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Rozbor přestupků zpracovaných v roce 2019 na Městském úřadu 
Svitavy  
 
Důvodová zpráva: 
 
Odbor dopravy měl v roce 2019 na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích ke zpracování 882 přestupků, přičemž ve 159 případech šlo o přestupky, které 
přešly z roku 2017 a 2018. Jedná se o přestupky, u kterých nebylo ukončeno řízení z důvodu 
prodloužené promlčecí doby (prekluzivní lhůta), anebo které došly ke konci roku. V roce 
2019 bylo oznámeno 723 přestupků, což je o 176 přestupků více než v 2018. 

 
Dopravní přestupky oznámené 2019 
V 53 případech bylo zjištěno řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky v důsledku 
čehož, v 9 případech, došlo k dopravním nehodám, 18 řidičů odmítlo orientační nebo 
odborné lékařské vyšetření, zda při řízení vozidla nejsou ovlivněni alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou, 19 řidičů řídilo motorové vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění, 24 
řidičů překročilo maximální povolenou rychlost v obci nebo mimo obec, kdy 5 řidičům byl za 
toto jednání uložen správní trest - zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel.  
 
1. Ostatní přestupky: V 76 případech bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno, že 
vozidla překračují maximální povolenou hmotnost a 15 provozovatelů vozidel nesplnilo 
povinnost spojenou s pojištěním vozidla, neboť nemělo na vozidlo uzavřeno pojištění nebo 
řidič nepředložil ke kontrole zelenou kartu. V 70 případech bylo užito v provozu na 
pozemních komunikacích vozidlo, které nebylo technicky způsobilé k jeho provozu, většinou 
se jednalo o vozidla, která neměla platnou pravidelnou státní technickou prohlídku (STK). 
V souvislosti s provozováním vozidla bylo oznámeno 42 přestupků s porušením přepisu 
změny vlastníka po převodu vlastnického práva k vozidlu, kdy tito vlastníci vozidlo prodali, 
ale již do 10 pracovních dnů nepožádali o zápis změny vlastníka silničního vozidla na 
registru vozidel. 8 řidičů porušilo povinnosti AETR, kdy překročili dobu jízdy nebo nedodrželi 
povinné bezpečnostní přestávky, 1 řidič tento záznam ani nepředložil při silniční kontrole. 
V roce 2019 oproti předchozímu roku narostl počet přestupků spočívajících v porušení 
povinnosti řidiče být držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, kdy 13 řidičů 
nebylo držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti vůbec a těmto byl uložen správní 
trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel a další 3 řidiči 
doklad o zdravotní způsobilosti neměli při řízení vozidla u sebe. V roce 2019 byly nově 
řešeny přestupky (31) spojené s nesplněním povinnosti po vyřazení vozidla z provozu (tzv. 
depozit), kdy fyzická/právnická osoba jako vlastník silničního vozidla neoznámila adresu 
místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.  



2. Dopravní nehody: Nejnáročnější skupinu co se týče samotného dokazování, tvořily 
dopravní nehody celkem 62. Ve většině případů šlo o nehody na parkovišti u obchodních 
center a panelových domů, bez zranění, s malou hmotnou škodou, často spojené s ujetím od 
nehody. V obci Svitavy došlo nejvíce k dopravním nehodám na náměstí Míru, kdy nám jejich 
dokazování usnadnil pořízený videozáznam z kamer, které jsou umístěné na náměstí. 
Nejčastější výskyt dopravních nehod zůstává na velmi frekventovaných silnicích I/34 ve 
směru na Poličku, sil. I/43 směrem na Brno a zejména sil. I/35 u Koclířova. Příčinou 
dopravních nehod byl nejčastěji nesprávný způsob jízdy, předjíždění (7) a nedání přednosti 
v jízdě (9). Při těchto dopravních nehodách naštěstí nebylo jinému ublíženo na zdraví, došlo 
pouze k hmotné škodě na majetku. Zvýšil se i počet dopravních nehod, kdy řidičům vozidel 
je zakázáno vjíždět na železniční přejezd (10), následkem čehož dochází ke škodě na 
zabezpečovacím zařízení. Rok od roku přibývá i dopravních nehod, kdy došlo ke střetu 
osobních automobilů nejen s cyklisty, ale i chodci na přechodu pro chodce nebo v jejich 
těsné blízkosti. V některých případech šlo o cyklisty, kteří řídili pod vlivem alkoholického 
nápoje nebo jiné návykové látky.  
 
3. Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla: Ve zbylých případech se jedná o 
porušení povinnosti provozovatele vozidla, který odpovídá za to, aby při užití vozidla na 
pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních 
komunikacích při neoprávněném zastavení nebo státní. Celkem bylo oznámeno 138 
přestupků provozovatele vozidla, ve 128 případech byla provozovateli zaslána výzva, která 
byla ve 105 případech zaplacena. Ve 21 případech výzva zaplacena nebyla, a proto byl 
případ řešen ve správním řízení (vydáním příkazu). Pouze ve 14 případech bylo oznámení 
odloženo, neboť neodůvodňovalo zahájení řízení.  
Celkem 1 275 řidičů obdrželo za svoje přestupkové jednání body z celkového počtu 
evidovaných řidičů 22 807. Nejvíce řidičů (629) získalo 2 body. 12 bodů získalo a na rok 
přišlo o řidičský průkaz 80 řidičů. Vybodovalo se 24 neřidičů, tedy ti, kteří nikdy neabsolvovali 
výcvik v autoškole, nikdy nevlastnili řidičský průkaz a přesto motorové vozidlo řídili. 4 řidiči 
absolvovali školení bezpečné jízdy, na jehož základě jim byly odečteny tři body. 132 řidičů 
má soudem nebo správním orgánem vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení 
všech motorových vozidel na dobu několika měsíců až několik let. 
V 66 případech byl policií zadržen řidičský průkaz, kdy v 58 případech bylo zahájeno řízení o 
jeho zadržení, 6 řidičských průkazů bylo předáno příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností k jeho vrácení, neboť nebyl dán důvod k zahájení řízení o jejich 
zadržení. Ve 2 případech byl řidičský průkaz předán Ministerstvu vnitra České republiky 
neboť jeho držitelem byl cizinec. V roce 2019 nebylo rozhodnuto o odnětí řidičského 
oprávnění z důvodu zdravotní nezpůsobilosti.  
Ve 46 případech bylo vyhověno žádosti o upuštění zbytku zákazu činnosti spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel, z toho 1 žádost byla zamítnuta (předčasná žádost). V 87 
případech bylo vyhověno žádosti o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí trestu.  
V 19 případech byl ke stanovení přesné výše omamné látky v těle pachatele přizván soudní 
znalec z oboru toxikologie, kdy v jednom případě byl případ předán na Okresní státní 
zastupitelství ve Svitavách, neboť ze znaleckého posudku vyplynulo, že se jedná o přečin 
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákona. V jednom případě byl přibrán 
soudní znalec z oboru silniční dopravy ve věci dopravní nehody.  
Proti rozhodnutí správního orgánu bylo podáno 14 odvolání, které odvolací orgán Krajského 
úřadu Pardubice, odbor dopravy a silničního hospodářství v 9 případech potvrdil, v ostatních 
případech dosud nerozhodl. 
Ve srovnání s minulými roky již nedochází při řešení přestupků k využití „osoby blízké“. 
Vyskytují se však případy, kdy dochází k zneužití práva a k obstrukcím v přestupkovém 
řízení. Jedná se o úkony účastníků řízení, které sledují mimoprocesní cíle, přičemž nejvíce 
sledovaným cílem je zejména překročení prekluzivní lhůty. Obstrukční jednání tvoří 
překážky v řízení, bránící navzdory realizované snaze věc ve stanovené lhůtě pravomocně 
skončit. Velký podíl na tom mají bezpochyby někteří obecní zmocněnci, kteří si ze 
zastupování v řízení o dopravních přestupcích udělali jakýsi druh podnikání. Stále však 



pokračují metody jak se vyvinit z přestupku označením jednotlivých pracovníků i celého 
úřadu z podjatosti. I nadále pokračuje zpochybňování způsobu měření rychlosti vozidel 
s odkazy na nedodržování návodu k obsluze radaru policisty, kdy správní orgán poté musí 
provést výslech svědků, kteří měření prováděli, čímž dochází k prodlužování správního 
řízení. Samotná písemná vyhotovení rozhodnutí pak svým obsahem překonávají rozhodnutí 
soudů v obdobných případech.  

