
 
 
 
Ministerstvo dopravy 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 
 
 
 

V  dne 21.6.2019 
 
 
Č.j. MHMP 979367/2019/Vav  
 
 
Odvolání 
 
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“), rozhodl, že jsem vinen tím, že jsem se jako 
fyzická osoba dopustil přestupku tím, že dne 15.03.2019, v 08:35:37 hodin, při 
řízení motorového vozidla reg. zn. , překročil vprovozu na pozemních 
komunikacích v Praze 4, na ul. K Ryšánce, nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 
20 km.h-1 a více. Rozhodnutí ze dne 29.5.2019 mi bylo doručeno 
prostřednictvím veřejné datové sítě dne 8.6.2019. 
 
Proti tomuto rozhodnutí jsem v zákonné lhůtě podal odvolání a zároveň jsem 
v tomto podání požádal o kopii spisu. Na toto mi správní orgán zaslal výzvu 
k odstranění nedostatku podání a „Sdělení“.  
 
Na základě uvedené výzvy doplňuji své odvolání o skutečnosti v jakém 
rozsahu předmětné rozhodnutí správního orgánu napadám a v čem je spatřován 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. 
 

 
 



 
I. 

Nemožnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
 

Ust. § 36 odst. 2 SpŘ stanoví, že „Nestanoví-li zákon jinak, musí být 
účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí“. Tato možnost mi dána nebyla; správní orgán mě o ní 
žádným způsobem nevyrozuměl. 
 
To představuje procesní vadu zakládající důvod ke zrušení rozhodnutí, viz. 
příslušná judikatura, např. rozsudek NSS č.j. 7 A 112/2002 – 3 ze dne 
14.11.2013: „Současně považuje Nejvyšší správní soud za nutné poznamenat, že 
prvoinstanční správní orgán pochybil i v tom, že neposkytl žalobci možnost 
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, 
popř. navrhnout jeho doplnění, jak to ukládá § 33 odst. 2 správního řádu. Z 
dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že poskytnutí této možnosti není právní 
úpravou vnímáno tak, že se poskytne ‚při zahájení řízení‘, jak to učinil 
prvoinstanční orgán, nýbrž naopak až ‚po ukončení zjišťování podkladů pro 
rozhodnutí‘ 
 
Smyslem §33 odst.2. správního řádu je umožnit účastníku řízení, aby ve fázi 
‚před vydáním rozhodnutí‘ mohl uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní 
návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu 
věci. Na tomto stanovisku soudu nic nemění ani skutečnost, že v doplňovaném 
řízení se dne 20.5.2002 žalobce vyjádřil v tom smyslu, že daným postupem byl v 
tomto směru uspokojen (v tomto případě šlo o ‚seznámení‘ s podklady až po 
vydání rozhodnutí, a nikoliv před ním).“ 
 
Správní orgán mě předvolal dne 15.4.2019 na den 21.5.2019 v 8:00 hod. 
k ústnímu jednání. Z tohoto jednání jsem se řádně a včas omluvil. Správní 
orgán mě následně vyzval k doplnění omluvy, což jsem obratem učinil a navíc 
jsem správnímu orgánu sdělil, že se nehodlám vyhýbat správnímu řízení a 
hodlám uplatnit svá procesní práva, včetně možnosti vyjádření se 
k podkladům před vydáním rozhodnutí.  
 
Správní orgán tvrdí, že jsem jako 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.“  
 



I s ohledem na výše uvedený rozsudek toto však považuji za nesprávný názor, 
který správní orgán zastává. Ve výše uvedeném předvolání nebylo sděleno nic o 
těchto skutečnostech, tedy, že využít svého práva mám pouze na tomto jediném 
jednání, ze kterého jsem se navíc omluvil.  
 
Dále vzhledem ke skutečnosti, že mi správní orgán neumožnil nahlédnout do 
spisu během mé osobní návštěvy (viz dále) neměl jsem žádnou možnost svého 
práva využít.  
 
