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Odpověď:   
 

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

r o z h o d l  

ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala dne 
19.06.2021 paní XXX, datum narození XX.XX., trvale bytem XXX podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 
11 odst. 1b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších, 
ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, 

takto: 

I. 

V rozsahu bodu č. 4 (poskytnutí informace o skutečné průměrné délce vyřízení jednotlivých typů 
přestupků od jejich nahlášení po vydání rozhodnutí, případně jiného posledního právního úkonu) 

se žádost dle ustanovení § 15 odst.1 InfZ, z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ   

odmítá. 

II.  

 V ostatních bodech žádosti se 

 



 

vyhovuje. 

Odůvodnění: 

K bodu č. 4 žádosti (k průměrné délce (ve dnech) vyřízení jednotlivých typů přestupků) se nemůže 
správní orgán vyjádřit, jelikož tyto údaje nejsou správním orgánem evidovány a tyto údaje 
neobsahuje ani žádná ze statistik, které jsou u správního orgánu vedeny. Dle § 2 odst. 4 InfZ se 
povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. V ostatních bodech žádosti povinný subjekt dle InfZ vyhovuje.  

1. Jaký je celkový počet přestupků dle jednotlivých typů přijatých k vyřízení v roce 2020 a v roce 2021 
(k datu zpracování odpovědi na tuto žádost)? 
 

Výčet  jednotlivých  přestupků,  jež  jsou  projednávány  na  oddělení  přestupků  odboru  SVV  (dále  jen 

„správní orgán“), je obsažen především v zákoně č. 251/2016 o některých přestupcích (dále jen „zák. 

o některých přestupcích“). Další přestupky projednávané na oddělení přestupků  jsou pak zakotveny 

v několika  dalších  zákonech.  Samotné  řízení  o  přestupcích  je  upraveno  zákonem  č. 250/2016,  o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), 

přičemž obecný rámec řízení o přestupcích poskytuje potom zákon. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 

jen „správní řád“). Uvedené zákony neobsahují definici typu přestupku, usuzujeme však, že v daném 

případě byla žádost směřována k jednotlivým kategoriím přestupků, které jsou stanoveny v zákoně o 

některých přestupcích a  jejichž součástí  jsou potom dílčí skutkové podstaty. Níže  jsou pak uvedeny 

jednotlivé kategorie přestupků projednávané správním orgánem. 

 

Jednotlivé kategorie přestupků projednávané na oddělení přestupků odboru SVV: 

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy (§ 2) 

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy (§ 3) 

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (§ 4)    

Přestupky proti veřejnému pořádku (§ 5) 

Přestupek křivého vysvětlení (§ 6) 

Přestupky proti občanskému soužití (§ 7) 

Přestupky proti majetku (§ 8) 

Přestupky na úseku podnikání (§ 9) 

Přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě (§ 10) 

Přestupek na úseku zdravotnictví (§ 11) 

Přestupky obsažené v jiných zákonech („ostatní“), jedná se zejména o přestupky dle těchto 
zákonů:     

             328/1999 Sb., o občanských průkazech 

             119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

             159/2006 Sb., o střetu zájmů 



 

             240/2000Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů  

V roce 2020 obdržel správní orgán k projednání celkem 1084 oznámení, kdy z tohoto počtu jich 
bylo ke dni zpracování odpovědi vyřízeno 834. V roce 2021 potom správní orgán obdržel celkem 
612 oznámení, kdy z toho bylo ke dni zpracování žádosti vyřízeno 173. Informace, které se žádost 
týká, však směřuje k celkovému počtu typů resp. kategorií přestupků přijatých k vyřízení v roce 
2020 a v roce 2021. V souvislosti s tím je nutno podotknout, že celkový počet oznámení 
nekoresponduje s celkovým počtem přestupků podle typů resp. kategorií přestupků, jelikož jedno 
oznámení často obsahuje více přestupků různých kategorií. Níže uvedená tabulka zobrazuje tedy 
počty všech přestupků podle jednotlivých kategorií přijatých k vyřízení, tak jak je požadováno a 
neodpovídá tudíž celkovému množství obdržených oznámení. 

 

                            2020                                                      2021 

 

Kategorie přestupků  Celkový počet 

přestupků k vyřízení 

Kategorie přestupků Celkový počet 

přestupků k vyřízení 

§ 2 2 § 2 0 

§ 3 0 § 3 0 

§ 4 66 § 4 14 

§ 5 141 § 5 113 

§ 6 8 § 6 1 

§ 7 843 § 7 390 

§ 8 243 § 8 121 

§ 9 0 § 9 0 

§ 10 0 § 10 0 

§ 11 0 § 11 0 

ostatní 96 ostatní 147 

     

              

2. Jaký  je  celkový  počet  přestupků  dle  jednotlivých  typů,  u  kterých  bylo  správní  řízení  ukončeno 
z výše uvedených počtů (ad. bod. 1.) odděleně u přijatých přestupků za rok 2020 a rok 2021 k datu 
zpracování odpovědi na tuto žádost? 



