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P rakticky proti jakémukoliv
rozhodnutí o dopravním
přestupku se můžete odvo-

lat či jinak bránit. Pokud tedy ne-
přistoupíte na blokové řízení a ne-
zaplatíte pokutu na místě – pak už
je obrana dost složitá, i když ne
úplně nemožná.

Při sepisování odvolání proti
rozhodnutí úřadu o dopravním
přestupku (obecný vzor odvolání
najdou předplatitelé LN v digitál-
ní čtečce – pozn. red.) je nutné pa-
matovat nejen na shromáždění co
možná nejvíce důkazů, které po-
tvrzují vaše tvrzení, ale také na
dodržení náležitostí a poměrně
přísných termínů.

„Do patnácti dnů od doručení
rozhodnutí úřadu může řidič po-
dat odvolání, které má odkladný
účinek,“ upozorňuje právník Vlas-
timil Volek z kanceláře PwC Le-
gal. Zároveň je však podle něj nut-
né myslet na takzvanou fikci doru-
čení. O co jde? „Když si řidič na

poště nevyzvedne rozhodnutí do
deseti dnů, považuje se za doruče-
né a po uplynutí lhůty pro odvolá-
ní nabývá právní moci.“

Jinými slovy, pokud si dopis
schválně nepřevezmete, v ničem
vám to neprospěje a naopak si
zkrátíte lhůtu na sepsání a vyargu-
mentování odvolání. „Poučení,
jaký opravný prostředek můžete
využít, by mělo být obsaženo v sa-
motném přípisu,“ dodává Petr
Vomáčka z asistenční služby
ÚAMK.

Nic nepodcenit

Správní řízení je podle Vomáčky
vhodné řešit s advokátem a pří-
padně s ním konzultovat i další
postup. „Nikdy se nevzdávejte
práva na opravný prostředek,
úředník vám musí vaši vinu doká-
zat. A trvejte na písemném vyho-
tovení rozhodnutí správního orgá-
nu,“ radí Vomáčka.

„Odvolání musí obsahovat in-

formace zejména o tom, kdo je
činí, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu je roz-
hodnutí napadáno, v čem je spat-
řován rozpor s právními předpi-
sy, a také důkazy,“ říká advokát
Jiří Matzner. Při odvolání by po-

dle něj měl řidič využít veškerých
skutečností, které mluví v jeho
prospěch. „Nemusí se bát svá tvr-
zení více rozvést,“ nabádá.

Podle Vomáčky je rovněž dob-
ré vědět, že projednávání přestup-
ku zpravidla nekončí ve správním
řízení – rozhodnutí správního or-
gánu může být přezkoumáno sou-
dem. Toto řízení vyvoláte podá-
ním správní žaloby. „Případně
vám jako mimořádný opravný
prostředek proti rozhodnutí kraj-
ského soudu poslouží kasační stíž-
nost. Práce advokáta vám tedy
může zachránit řidičský průkaz,“
dodává Vomáčka.

Byla ta značka vidět?

Při formování obrany si po prav-
dě odpovězte třeba i na to, jestli
jste přestupek způsobili vědomě,
či nevědomě. „Pokud si řidič na-
příklad nevšimne dopravní znač-
ky a poruší pravidlo chování z ní
vyplývající, bude za přestupek od-

povědný, protože toto pravidlo
znát měl a mohl, a jeho zavinění
bude zřejmě nedbalostní. Jestliže
však taková značka nebyla objek-
tivně viditelná v daném čase
a místě, za její nezaznamenání
řidič být odpovědný nemusí,“
říká advokát Petr Glogar z kance-
láře PwC Legal.

Otevírá však ještě další souvis-
lost, na kterou se vyplatí pamato-
vat: žádejte vždy o poskytnutí jas-
ného důkazu o tom, že jste skuteč-
ně něco udělali.

„Například v případě překroče-
ní nejvyšší povolené rychlosti
byste měli požadovat důkaz ze za-
řízení měřícího rychlost, a to nej-
lépe s obrazovým záznamem,“
konkretizuje Glogar.

Trestné body za dopravní

přestupky se v Česku připisují

již od července roku 2006.

Mnozí z řidičů ale stále

nevěří, že se o připsání

bodů nemusí vždy

dozvědět. Přitom ten, kdo

nasbírá všech dvanáct, končí

fatálně: na rok bez řidičského

průkazu. Dosud zavedená

praxe se však právěmění

a už brzy budou mít řidiči

ve svých bodech jasno.