 
Na odboru dopravy bylo za rok 2019 za přestupky zaplaceno 1,685.306,- Kč, včetně 
vymožených pohledávek.  
 
Odboru správních činností – úseku přestupkovému - jsou v převážné většině přestupky 
oznamovány Policií ČR, dále městskou policií a okresním soudem. V roce 2019 bylo 
oznámeno 374 případů, což je o 81 případů více než v r. 2018. Tento úsek se dále zabýval 
88 případy, které přecházely z roku 2018, a jednalo se o věci, u kterých nebylo ukončeno 
řízení, anebo o ty, které byly doručeny správnímu orgánu ke konci roku. Vzhledem k tomu, 
že v mnoha případech dochází jedním jednáním k souběhu spáchání několika skutkových 
podstat přestupků, tak ve vazbě na tuto skutečnost se přestupkový úsek v r. 2019 ve 
výsledku zabýval více než 550 skutkovými podstatami přestupků, ze kterých byli přestupci 
podezřelí.  
 
Stejně jako v letech předchozích, tvořily opět největší skupinu z projednávaných věcí 
přestupky proti občanskému soužití, a to 360 přestupků, zatímco v r. 2018 to bylo 
282 přestupků. Jedná se zejména o ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, 
schválnosti, jiná hrubá jednání nebo urážky na cti a to jak mezi rodinnými příslušníky, tak i o 
neshody a narušené vztahy mezi sousedy, známými anebo i cizími lidmi.  
Další větší skupinu tvoří přestupky proti majetku, kterých bylo projednáno 52. Převážnou 
většinu představují krádeže v obchodech, dále pak úmyslná poškozování nebo zničení věcí.  
Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo projednáno 30 přestupků. 
16 se týkalo neoprávněného přechovávání drog, kdy ve většině případů byly věci zjištěny 
tím, že hlídky mobilního dohledu celního úřadu provádí kontrolní činnost zaměřenou na 
pátrání po zboží uniklému celnímu dohledu a při kontrole vozidla je droga nalezena 
v automobilu. U většiny přestupců se jednalo o sušenou marihuanu, 2 přestupci měli pervitin, 
u jednoho byly nalezeny tablety extáze. Ve dvou případech byly oznámeny osoby, které 
marihuanu pěstovaly. Oproti roku 2018 se jedná o pokles o 10 přestupků. Při rozhodování o 
těchto přestupcích bylo ve 14 případech rozhodnuto o propadnutí věci. Naopak došlo 
k nárůstu přestupků v případech, kdy je prodán nebo podán alkohol osobě mladší 18 let. 
V roce 2018 byly řešeny 2 přestupky a v roce 2019 jich bylo 11. Dále bylo v 1 případě řešeno 
kouření na místě, kde je to zakázáno.  
Přestupků proti veřejnému pořádku bylo řešeno 42. I tady se jedná oproti roku 2018 o nárůst 
o 18 přestupků. Zde převažují přestupky neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její 
pravomoci (příslušníků policie ČR anebo strážníků městské policie), dále se jednalo o 
porušení nočního klidu, znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
znečištění veřejného prostranství nebo vzbuzení veřejného pohoršení.  
Dále byly řešeny 4 přestupky na úseku zbraní a střeliva. V jednom případě se jednalo o 
přestupce, který držel zbraň, ke které neměl povolení, další přestupce neodevzdal zbrojní 
průkaz po skončení doby jeho platnosti, další přestupce nosil zbraň a střílel z ní v rozporu se 
zákonem a další přestupce se nepodrobil lékařské prohlídce.  
Rovněž bylo řešeno 22 přestupků za porušení vyhlášek města, které se týkaly zejména 
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (15 přestupků). Dále 
se jednalo o parkování na nezpevněné ploše, pobíhání psů, žebrání a porušení tržního řádu. 
Jedná se o výrazný nárůst oproti roku 2018, kdy byly řešeny 2 přestupky, týkající se 
parkování na nezpevněné ploše. Nárůst je zapříčiněn zejména tím, že počátkem roku 2019 
byla vydána nová vyhláška, zakazující konzumaci alkoholických nápojů na některých 
veřejných prostranstvích na území města.  