 

 

V níže uvedené  tabulce  je pak uveden počet pravomocně ukončených přestupků ke dni zpracování 

žádosti, přičemž  tyto přestupky  jsou rozděleny podle  jednotlivých kategorií, zvlášť za rok 2020 a za 

rok 2021. 

 

 

                            2020                                                      2021 

 

Kategorie 
přestupků    

Celkový počet 

ukončených 
přestupků 

Kategorie 
přestupků 

Celkový počet 

ukončených 
přestupků 

§ 2 2 § 2 0 

§ 3 0 § 3 0 

§ 4 65 § 4 1 

§ 5 126 § 5 15 

§ 6 8 § 6 1 

§ 7 529 § 7 78 

§ 8 184 § 8 25 

§ 9 0 § 9 0 

§ 10 0 § 10 0 

§ 11 0 § 11 0 

ostatní 91 ostatní 68 

 

 

3. Jaké  jsou  dle  právních  předpisů  stanoveny  lhůty  pro  úkony  v rámci  řízení  o  projednávání 
jednotlivých typů přestupků? 
 

K řízení o přestupcích je obecným právním předpisem správní řád, speciální úprava řízení o 
přestupcích je pak zakotvena v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Pro různé typy 
resp. kategorie přestupků nejsou stanoveny odlišné lhůty pro jednotlivé úkony v řízení. 

 



 

Správní řád, jako obecný právní předpis, v § 71 odst. 1 stanoví, že správní orgán je povinen vydat 
rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Dle § 71 odst. 3 správního řádu, pokud nelze rozhodnutí 
vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení 
řízení, k nimž se připočítává doba   

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho 
předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se 
prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,  

 b) nutná k provedení dožádání podle §13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo 
k doručení písemnosti do ciziny.  

Další procesní lhůty se potom dotýkají úkonů spojených s odvolacím řízením, kdy správní orgán 
neshledá-li podmínky pro postup podle § 87 (správní orgán může dle citovaného ustanovení za 
stanovených podmínek sám rozhodnutí zrušit či změnit), předá pak v souladu s ustanovením 
§ 88 odst. 1 správního řádu spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů 
ode dne doručení odvolání. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání je potom správní 
orgán podle uvedeného ustanovení správního řádu povinen předat spis odvolacímu správnímu 
orgánu do 10 dnů. 
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak obsahuje speciální úpravu lhůt 
k projednání přestupku.  

Dle § 94 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nelze-li rozhodnutí vydat bezodkladně, 
vydá je správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení.  Tato lhůta je však pouze 
lhůtou pořádkovou a zákon s jejím zmeškáním nespojuje nezákonnost rozhodnutí.  

Podstatným zákonnými lhůtami dle zákona o odpovědnosti za přestupky jsou pak lhůty promlčecí, 
které jsou stanoveny ustanovením § 30 zákona o odpovědnosti za přestupky. Dle tohoto 
ustanovení činí promlčecí doba 1 rok, nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví 
sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.  Promlčecí doba se přerušuje 
oznámením o zahájení řízení o přestupku, vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným, 
vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání, přerušením promlčecí doby počíná promlčecí 
doba nová.   

Dle § 32 odst. 3) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byla-li promlčecí doba 
přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o 
přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. 

5. Z  jakého  důvodu  jsem  stále  v případě  přestupku  č.  Rp‐  115/2020  dosud  nebyla  opětovně 
předvolána  jako svědek (viz. č.j. MUSP 97881/2020 – předvolání, č.j. MUSP 106272 – odložení na 
neurčito)? 
 

Po  seznámení  se  spisovým materiálem  správní orgán konstatuje, že žadatelka byla předvoláním  ze 

dne  22.09.2020  předvolána  k ústnímu  jednání  jako  svědkyně,  jednání  však muselo  být  z důvodů 

vládou vyhlášených opatření v souvislosti s covid‐19 a s ohledem na omezenou provozní dobu úřadu 

zrušeno. Vzhledem k tomu, že následně pak bylo správním orgánem ve věci pravomocně rozhodnuto, 

nebyla  žadatelka  již  předvolána  k další  svědecké  výpovědi.  S ohledem  na  to,  že  v předmětné  věci 

žadatelka  nemá  postavení  účastníka  řízení,  o čemž  bylo  ostatně  rozhodnuto  usnesením  ze  dne 

17.06.2020,  správní  orgán  není  oprávněn  žadatelce  poskytovat  údaje  týkající  se  průběhu  řízení  či 

žadatelce zasílat rozhodnutí ve věci. 



 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a 
§ 20 odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle 
§ 178 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 
učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 
787 01 Šumperk.  

 

Ing. Petra Štefečková 

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 

Městský úřad Šumperk  

 

 

 

 

 
  