J
e to celkem překvapivé,
ale v současnosti skuteč-
ně neexistuje povinnost
informovat řidiče o připsá-
ní každého trestného

bodu za dopravní přestupek. „Ta-
ková praxe v současnosti platná
není, ani ji zákon nevyžaduje,“
potvrzuje Tomáš Neřold z minis-
terstva dopravy. Po loňském roz-
hodnutí Nejvyššího správního
soudu – který označil udělení
bodu za obdobu trestu, o kterém
se zkrátka člověk musí dozvě-
dět –, však ministerstvo dopravy
tento postup už brzy změní.

Řidiči budou podle Neřolda
o trestných bodech povinně infor-
mováni, a to buď o udělení každé-
ho bodu, nebo minimálně o dosa-
žení šesti bodů, tedy poloviny hra-
nice pro vybodování.

„Právníci ministerstva navrhli
dvě řešení, musíme je ale ještě
projednat s obcemi s rozšířenou
působností a dobře zvážit praktic-
ké dopady, především administra-
tivní zátěž, která s takovým kro-
kem souvisí,“ upřesňuje součas-
ný stav chystané změny Neřold.
Více se prý bude vědět během ně-
kolika týdnů.

Výpis bodů jen na vyžádání
Zatím je ale stále nejjistější zažá-
dat si o výpis aktuálního počtu při-
psaných bodů, a to buď na obec-
ním úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, nebo v rámci sítě Czech
Point. Další možností je využít da-
tové schránky a elektronického
Portálu veřejné správy.

Nasbírané body by však pro ni-
koho – až na vyslovené excesy –
neměly být úplně překvapivé.
„Připsání bodů vždy souvisí se
správním, respektive přestupko-
vým řízením. Řidič by si tedy měl
být udělení bodů vědom,“ upozor-
ňuje právník Vlastimil Volek z ad-
vokátní kanceláře PwC Legal.

Až ve chvíli, kdy řidič zjistí své
aktuální bodové skóre, se může
bránit proti jejich připsání. „Ne-
souhlasí-li řidič s provedeným zá-
znamem bodů v registru řidičů,
může podat proti provedení zázna-
mu písemně námitky obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí, který je příslušný k provádění
záznamu,“ popisuje advokát Mar-
tin Cír z bpv Braun Partners.

„Obecně je nutné uvést identifi-
kační údaje žadatele, označení pře-
stupku, za který byly uděleny
body, a popis skutečností, ve kte-
rých žadatel spatřuje nesprávnost
udělení sankce,“ vypočítává Mar-
tin Cír. Pro podání námitek by
také na obecním úřadě měl být
k dispozici vzorový formulář.

„Shledá-li obecní úřad námitky
oprávněnými, nejpozději do dese-

ti pracovních dnů ode dne, kdy
mu byly námitky doručeny, pro-
vede opravu záznamu o dosaže-
ném počtu bodů v registru řidičů
a neprodleně o tom vyrozumí řidi-
če,“ popisuje další postup práv-
ník Alexandr Horký z kanceláře
Matzner.

Na námitky proti dvanáctému
bodu máte jen pět dní
Při podávání námitek je ale třeba
si pohlídat, jestli jde jen o další
bod v řadě, anebo jestli je ve hře
ten úplně poslední, dvanáctý. Za-
tímco u námitek proti prvnímu až

jedenáctému bodu neexistuje žád-
ná lhůta, s obranou proti připsání
dvanáctého bodu, které znamená
odebrání řidičského průkazu, si
musíte pospíšit. „V tomto případě
se může řidič bránit podáním ná-
mitek, které musí podat do pěti
pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o dosažení dvanácti
bodů. V takovém případě bude
mít jeho námitka – obdoba odvo-
lání – odkladný účinek,“ vysvětlu-
je Martin Cír. Prakticky to zname-
ná, že člověk nepřijde o řidičský
průkaz minimálně do chvíle, než
úřad tyto námitky vyřeší.

„Námitku je možné podat i poz-
ději, už ale nemá odkladný úči-
nek,“ dodává Alexandr Horký.
I když jí tedy úřad nakonec vyho-
ví, nějakou dobu stejně nebudete
moci za volant sednout.