Pokud však správní orgán jedná tak, že mi neumožní se seznámit s podklady pro 
vydání rozhodnutí tak, jak bylo písemně požadováno, měl povinnost mě o této 
skutečnosti vyrozumět, což mohl učinit kdykoliv, rovnou mohl stanovit 
přiměřenou lhůtu do kdy mohu svého práva využít. Tím, že správní orgán 
rovnou vydal rozhodnutí, mi zabránil v aplikování mého práva na vyjádření se 
k podkladům před vydáním rozhodnutí.  
 
Postupem, který správní orgán zvolil došlo ke krácení mých procesních práv, 
neboť tím, že jsem se omluvil a správní orgán na mé doplněné sdělení už dále 
nereagoval, ve mně vzbudil legitimní očekávání, že před vydáním rozhodnutí 
v souladu s ust. §36 správního řádu, požádáno, mi bude umožněno se 
k podkladům před vydáním rozhodnutí vyjádřit.  
 
Splnit povinnost podle § 36 odst. 3 pro správní orgán neznamená jen zaslat 
vyrozumění, ale dát reálnou možnost dané právo realizovat. Tedy tím, že jsem 
z daného ústního jednání omluvil a sdělil něco, že se ústního jednání 
nezúčastním, ale právo na vyjádření k podkladům chci realizovat, musí to 
správní orgán umožnit nějakým přiměřeným způsobem. A přiměřené jistě není 
uvést, že to účastník musí provést v konkrétním okamžiku (po konci ústního 
jednání). Logicky dřív to nejde, ale pokud účastník projeví vůli toto právo 
využít a v tento konkrétní moment se mu to nehodí, musí mu správní orgán 
dát nějakou přiměřenou možnost.  
 
 

 
 

II. 
Neumožnění nahlédnutí do spisu 

 
Správní orgán mi neumožnil přístup do správního spisu, a to žádným způsobem 
a tím účinně zabránil uplatnění mého práva na obhajobu.  
 
Jak správní orgán potvrzuje, „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 probíhalo jiné ústní 
jednání o přestupku, které Bc. Milan Vavro vedl, o čemž byl  
srozuměn s tím, že na pracoviště správního orgánu přišel 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 zpracoviště správního 
orgánu odešel.“ 
 
Toto tvrzení je potřeba uvést na pravou míru a doplnit podstatné skutečnosti.  
 
Je pravdou, že jsem se dostavil výše uvedeného dne do sídla správního orgánu, a 
to v pracovní době. Na recepci jsem požádal o umožnění přístupu ke správnímu 
spisu. Na to mi bylo sděleno, že pokud nejsem objednán, bude to nejspíše 
problém, což se ukázalo poté, co recepční zavolala Vavru, který mi vzkázal, že 
bude mít na mě čas za hodinu nebo možná za dvě.  
 
Vzhledem k tomu, že jsem nepotřeboval vidět úřední osobu Vavru, ale spis, 
trval jsem, aby mi recepční zavolala nadřízeného. Ten se po chvíli dostavil a 
sdělil mi, že mi nemůže spis předložit, protože ho má u sebe pan Vavro, a že si 
musím počkat blíže nespecifikovanou dobu.  
 
Požádal jsem proto o potvrzení, že mi správní orgán na mou žádost neumožnil 
přístup ke spisu, čemuž nebylo vyhověno.  
 
Tato návštěva se konala v době před ústním jednáním a kdyby mi bylo 
umožněno nahlédnout do spisu, měl bych možnost zjistit, že má omluva nebyla 
uznána, a že musím podniknout ještě další kroky, abych mohl realizovat svá 
zákonná práva.  
 
