Žádost č. INFO 30/2016 – Výše uložených pokut občanům, kteří porušili
povinnost danou § 14 odst. 1 d) bodu 1 zákona o občanských průkazech

Informace poskytla:

15.12.2016 Mgr. Jana Mašková, odbor občanskosprávní

Zveřejněno dne:

20.12.2016

Předmět žádosti:
Informace o výši uložených pokut občanům, kteří v období 1.10.2006 až 1.10.2016
porušili povinnost danou § 14 odst. 1 d) bodu 1 zákona o občanských průkazech.
Forma výpisu:
• Iniciály pokutovaného a jeho bydliště v max. podobě, kterou zákon o ochraně
osobních údajů umožňuje.
• Doba od skonční platnosti OP po požádání o vydání nového OP (v měsících a
pouze prodlení vyěší jednoho měsíce).
• Výše sankce uložené MÚ.
Dále byla žádána informace, zda existuje vnitřní předpis MÚ jednoznačně vymezující
výši pokut v závislosti na závažnosti porušení výše citovaného zákona.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace bylo žadateli sděleno následující:
„Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 01.12.2016 Vaši žádost o poskytnutí inforrmace:
•

o výši uložených pokut občanům, kteří v období 01.10.2006 – 01.10.2016 porušili
povinnost danou § 14 odst. 1 písm. d) bodu 1 zákona o občanských průkazech. Tato
informace měla být poskytnuta formou výpisu obsahujícího: iniciály pokutovaného a jeho
bydliště v max. podobě, kterou zákon o ochraně osobních údajů umožňuje, dobu od
skončení platnosti občanského průkazu po požádání o vydání nového OP (v měsících
a pouze prodlení vyšší jednoho měsíce) a výši sankce uložené městský úřadem;

•

informaci, zda existuje vnitřní předpis městského úřadu jednoznačně vymezující výši
pokut v závislosti na závažnosti porušení výše citovaného zákona.

K bodu a) Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informace.
K bodu b) Vaší žádosti sdělujeme následující:
Vnitřní předpis, který by na Městském úřadu Český Těšín jednoznačně vymezoval výši pokut
v závislosti na závažnosti porušení zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, neexistuje. Stanovení výše pokuty za přestupek se řídí ustanovením § 12 odst. 1
a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v němž se uvádí:
„Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k
osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení. Za více
přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení
vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Zákaz činnosti nebo zákaz pobytu lze uložit,
jestliže je lze uložit za některý z těchto přestupků.“

Z uvedeného vyplývá, že stanovení výše pokuty je výsledkem správního uvážení v rámci mezí a
hledisek stanovených zákonem.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které jsou zákonem o občanských průkazech pověřeny
vedením řízení o přestupcích1, se při stanovení výše sankce řídí pouze shora uvedenými zákonem
definovanými zásadami a metodickými pokyny nadřízených orgánů. Úředníci nejsou k zajištění
jednotného postupu vázáni tabulkami, kvantifikovatelnými kritérii či stanovenými matematickými
výpočty. „
-------------------------1 § 16 odst. 2 zákona o občanských průkazech: "K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až
n) je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je
občan hlášen k trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky,
přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místo jeho posledního
trvalého pobytu na území České republiky, a pokud občan trvalý pobyt na území České republiky
neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek projedná Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle
odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u něhož občan podal žádost o vydání občanského průkazu."

