Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 26/2019 ze dne 6.6.2019
informace k přestupkům

Vyřizoval: Odbor správní

TEXT ŽÁDOSTI
dle zák. 106/1999 Sb.
S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích, § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu
na pozemních komunikacích, § 125f odst. 1 silničního zákona, § 2 odst. b) silničního zákona,
§ 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a § 125f odst. 4 zákona o provozu
na pozemních komunikacích bych rád obdržel následující informace:

1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy
křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného
zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil
správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden
ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či
subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)?
2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli
motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla?
3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti
zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“
(například www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného
řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy
na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv.
společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje?
4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě
zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti
provozovateli motorového vozidla?
5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí
ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a
jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?

TEXT ODPOVĚDI
K bodu č. 1
V daném případě správní řízení bude zahájeno vždy proti provozovateli vozidla – viz § 125f zák. č.
361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon

o silničním provozu“). § 2 písm. b) zákona o silničním provozu definuje, že provozovatel vozidla je
vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle
zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu.
K bodu č. 2
Pokuta je vymáhána po provozovateli vozidla – viz výše.
K bodu č. 3
Společné řízení je pro správní orgány obligatorní postup ze zákona.
K bodu č. 4
V případě, že provozovatel a vlastník jsou odlišní, vždy proti provozovateli - viz odpověď k bodu 1.
K bodu č. 5
V r. 2018 bylo ve věci přestupků dle ust. § 125f zákona o silničním provozu vydáno 34 rozhodnutí s
průměrnou pokutou ve výši 1.500,- Kč, tedy celkový příjem z těchto pokut je 51.000,- Kč.