Ve skutečnosti, předchozí domluva na termínu seznámení se spisem není 
nezbytná a právo nahlížet do spisu vzniká i bez nutnosti předchozí domluvy. 
Stejně tak není toto právo vázáno na úřední hodiny pro veřejnost ani na 
přítomnost nebo dostupnost příslušného úřední osoby, což zcela zřejmě vyplývá 
z ust. § 4 odst. 1 a 4, správního řádu:  
 
(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z 
působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat 
zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. 
(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a 
oprávněné zájmy. 
 



Dokonce ani po vydání rozhodnutí mi správní orgán odmítá přístup ke 
správnímu spisu, kdy jsem jej svým podáním žádal o zaslání kopie spisu do mé 
datové schránky (s ohledem na ekonomičnost řízení), na co mi správní orgán 
odpověděl, že  „v souladu s ust. § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, má účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet do spisové dokumentace, 
kdy s tímto právem je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní 
orgán pořídil kopie spisu nebo její části, přičemž tohoto práva účastník může 
využít v sídle správního orgánu a procesní práva s tím spojená jsou jednou ze 
základních podmínek pro výkon práva účastníka řízení vyjádřit se k podkladům 
správního rozhodnutí. Právo nahlížet do spisu trvá jak v průběhu správního 
řízení na prvním stupni, tak i poté, kdy už je rozhodnutí v právní moci. S právem 
nahlížet do spisu je spojeno právo činit si z něj výpisky a rovněž právo na to, aby 
správní orgán pořídil osobám, které do spisu nahlížejí, kopie spisu nebo jejich 
části. Z významu slova „nahlížet“ vyplývá, že právo náležející dotčené osobě lze 
vykonat pouze u správního orgán, tedy v místě, na kterém se fyzicky spisový 
materiál nachází za přítomnosti oprávněné úřední osoby. Povinnost zasílat 
dotčeným osobám či účastníkům řízení části spisu nebo jednotlivé dokumenty v 
ustanoveních zákona o silničním provozu nebo správního řádu, na základě 
kterých úřední osoby postupují, stanovena není.“ 
 
V tomto vyjádření popřel správní orgán sám sebe, když na jednu stranu tvrdí, že 
mi nic nepošle, protože mu to neukládá zákon, ale na druhou stranu, tvrdí, že 
účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet do spisové dokumentace, kdy s 
tímto právem je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán 
pořídil kopie spisu“. Toto právo je pochopitelně možné uplatnit nejen osobně, 
ale i prostřednictvím prostředků pro vzdálenou komunikaci.  
 
Bohužel v tomto konkrétním řízení však správní orgán nejen, že zamítl 
písemnou žádost, ale navíc toto neumožnil ani při osobní návštěvě.  
 
Jako reakci na sdělení správního orgánu, že „v souvislosti s uvedeným správní 
orgán konstatuje, že možnost nahlížet do spisové dokumentace a pořídit si kopii 
spisového materiálu, jste měl již při nařízeném ústním jednání o přestupku před 
správním orgánem dne 21.05.2019, kam jste se Vy, ani Váš možný zástupce, na 
řádné předvolání, nedostavil.“ je potřeba uvést, že je evidentní, že když jsem se 
na toto řízení nemohl dostavit, a že ani při osobní návštěvě mi nebylo umožněno 
do spisu nahlédnout, potřebuji tento spis získat za účelem sepsání odvolání. 
Tím, že mi správní orgán stanovil lhůtu pouhých pěti pracovních dnů, dostal mě 
do velmi nepříjemné situace, kdy nemám možnost poukázat na rozpory 
v rozhodnutí a skutečností, neboť nemám k dispozici spisovou dokumentaci, 
které by mi to umožnily.  
 
