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5. Pokutě se lze bránit na úřadě
O

dmítnout projednání
v blokovém řízení.
V případě, že si je řidič
vědom, že daný přestupek spáchal,
lze doporučit, aby uhradil pokutu
v rámci blokového řízení hned na
místě a vyhnul se případným
poplatkům za náklady řízení
ve správním řízení. Pokud má řidič
za to, že daný přestupek nespáchal,
naopak doporučujeme odmítnout
projednání v blokovém řízení zaplatit
a pokusit se prokázat ve správním
řízení, že ke spáchání přestupku
nedošlo.

P

rojednat věc ve správním
řízení. Pokud má řidič za
to, že se přestupku skutečně
nedopustil, má možnost obrany
právě ve správním řízení
o přestupku. Je pak ale pouze
na řidiči, aby zodpovědně prokázal
prostřednictvím důkazů, třeba
svědků, že se přestupku nedopustil.
Navíc proti rozhodnutí ve správním
řízení je možné se dále odvolat.

P

rávo na spravedlivé
projednání přestupku.
Přestupek primárně řeší
obecní úřad příslušný podle místa
spáchání přestupku. Budete tak mít
jistotu, s kterým obecním úřadem
v této záležitosti jednat.

VAŠE POVINNOSTI

U

hradit pokutu za
přestupek na základě
pravomocného
rozhodnutí. Jednotlivé dopravní
přestupky jsou vymezeny zejména
v zákoně o silničním provozu. Každý
řidič by se měl seznámit s jednáním,
kterým může přestupek spáchat. Za
nejvážnější přestupky může být
udělena pokuta až do výše padesát
tisíc korun. Společně s finančními
sankcemi je samozřejmě možné
řidiče potrestat zákazem řízení.

Z
A

držet se řízení motorového
vozidla při zákazu činnosti.
Zákaz může trvat v případě
přestupku až dva roky.

kceptovat postih jak pokutou, tak přiděleným trestným bodem. Legislativa toto
jednoznačně dovoluje, a to dokonce
u většiny přestupků, které jsou
předvídány zákonem o silničním
provozu. Častým příkladem může být
telefonování za jízdy či překročení
povolené rychlosti.

D

ostavit se k podání
vysvětlení, k němuž řidiče
předvolá správní orgán.

Připravil Vlastimil Volek, advokátní
kancelář PwC Legal

Vyplatí se okamžitě zaplatit
pokutu za dopravní
přestupek policistovi, nebo
máte spíše odmítnout a trvat
na projednání možného
prohřešku ve správním
řízení? Advokáti se často
přiklánějí k druhé variantě.
Budete mít totiž daleko širší
možnosti obrany. Pokud je
ale evidentní, že jste
přestupek spáchali, pokutě
se stejně nejspíš nevyhnete.

o tom, že se pachatel dopustil inkriminovaného přestupku, může
správní orgán vydat příkaz o uložení pokuty,“ říká Jiří Matzner
s tím, že proti příkazu může pachatel podat odpor, a to do patnácti dnů od jeho doručení.
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P

