehčující okolnosti. Dále vzal správní 
orgán v úvahu tu skutečnost, že Jiří Kratochvíl nemá v registru řidičů v období posledních tří let 
žádný záznam o přestupku, podléhajícímu evidenci v souladu s ust. § 119 odst. 2 písm. g), j) 
zákona o silničním provozu, k čemuž správní orgán přihlédl jako k polehčující okolnosti. Ve 
smyslu ustanovení § 39 a § 40 zákona o odpovědnosti za přestupky správní orgán v tomto 
případě neshledal žádné přitěžující ani polehčující okolnosti.  
 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, k zajištění výchovného cíle a splnění požadavku jak 
individuální, tak i generální prevence, považuje správní orgán správní trest, tj. pokutu, uloženou 
na samotné spodní hranicí zákonné sazby, za odůvodněný, přiměřený a v plné míře respektující 
výše uvedená ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky. 
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Správní orgán tedy v souladu s ust. § 3 a § 50 správního řádu shledal dostatek podkladů pro 
rozhodnutí o odpovědnosti Jiřího Kratochvíla za spáchaný přestupek, a proto rozhodl, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Jelikož se obviněný, ani jeho případný zástupce, k nařízenému ústnímu jednání o přestupku 
nedostavil, ačkoliv byl řádně a včas předvolána, byla věc přestupku dne 21.05.2019, v 08:00 
hodin, projednána v nepřítomnosti obviněného v ústním jednání v souladu s ust. § 80 odst. 4 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Obviněný měl možnost se 
při nařízeném ústním jednání vyjádřit ke všem skutečnostem, které se mu dávají za vinu a 
k důkazům o nich, mohl uplatňovat nové skutečnosti a navrhovat důkazy na svoji obhajobu, činit 
návrhy a v souladu s ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se mohl při nařízeném 
ústním jednání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Této možnosti svým nedostavením se 
k ústnímu jednání nevyužil a sama sebe tak zkrátil na svých právech.  
 
Kromě uložené sankce pokuty za spáchání protiprávního jednání bylo v předmětné věci 
pachateli přestupku  zdejším správním orgánem uloženo za povinnost uhradit náklady řízení  v 
paušální částce 1 000 Kč, podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a § 
6 odst. 1, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve 
znění pozdějších předpisů.  Tato částka se ukládá pachatelům, kteří se dopustili přestupku 
projednávaného příslušným správním orgánem, aby se podíleli určitou měrou i na úhradě 
nákladů, které státu v souvislosti s jejich postihem vznikly. V tomto smyslu jde o „službu“ státu 
spoluobčanům, konec konců i samotným obviněným, spočívající v zabezpečení určité míry 
spravedlnosti i jistoty, že přestupky – a hlavně jejich pachatelé – nezůstanou bez potrestání. Tato 
paušální náhrada nákladů ani zdaleka nedosahuje skutečných nákladů, které s postihem 
protiprávní činnosti vznikly, jedná se spíše o symbolickou částku. Zdejší správní orgán zastává 
názor, že náhrada nákladů řízení byla uložena plně v souladu se zákonem v uvedené paušální 
částce, přičemž v daném případě neshledal žádný důvod, aby zcela nebo zčásti upustil od 
stanovení této povinnosti, proto o ní a o její výši rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu 
dopravy, odboru agend řidičů, a to podáním u oddělení správního řízení, odboru 
dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17   
§ 83 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Lhůta 
k podání odvolání začíná běžet dnem následujícím ode dne oznámení (doručení) tohoto 
rozhodnutí. V případě že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla 
dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za 
den doručení (§ 24 odst. 1 správního řádu). Lhůta k podání odvolání počíná v takových 
případech běžet dnem následujícím po uplynutí 10. dne, kdy byla písemnost připravena 
k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do 
datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k 
dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode 
dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty (§ 17 odst. 3, 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání musí mít 
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání se v případě více účastníků řízení podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 
správního řádu). Odvolání včas podané má odkladný účinek (§ 97 odst. 2 zákona o odpovědnosti 
za přestupky). 
 
Právo podat odvolání má pouze účastník řízení, tj. v plném rozsahu obviněný z přestupku, 
poškozený pouze proti výroku o nároku na náhradu škody a výroku o nákladech spojených 
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s uplatněním nároku na náhradu škody, zákonný zástupce  a opatrovník mladistvého 
obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí ve prospěch mladistvého obviněného pouze 
proti výroku o vině, o správním trestu, o ochranném opatření a o nároku na náhradu 
škody a vlastník věci pouze proti výroku o zabrání věci (§ 96 odst. 1, 2 zákona o odpovědnosti 
za přestupky). Osoba přímo postižená spácháním přestupku není účastníkem řízení (§ 68 zákona 
o odpovědnosti za přestupky) a právo podat odvolání proti rozhodnutí o přestupku nemá. 
 
 
 
 
 
 
Bc.  Milan Vavro 
referent správního řízení - přestupky 
Odbor dopravněsprávních činností 
podepsáno elektronicky  
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4. registr řidičů (po nabytí právní moci) 