Jako další projednával správní orgán 1 přestupek, který byl spáchán porušením zákona o 
občanských průkazech, a který nebyl vyřízen úsekem správních činností příkazem na místě 
(dříve v blokovém řízení). Tento úsek příkazem na místě vyřešil 348 případů dle zákona o 
občanských průkazech a cestovních dokladech, kdy celková částka na uložených pokutách 
činila 85.000 Kč. Jedná se o počty srovnatelné s rokem 2018.   
 
Úsek přestupků dále v r. 2019 obdržel od Ministerstva spravedlnosti ČR 46 oznámení na 
porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Bylo to 
o 13 oznámení víc než v r. 2018.  Tato oznámení se týkala veřejných funkcionářů města a 
rovněž i obcí, které spadají do správního obvodu Městského úřadu Svitavy. Veřejný 
funkcionář musí podle citovaného zákona formou čestného prohlášení podat čtyři druhy 
oznámení, která se podávají na elektronických formulářích, které jsou dostupné na 
webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Jednalo se o některé veřejné 
funkcionáře, kteří tuto povinnost nesplnili především tím, že požadované formuláře nezaslali 
v termínu anebo je nezaslali vůbec.  
  
Z celkového počtu oznámených přestupků proti občanskému soužití vykazovalo 
61 přestupků některé znaky jevu tzv. domácího násilí. Jedná se o ty přestupky, které byly 
spáchány mezi osobami blízkými, osobami žijícími ve společném obydlí nebo osobami, které 
byly v minulosti osobami blízkými (např. manžel/manželka, druh/družka). Ve 46 případech se 
jednalo o fyzické napadení, verbální napadení bylo evidováno ve 20 případech (jednalo se 
buď o souběh s fyzickým napadením anebo o samostatné napadení verbální). 
Ve 20 případech došlo ke spáchání těchto přestupků v rodině, kde je dítě. Tyto počty jsou 
srovnatelné s rokem 2018.  
 
Co se týká počtu případů spáchaných osobami do 18 let, tak zůstal stejný jako v roce 2018, 
tedy 9 případů. Jednalo se o jiná hrubá jednání, ublížení na cti a na zdraví, držení 
marihuany, umožnění požití alkoholu mladistvému a o krádež.  
 
Jak již bylo uvedeno i v minulých zprávách, s účinností nových zákonů, které upravují 
projednávání přestupků, došlo k výraznému zvýšení administrativní náročnosti v  procesu 
řízení projednávání přestupků. V souladu s novými zákony došlo ke změně v tom, že 
v případě, že je řízení o přestupku zastaveno, vydává se usnesení a v případě, že je 
obviněný uznán vinným z přestupku, vydává se rozhodnutí. V mnoha věcech se vedou 
společná řízení pro podezření z více skutkových podstat přestupků a v praxi to znamená to, 
že pokud nebyl obviněný ze všech přestupků uznán vinným (anebo se mu u všech vina 
neprokázala), musí správní orgán vydat v jednom řízení jak usnesení o zastavení řízení, tak 
rozhodnutí o vině, což se stává velice často. Dříve stačilo vydat jedno rozhodnutí a se 
skutkovými podstatami přestupků jak o vině, tak i o zastavení řízení, se vypořádat 
v jednotlivých částech výroku rozhodnutí a v jednom odůvodnění. Stále přetrvává stav, že se 
předvolávané osoby nedostavují na nařízená jednání, a tím se prodlužuje doba projednání 
dané věci a zvyšují se i náklady a administrativní náročnost celého řízení. Často se jedná 
rovněž o osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovnách nebo se v místě trvalého pobytu po 
delší dobu nezdržují a je obtížné je zkontaktovat nebo zjistit něco bližšího o jejich 
současném pobytu. V mnoha případech se osoby nepodaří ani předvést orgány policie. 
V roce 2019 bylo vydáno 24 usnesení o předvedení.   
I když se správní orgán snaží věci řešit ve zkráceném řízení, kde není třeba nařizovat ústní 
jednání, v mnoha případech to není možné, neboť policie nemá povinnost se zúčastněnými 
osobami sepisovat tzv. podání vysvětlení, a proto musí správní orgány předvolávat osoby 
k sepsání tohoto vysvětlení, aby nashromáždily dostatečné podklady pro řešení dané věci. 
Přestupkový úsek odboru správních činností v roce 2019 sepsal 173 podání vysvětlení a 
předvolal osoby na 179 ústních jednání (v roce 2018 to bylo 91 jednání).  