 



 
 
 

III. 
Neuznaní omluvy 

 
Správnímu orgánu jsem přesně v souladu s  § 59 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, který omluvu z ústního jednání specifikuje tak, že „nemůže-li 
(předvolaná osoba) tak ze závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s 
uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.“ 
 
Správnímu orgánu jsem sdělil, že se jedná o společném sportovním soustředění, 
které se koná v týdnu od 20.5.2019 do 25.5.2019, které jsem se přihlásil a 
uhradil zálohu již 14. března 2019, a následně doplatek uhradil dne 5.4.2019. 
Omluvu jsem poslal bezodkladně poté, co jsem si u organizátora ověřil, že není 
možné mou účast zrušit bez toho, aniž by došlo k propadnutí zaplacených 
finančních prostředků, což by mi způsobilo škodu ve výši 5.940,- Kč, stejně tak 
není možné se uvolnit pouze na 21.5.2019, neboť program je závislý na 
přítomnosti všech účastníků.  
 
Správní orgán mě následně vyzval k doložení důvodu omluvy.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené soustředění byla aktivita, kterou 
pořádali rodiče primárně pro své a prostředky se hradily v hotovosti, a ty byly 
následně použity na uhrazení ubytování a dalších souvisejících nákladů, neměl 
jsem k dispozici žádnou smlouvu nebo výpis z účtu. Proto jsem učinil čestné 
prohlášení dle ust. §53 odst. 5, správního řádu. Zároveň jsem ve stejném podání 
vyzval správní orgán ke sdělení, zda je tento důkaz dostatečný a ke sdělení 
náhradního termínu ústního jednání.  
 
Na toto podání správní orgán nereagoval i přes to, že jsem jej k tomu vyzval.  
 
Jako nepřezkoumatelné a zvláštní je pak tvrzení správního orgánu v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí, kdy uvádí, že „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.“  
 
Tvrzení správního orgánu se však nezakládá na pravdě, neboť správní orgán 
důkaz formou čestného prohlášení připouští a je na správním orgánu, aby se 
s tím vypořádal. Navíc v situaci, kdy jsem výslovně žádal o sdělení, zda je 
důkaz touto formou pro správní orgán akceptovatelný.  



 
 

 
IV. 

Podjatost úřední osoby 
 
Celé řízení je dále stiženo vadou, kdy o vině rozhodovala podjatá osoba. Již 
14.5.2019 jsem prostřednictvím datové schránky podal námitku podjatosti na 
úřední osobu Vavru a jeho nadřízeného. Proti oběma úředním osobám jsem 
podal stížnost, která do dnešního dne nebyla vyřízena. Stejně tak o této námitce 
podjatosti nebylo do dnešního dne rozhodnuto a lze tedy předpokládat, že 
rozhodovala podjatá úřední osoba.  
 

 
 

V. 
Chybné odůvodnění nákladů řízení 

 
Správní orgán zdůvodnil uložení povinnosti proplatit náklady řízení takto: 
„Kromě uložené sankce pokuty za spáchání protiprávního jednání bylo 
vpředmětné 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 ina úhradě nákladů, které státu v souvislosti s jejich 
postihem vznikly. V tomto smyslu jde o „službu“ státu spoluobčanům, konec 
konců isamotným 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 vdaném 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.“ 
 
 
K tomuto uvádím, že referent správního řízení magistrátu je tam od toho, aby 
vedl správní řízení. Doplnit do šablony údaje z registru a kamery a rozesílat 
odpustkové dopisy známé jako výzva k úhradě určené částky dokáže skript na 



magistrátním serveru – první lidská ruka, která na dopis sáhne je poštovní 
doručovatelka. Referenti přestupkového oddělení mají vedení správních řízení v 
popisu práce, jsou za ně z veřejných peněz placeni a účelový zákon o 
odpovědnosti provozovatele dokonce většinu těchto „pracovních“ míst vytváří a 
přináší tak další prostředky na jejich mzdy. Požadovat další peníze navíc za to, 
že dělají svou práci považuji za výsměch platící veřejnosti a vidím v tom velmi 
silný důvod, proč upustit od uložení této „symbolické částky“. Zároveň je 
potřeba zdůraznit, že správnímu orgánu nevznikly žádné vyčíslitelné náklady 
kromě práce pracovníků správního orgánu, která je už tak placena ze státního 
rozpočtu.  
 