Ať už jde o třetí, nebo dvanáctý
bod, může se stát, že úřad námit-
ce nevyhoví a záznam bodů pone-
chá beze změny. I proti tomuto
rozhodnutí můžete poslat odvolá-
ní, rozhodne o něm krajský úřad.
„To je nutné podat do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o námit-
kách,“ upozorňuje Martin Cír.

Sedm bodů za alkohol, tři za
nezastavení před přechodem
Kolik bodů za jaké přestupky hro-
zí, vypisuje příloha zákona o pro-
vozu na pozemních komunika-
cích. Pravidla bodového systému
jako takového pak najdeme ve
zmíněném zákoně v paragrafech
123a až 123f.

Za nejméně závažné prohřešky
se udělují dva body, za ty největší
hned sedm. Takto tvrdě se postihu-
je alkohol za volantem či způsobe-
ní závažné dopravní nehody, při
níž někdo zemře. Tříbodový trest
hrozí za nezastavení před přecho-
dem nebo za nepřipoutání se. Čtyř-
mi body pak zákon trestá napří-
klad porušení povinnosti použít
dětskou autosedačku nebo bezpeč-
nostní pás při přepravě dětí.

Protiprávní jednání lze navíc
postihnout i pokutou, současně
s připsáním bodů. „Legislativa to
jednoznačně dovoluje u většiny
přestupků, které jsou předvídány
zákonem o provozu na pozem-
ních komunikacích,“ varuje Vo-
lek. Častým příkladem podle něj
je telefonování za jízdy nebo pře-
kročení povolené rychlosti. „Na-
příklad za telefonování za jízdy
mohou být uděleny dva body a po-
kuta do výše 2500 korun ve správ-
ním řízení,“ upřesňuje Volek.

Z ažádat o výpis z bodového
hodnocení řidiče na Czech
Pointu (první strana stojí 100

korun, každá další pak 50 korun).

Z ažádat o výpis z evidenční
karty řidiče, kde jsou
viditelné udělené body, na

místně příslušném úřadu (většinou za
30 korun).

O bdržet informaci od
úřadu, že byly řidiči
přiděleny body – ale až

po zavedení této novinky patrně
během roku 2016. Existuje totiž
důležité rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu z loňského
podzimu, které definuje přidělení
bodu jakožto trest, a nikoliv jako
administrativní opatření, jak tomu
bylo dosud. O formě oznámení zatím
nejsou bližší informace.

P rávo na odmazání čtyř
bodů po roce řízení bez
ztráty bodu. Právo na

odečtení tří bodů za účast na kurzu
Školení bezpečné jízdy.

P okud má řidič za to, že
se přestupku nedopustil,
měl by odmítnout jeho

projednání v blokovém řízení.
V tomto případě je přestupek
projednán ve správním řízení,
při kterém má řidičmožnost
se bránit. Zde je pak na řidiči,
aby zodpovědně prokázal
prostřednictvím důkazů či svědků,
že se daného přestupku nedopustil
(konkrétněji bude tento postup

rozebrán zítra v rámci pátého dílu
seriálu, pozn. red.).

O devzdat řidičský průkaz
na dobu jednoho roku při
dosažení 12 bodů. Bodový

systém se vztahuje pouze na řidiče
motorových vozidel, z nichž
každému může být zaznamenáno až
12 bodů. Body se řidičům přičítají
vždy v rozmezí 2 až 7 bodů, a to na
základě protiprávního jednání,
kterého se řidič dopustil při řízení
motorového vozidla. Možné je
zároveň dostat pokutu.

Z držet se řízení motorového
vozidla při odebrání
řidičského průkazu.

A bsolvovat dopravně
psychologické vyšetření
pro vrácení řidičského

průkazu. Absolvovat přezkoušení
z odborné způsobilosti v autoškole
pro vrácení řidičského průkazu.

Připravil Vlastimil Volek,
advokátní kancelář PwC Legal

Utekl vám začátek

seriálu? Nevadí!

Objednejte si předplatné na
www.lidovenoviny.cz/pravniobrana
nebo na 225 555 533. V ceně je přístup
do elektronické verze deníku, o žádné
vydání tak nepřijdete.
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Nepřevzít úřední dopis vám nepomůže

4. Kdo hlídá trestné body?

PRÁVNÍ DOKUMENTY

Vzory dokumentů jsou přístupné ke

stažení zdarma pro předplatitele na

www.lidovenoviny.cz/dokumenty.

Případné dotazy směřujte na linku

callcentra 225 555 533.