olicista vás zastaví za
rychlou jízdu a uloží
vám pokutu. Co v takové situaci udělat? Zaplatit hotově, nebo odmítnout? Stojí to za důkladné zvážení. Z právního pohledu se totiž
právě ocitáte v rámci takzvaného
blokového řízení. To je sice rychlé a okamžitě jasné, na druhou
stranu vám ale poskytuje poměrně malé možnosti obrany. „Pokud řidič přijme pokutu v blokovém řízení, vzdává se práva na odvolání,“ upozorňuje advokát Jiří
Matzner.
„Vše záleží případ od případu.
Pokud probíhá blokové řízení
a policista, který jej vede, je rozumný a mírný, my souhlasíme
s pokutou a hlavně s její výší, tak
je samozřejmě jednodušší přijmout blokové řízení,“ nabízí
druhý pohled. „Pokud toto řízení
proběhne, celá věc je ukončená
a můžeme na ni s klidem v duši
zapomenout,“ dodává Matzner.
Navíc nebudete platit náklady
správního řízení, které činí tisíc
korun.
Na místě jen přestupky
s „ohodnocením“ do tří bodů
Blokové řízení je ale možné za
všech okolností odmítnout. „Jednou z jeho podmínek je, aby
s ním pachatel přestupku souhlasil,“ potvrzuje právník Alexandr
Horký z kanceláře Matzner. „Policista by se měl vždy zeptat, zda
řidič souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení. Měl by
jej dále i poučit o případných zvýšených nákladech ve správním řízení, pokud se řidič rozhodne odmítnout projednání přestupku
v blokovém řízení,“ dodává advokát Martin Cír z kanceláře bpv
Braun Partners.
A připomíná, že v rámci správního řízení může řidič navrhovat
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různé důkazy. Má také možnost
angažovat advokáta. Navíc lze následně podat už zmíněné odvolání, stejně jako se nakonec obrátit
na správní soudy.
Blokové řízení však nezačíná
automaticky. Lze ho vést jen u dopravních přestupků, které zákon
postihuje uložením maximálně tří
trestných bodů. Pokuta může v takovém případě dosáhnout jen pěti
tisíc korun. „V blokovém řízení
lze uložit pokutu až do jednoho tisíce korun za přestupek řidiči, který drží v ruce nebo jiným způsobem používá telefonní přístroj
nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení či překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci
o méně než 20 kilometrů za hodinu nebo mimo obec o méně než
30 kilometrů za hodinu,“ vybírá

5. DÍL:
POKUTY ZA
PŘESTUPKY
Martin Cír postih často páchaných přestupků.
Rychlého zaplacení pokuty
v rámci blokového řízení se ale
naopak nemůžete nijak domáhat.
„Na projednání věci v blokovém
řízení není právní nárok a policista či strážník může přestupek postoupit k projednání do správního
řízení, pokud má za to, že projednání přestupku v blokovém řízení
nepostačí k nápravě pachatele,“
dodává Alexandr Horký.
Petr Vomáčka z asistenční služby ÚAMK také doporučuje se
s policistou za žádných okolností

nehádat: „Občas pak kvůli agresivnímu chování zaplatíme mnohem více, než bychom zaplatili
při jednání s chladnou hlavou.“
Při řešení obdobných situací by
řidiči rovněž neměli zapomínat
na to, že k jejich povinnostem patří i průběžné vzdělávání. „Jako
řidič máte povinnost průběžně se
seznamovat s novými předpisy
a znát povinnosti z nich vyplývající. I v oblasti trestání za porušení
dopravních předpisů platí jedna
ze základních právních zásad,
tedy že neznalost zákona neomlouvá,“ připomíná advokát Miloš Sochor z kanceláře PwC Legal.
Pro úplnost dodejme, že přestupek je možné řešit také v rámci
takzvaného příkazního řízení.
„Pokud nejsou pochybnosti

To nebyl přestupek, odvolávám se!
M

áte pocit nebo jste si
skoro jistí, že jste v právu a že jste žádný přestupek nespáchali, ale příslušné
úřad s rozšířenou působností, který s vámi vede správní řízení o přestupku, vám přesto nevyhoví? Ještě předtím, než se s ním začnete
soudit u správních soudů, obraťte
se na jeho nadřízený krajský úřad.
Odvolání (obecný vzor věnovaný přestupku mimo dopravu najdou předplatitelé LN v digitální
čtečce – pozn. red.) se však podává prostřednictvím orgánu, který
o vás již rozhodoval.
Pravidla najdete ve správním
řádu v paragrafu 81 a následujících. Postup bývá u všech přestupků obdobný a nezáleží tak úplně
na tom, jakého konkrétního prohřešku se přesně týká.
Některým možnostem argumentace při odvolání jsme se již
v Kurzu právní sebeobrany věnovali, existuje jich ale samozřejmě