 
 

VI. 
Nenaplnění materiálního znaku přestupku 

 
I pokud by byla naplněna formální stránka přestupku, což je podle výše 
uvedeného zjevně vyloučeno, správní orgán se při předchozích částech 
správního řízení chybně zabýval materiální stránkou přestupku, tak jak má k 
tomu povinnost podle rozsudků NSS č.j. 7 As 18/2004 – 48 i č.j. 5 As 104/2008 
– 48, kde je uvedeno, že „Správní orgány jsou povinny zkoumat vždy, když 
rozhodují, zda určité jednání je přestupkem či nikoliv, také otázku, jestli došlo k 
naplnění obou znaků přestupku, tj. znaku formálního i znaku materiálního."  
 
Dále NSS č.j. 1 As 83/2013 – 60, ze dne 4.12.2013: „Pouze v případech, je-li 
prokázáno, že byly naplněny znaky skutkové podstaty přestupku, správní orgán 
může uložit za jeho spáchání sankci“. Srovnatelné vyjádření lze naleznout i v 
rozsudku NSS č.j. 2 As 46/2005 – 55 ze dne 24.5.2006. „Není-li mimo 
jakoukoliv pochybnost prokázáno, že byly naplněny všechny znaky skutkové 
podstaty přestupku, nemůže být učiněn závěr, že byl přestupek spáchán“. 
Podobné ustanovení je použito i v rozsudku NSS č.j. 7 As 145/2015 – 39 ze dne 
27.6.2013.  
 
NSS č.j. 7 As 137/2011 – 52 ze dne 19.4.2012: „Zákon o přestupcích v ust. §2 
odst. 1 nadále po účinnosti trestního zákoníku stanoví, že přestupkem je 
zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, a právě v 
porušení či ohrožení je třeba spatřovat materiální stránku přestupku. Správní 
orgány jsou proto povinny vždy zkoumat, zda určité jednání je přestupkem či 
nikoliv, a tedy také, zda došlo k naplnění obou znaků přestupku, tj. znaku 
formálního i materiálního. Navíc použití analogie v neprospěch obviněného z 
přestupku, tj. nezkoumání materiálního znaku za situace, kdy jeho absence by 
vylučovala přestupkovou odpovědnost, není ve veřejnoprávním sankčním 



právu vůbec přípustná.“ Srovnatelné jsou např. rozsudky NSS č.j. 7 As 18/2004 
– 48 ze dne 17.2.2005 a č.j. 5 As 104/2009 – 45 ze dne 14.12.2009.  
  
Z výše uvedeného plyne, že teprve poté, co je zjištěno naplnění materiálního 
znaku přestupku, může správní orgán dojít k závěru, že konkrétním jednáním 
byl spáchán přestupek. Pokud naopak správní orgán na základě zjištěného 
skutkového stavu dospěje k závěru, že z okolností případu je zřejmé, že 
jednáním osoby obviněné z přestupku k porušení ani k ohrožení právem 
chráněného zájmu nedošlo, má povinnost (nikoli pouze možnost) řízení 
zastavit podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. 
 
Správní orgán se tímto vůbec nezabýval, a to ani v průběhu vlastního správního 
řízení, tak ani v rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí.  
 
 
Na základě výše uvedeného nezbývá než konstatovat, že správní orgán vůbec 
neprokázal, že byl spáchán přestupek, rozhodnutí bylo vydáno v příkrém 
rozporu s právními předpisy i skutkovým stavem, jako takové je věcně 
nesprávné a správní řízení bylo stiženo procesními vadami takového charakteru, 
že zakládají nezákonnost napadeného rozhodnutí. Proto  
 

navrhuji, 
 
aby odvolací orgán v souladu s ust. § 90 odst. 1. písm. a) správního řádu 
napadené rozhodnutí jako nesprávné a vydané v rozporu s právními předpisy  
 

zrušil a řízení zastavil. 
 
          
          
 
 
 
 
 
 
 