 
Zvláštní kategorií přestupků, týkající se procesu projednávání, jsou přestupky ublížení na cti 
a dále přestupky proti občanskému soužití a proti majetku, které byly spáchané mezi 



osobami blízkými. Řízení ve věci těchto přestupků lze zahájit anebo v již zahájeném řízení 
pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Tuto osobu 
musí správní orgán poučit a stanovit jí dle zákona lhůtu nejméně 30 dnů k možnosti podat 
souhlas s projednáním přestupku. Pokud je souhlas podán, správní orgán řízení zahájí, 
případně v již zahájeném řízení pokračuje. Pokud souhlas podán není, je věc odložena 
usnesením, nebo řízení usnesením zastaveno. Těchto případů bylo v roce 2019 vyřízeno 80, 
což je podobný počet jako v roce 2018, kdy jich bylo 73.  

 
Správní orgány mají povinnost zapisovat vybrané druhy přestupků do evidence přestupků, 
kterou spravuje Rejstřík trestů. Povinnost zápisu provádí správní orgán obecního úřadu 
rovněž v případech, kdy o uložení pokuty příkazem na místě rozhodovala obecní policie. Ta 
sdělí obecnímu úřadu údaje potřebné pro provedení zápisu do pěti pracovních dnů ode dne 
uložení pokuty příkazem na místě. Přestupkový úsek v roce 2019 zaznamenal do této 
evidence 150 zápisů (v r. 2018 to bylo 116), kdy byla obviněná osoba uznána vinnou 
správním orgánem a 130 zápisů (v r. 2018 to bylo 110), kdy byla městskou policií uložena 
pokuta. Celkem tedy bylo provedeno 280 zápisů, což je o 54 více než v r. 2018.    

 
I když existuje evidence přestupků, tak stále přestupkový úsek vypracovává zprávy o 
občanech na základě žádostí orgánů činných v trestním řízení, občanskoprávním řízení, 
orgánů státní správy a organizací, stanoví-li tak obecně závazný předpis. Těchto zpráv bylo 
v r. 2019 vyhotoveno 498. Je to asi o 100 zpráv méně než v r. 2018 a toto snížení je 
způsobeno zejména tím, že orgány policie se přestaly dotazovat na občany, kteří žádají o 
vystavení zbrojního průkazu, neboť uplynula celá potřebná zákonná doba, ve které se již 
přestupky zapisují do výše uvedené evidence a policie si tak může údaje zjistit tam.  
 
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednal odbor správních činností, úsek 
přestupkový, pro obce našeho územního obvodu v roce 2019 celkem 82 případů, za které 
bylo, v souladu se smlouvami, obcím vyfakturováno 246.000 Kč. V roce 2019 došlo 
k uzavření smlouvy s obcí Rozhraní, a tak byly k 31.12.2019 uzavřeny smlouvy celkem 
s 24 obcemi z 27 možných. 
 
V r. 2019 vydal přestupkový úsek 129 rozhodnutí, ve kterých byli přestupci uznáni vinnými ze 
spáchání přestupků. Z tohoto počtu jich bylo 94 ve zkráceném řízení („Příkaz“).   Proti 
rozhodnutím bylo podáno 5 odvolání. 2 rozhodnutí byla odvolacím orgánem potvrzena, 
2 byla změněna a o jednom nebylo dosud rozhodnuto. Příkazem na místě bylo vyřízeno 
74 případů. Na pokutách bylo přestupkovým úsekem uloženo celkem 412.300 Kč, zaplaceno 
bylo 242.900 Kč, k exekučnímu řízení byly předány přestupky za 169.400 Kč. Přestupkový 
úsek dále vydal 382 usnesení (např. o zastavení řízení, o odložení věci, o stanovení lhůty 
k podání souhlasu, o předvedení, o postoupení věci).   
 
Kromě dvou výše uvedených odborů bylo dále 57 přestupků řešeno odborem životního 
prostředí, kdy převážnou většinu (53) představuje porušení zákona na ochranu zvířat proti 
týrání a jeden přestupek řešil odbor výstavby. Tyto odbory uložily na pokutách celkem 
63.300 Kč.  

 


