Komentář ke vzoru: Odpor proti příkazu
Aktualizováno k 07. 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor je vhodný pro každého, kdo chce podat odpor ve správním řízení, tj. na základě
ustanovení § 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Příkaz je specifickou
formou rozhodnutí ve správním řízení. Typicky se odpor podává proti příkazu v řízení
o přestupku. Odůvodnění odporu není povinné, přesto ho doporučujeme ve
stručnosti sepsat, zejména pokud máte důkazy o tom, že byl příkaz vydán
neoprávněně. Odpor je potřeba podat v krátké lhůtě 8 dnů od doručení příkazu.
Podáním odporu se příkaz ruší a probíhá klasické správní řízení.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

Podatel
o Uveďte své osobní údaje požadované v hranatých závorkách (jméno a
příjmení, adresa, datum narození).
Adresát
o Adresátem odporu je správní orgán, který příkaz vydal.
Místo a datum vyhotovení
Název odporu
o Doplňte den vydání příkazu a jeho číslo jednací.
Text odporu
o V prvním odstavci doplňte datum, kdy Vám byl příkaz doručen, název
správního orgánu, který příkaz vydal, jakého dne byl příkaz vydán a
jaké má číslo jednací. Doplňte znění příkazu – tj. jaká povinnost Vám
byla příkazem uložena (např. „uhradit pokutu ve výši 2.000,- Kč za to, že
jsem údajně spáchal přestupek proti veřejnému pořádku podle
ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2016 Sb. o některých
přestupcích, v platném znění“).
o V druhém odstavci máte prostor uvést odůvodnění odporu.
Odůvodnění není povinnou součástí odporu, takže pokud nemáte čas
nebo dostatek informací, které pro odůvodnění potřebujete, můžete
tuto část vynechat. Příkaz bude totiž zrušen a správní řízení proběhne
i podáním neodůvodněného odporu. Jak ale zmiňujeme výše, vždy,
pokud můžete, je lepší odpor odůvodnit a uvést důkazy na podporu
Vašich tvrzení.
▪ Příklad odůvodnění: „Mám za to, že správní orgán nedostatečně
zjistil stav věci, protože jsem se v době údajného spáchání
přestupku nacházel na jiném místě, než je správním orgánem
tvrzené místo údajného spáchání přestupku. Tuto skutečnost
mohu doložit písemnými svědectvími dvou osob, která přikládám
k tomuto odporu“.
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V posledním odstavci doplňte název správního orgánu, který příkaz
vydal, jakého dne tak učinil a číslo jednací příkazu.
Jméno, příjmení a podpis
Přílohy
o Opět se jedná o nepovinnou položku – pokud žádné přílohy k odporu
nepřikládáte, jednoduše tuto část smažte. V opačném případě sem
uveďte všechny dokumenty, které k odporu přikládáte.
o

-

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k tématu přestupkového řízení najdete v našich manuálech:
- Rádce 2.0
https://frankbold.ecomailapp.cz/campaigns/render/248
- Přestupkové řízení
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ruzne/rada/prestupkove-rizeni

Na co nezapomenout
-

Odpor podat včas – tj. v krátké lhůtě 8 dnů od doručení příkazu
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