daleko více. Vždy platí, že je obranu třeba pořádně promyslet a zvážit, co všechno by vám mohlo pomoci.
Nebývá toho totiž málo, jen je
potřeba o tom vědět.
Postih jen za zaviněné jednání
Důležité je uvědomit si všechny
znaky přestupku, zejména zákonem vyžadované zavinění a určitou společenskou nebezpečnost.
Pokud nejsou právě tyto znaky
činem, za který jste popotahováni,
naplněny, váš postih není možný.
„Vaše jednání musí být zaviněné. To znamená, že můžete být přivedeni k odpovědnosti pouze za
skutečnosti, o kterých jste věděli,
respektive mohli a měli vědět,“ vysvětluje advokát Miloš Sochor
z advokátní kanceláře PwC Legal.
„Pokud jste přesvědčeni, že jednání, ve kterém je spatřován přestupek, bylo způsobeno okolnostmi, které nebylo možné předvídat

vždy na paměti, že motorista je povinen stav svého vozidla před
jízdou zkontrolovat.

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.

a které jste nemohli ovlivnit, například nahodilou poruchou či skrytou technickou závadou vozidla,
můžete tyto skutečnosti tvrdit
před správním orgánem,“ dodává
Sochor.
Ovšem s tím, že je nutné mít

Není už přestupek promlčený?
Jak Sochor dále připomíná, neměli byste zapomínat ani na to, že se
nemůžete dopustit přestupku, pokud vaším jednáním neporušujete
nebo neohrožujete takzvaný právem chráněný zájem společnosti.
Tento poněkud neurčitý právní
pojem se vykládá případ od případu a může někdy pomoci.
„Ne každé překročení rychlosti
totiž znamená automatické spáchání přestupku,“ popisuje Miloš Sochor. „Zajímejte se, jak policista
nebo správní orgán dovodil, který
právem chráněný zájem byl vaším
jednáním ohrožen či porušen a jakým způsobem.“
Bez prokázání porušení či ohrožení totiž nemůže být podle jeho
slov řidič za přestupek odpovědný. „Povinnost tohoto prokázání

leží na správním orgánu,“ upozorňuje Miloš Sochor. Dále si také
ohlídejte, zda přestupek, za který
jste popotahováni, není už náhodou promlčený. Pak byste za něj
už nemohli být nijak potrestáni.
Poslední změny zákona vám
však příliš do karet nehrají. „Promlčecí doba pro projednání přestupku se od října roku 2015 prodloužila na dva roky od jeho
spáchání,“ upozorňuje advokát
Martin Cír z kanceláře BPV
Braun Partners.
Ať už je vaše situace jakkoliv
nepříjemná či jasně nezvratná, nikdy se nepokoušejte policistu,
úředníka nebo soudce uplácet.
Trestní postih vám totiž hrozí už
jen za pouhou nabídku peněz. jj

Vzory smluv a podání poskytl právní
systém CODEXIS®

Zahraniční pokuty se prodraží
Ukázněná jízda se vyplatí také při
zahraničních cestách. Dopravní
přestupky se totiž v cizině často
pořádně prodraží. Nezapomínejte
na to, že v každé zemi platí jiná
pravidla a co je v pořádku v České republice, jinde být akceptovatelné nemusí.
Netýká se to přitom jen maximální rychlosti, ale třeba i chování vůči policistům. „Je třeba si
uvědomit, že často záleží na rozhodnutí samotného policisty, kolik nás bude přestupek stát. Tato
rada platí dvojnásob pro zahraničí – například v Německu je dokonce možné za hanlivé oslovení
policisty dostat vysokou pokutu,“
upozorňuje Petr Vomáčka.
Různá pravidla platí také pro
používání dálniční známky, vyhlášení pedanti jsou třeba v Rakousku. „Kdo tam bude přistižen
policií nebo společností Asfinag
bez platné dálniční známky nebo
ji bude mít přelepenou z jiného
vozu, zaplatí na místě náhradní
mýtné,“ varuje Vomáčka. U osobního vozidla půjde o částku 120
eur, u motocyklu pak o 65 eur.
„Navíc si musí zakoupit novou
dálniční známku. Na osobu, která
odmítne zaplatit, bude podáno příslušné oznámení. Pokuta v takovém případě činí až 3000 eur,“ dodává další souvislosti Vomáčka.

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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