Komentář ke vzoru: Podnět k prošetření možného
spáchání přestupku
Aktualizováno k 18 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor využijete, pokud máte podezření na spáchání přestupku třetí osobou a chcete
docílit prošetření tohoto možného přestupku. Příkladem může být rušení nočního
klidu či spalování nepovolených materiálů.
Přestupek může nahlásit kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba) bez ohledu na to,
jestli byl přestupkem poškozen či nikoliv. Správní orgán má pak povinnost zahájit
řízení o každém přestupku, který zjistí a v řízení dále pokračuje z moci úřední. Existují
však i výjimečné situace, kdy lze řízení zahájit pouze se souhlasem osoby přímo
postižené spácháním přestupku, např. jedná-li se o přestupek spáchaný mezi
osobami blízkými anebo přestupek ublížení na cti. V takovém případě správní orgán
postiženou osobu poučí a určí jí lhůtu k podání souhlas, která nemusí být kratší než
30 dnů.
K samotnému zahájení řízení však nemusí dojít vždy, neboť v určitých případech
může správní orgán věc odložit, aniž by řízení zahájil. Důvody pro odložení věci jsou
vymezeny v § 76 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Může jít např. o situaci, kdy podezřelý z přestupku požívá imunit nebo výsad nebo
nedovršil patnáctý rok věku a další.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

Podatel
o Doplňte své identifikační údaje dle vzoru. Podnět může podat fyzická i
právnická osoba (spolek).
Adresát
o S oznámením přestupku se můžete obrátit na obecní úřad nebo
zvláštní orgán obce, je-li zřízen („komise pro projednávání
přestupků“), případně na policii. V případě, že orgán, ke kterému jste
oznámení podali, nebude příslušný k projednání přestupku, má
povinnost věc oznámit příslušnému orgánu.
Identifikace pachatele přestupku
o Přestupku se může dopustit fyzická i právnická osoba, vždy záleží na
konkrétním zvláštním předpise, který specifikuje, kterých přestupků
se může dopustit fyzická osoba a kterých právnická.
o Pokud je pachatelem fyzická osoba, specifikujte ji jménem, adresou
bydliště a datem narození.
o Pokud je pachatelem právnická osoba, specifikujte ji Názvem, Sídlem,
případně umístěním provozovny, které se přestupek týká, a IČ.
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Podatel v určitých případech nemusí identitu pachatele přestupku
znát – např. při nálezu a ohlášení černé skládky. V takovém případě
se oznámení podává proti neznámému pachateli.
Činnost, při které byl spáchán přestupek
o Specifikujte co nejpřesněji činnost, při které k přestupku došlo. Není
nutné do oznámení uvádět konkrétní ustanovení zákona, které je
pachatelem porušeno, ale pokud je Vám to známo, v oznámení je
uveďte.
o Např. „… byl spáchán přestupek při nakládání s vodami ve smyslu § 116
odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
Popis přestupku
o Např. „Každý den okolo 17.00 hod. pan Špatný vypouští ze svého domu
na ul. Dlouhé 34, Smělín, odpadní vody do řeky Čisté, a to bez povolení
vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.“
Druh úřadu a úsek státní správy
o Např. vodoprávní úřad vykonávající státní správu ve vodním
hospodářství. V případě, že podáte podnět k nepříslušnému úřadu, je
úřad povinen podnět předat úřadu příslušnému.
Přílohy
o Přílohy nejsou povinnou náležitostí, ale pokud máte jakékoliv
dokumenty, které podporují vaše tvrzení, doporučujeme je přiložit.
Může se jednat o fotodokumentaci, posudky, měření, a jakékoliv jiné
dokumenty nebo záznamy.
o

-

-

-

-

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech:
- https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravnirizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu
Podrobnější informace k přestupkovému řízení najdete v našich manuálech:
- https://frankbold.org/poradna/kategorie/ruzne/rada/prestupkove-rizeni

Na co nezapomenout
-

Je vhodné správní orgán požádat o sdělení, zda řízení zahájil,
případně jej požádat, aby Vás informoval o svém dalším postupu.
Pokud o to podatel nepožádá, správní orgán nemá povinnost jej
o svém postupu informovat.
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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.

