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Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 7.6.2019 jsem obdržela Vaši žádost 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, kdy
žádáte o poskytnutí níže uvedených informací :
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)?
Odpověď: Uvedené přestupky se řeší dle ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb., kdy se
podle odst. 1, jedná se o tvz. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, kdy přestupku
se dopouští tím, že v rozporu s ustanovením § 10 nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních
komunikacích stanovené tímto zákonem, přičemž dle odst. 3 se k odpovědnosti fyzické
osoby nevyžaduje zavinění. Odpovědnost provozovatele vozidla za správní delikt podle §
125f odst. 1 zákona o silničním provozu je věcně opodstatněna tím, že právě na
provozovateli vozidla, kterým je buď vlastník, nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka,
zpravidla závisí, kdo vozidlo užívá.
2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového
vozidla, či po provozovateli motorového vozidla?
Odpověď : Zákon hovoří o odpovědnosti provozovatele vozidla, protože provozovatel
vozidla odpovídá za správní delikt bez ohledu na zavinění, jeho odpovědnost primárně
neslouží k potrestání řidiče, který porušil některou z povinností řidiče nebo pravidel
provozu na pozemních komunikacích. Vůči řidičům má působit zejména preventivně, aby
se porušování těchto povinností do budoucna nedopouštěli. Předpokládá se, že provozovatel
vozidla ví, kdo v době spáchání přestupku podle zákona o silničním provozu užil jeho
vozidlo, jakož i že má zájem domoci se po řidiči náhrady zaplacené pokuty, respektive
určené částky, případně, že bude na řidiče v rámci vzájemných vztahů působit jiným
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způsobem tak, aby se porušení povinnosti neopakovalo, včetně možnosti zamezit mu v
dalším užívání vozidla. Pokud by provozovatel vozidla na porušování povinností řidiče
nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích adekvátně nereagoval, vystavil by se
riziku, že v budoucnu sám ponese případné další sankční následky.
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?
Odpověď: Zákon č. 361/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, v žádném ze svých ustanovení neuvádí pojem virtuální provozovatel, proto
se tímto pojmem virtuální provozovatel náš úřad vůbec nezabývá.
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?
Odpověď: Při řešení přestupků postupuje v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a
doplňků.
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?
Odpověď: Jak již bylo výše uvedeno, zdejší správní orgán při řešení přestupků postupuje
vždy dle zákona, a proto nikdy s virtuálním provozovatelem žádné řízení v minulosti
nevedl.
Za správnost:
Mgr.Bc. Helena ŠNAJDROVÁ
vedoucí odboru dopravy
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