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Litoměřice 17.06.2019 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážení, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice elektronicky dne 06.06.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

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)? 

2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli 

motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla? 

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? 

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? 

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? 
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Poskytnuté informace: 

1. Řízení je vedeno s provozovatelem vozidla v souladu s ust. § 2 písm. b) zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Sankce je vymáhána po tom, komu byla uložena, tedy po provozovateli, pokud bylo řízení 

vedeno s provozovatelem. 

3. Postup je vždy stejný, řízení s virtuálním provozovatelem dosud nebylo vedeno. 

4. Ne, taková možnost neexistuje, řízení je vždy vedeno s provozovatelem. 

5. V roce 2018 nebylo vydáno žádné pravomocně vykonatelné rozhodnutí. Vše bylo řešeno 

v příkazním řízení, bylo vydáno 95 pravomocných příkazů, průměrná sankce byla ve výši 

1.500,- Kč. Celkový příjem byl ve výši 142.500,- Kč. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Martina Skoková 

vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

MěÚ Litoměřice 

 


